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APRESENTAÇÃO E PROPOSTA DO CONGRESSO 
 

O Congresso de Iniciação Científica da Universidade Santo Amaro - UNISA - é 

dedicado ao compartilhamento e discussão de experiências e inovações no âmbito do 

desenvolvimento científico e do ensino de graduação e de pós-graduação. Essa iniciativa 

da Universidade chega à sua 25ª edição e a repercussão dos anos anteriores demonstra 

o crescimento e o incentivo para realização de pesquisa nas diversas áreas de 

conhecimento. O congresso permite trocas de experiência entre os discentes e 

pesquisadores, e tem se mostrado importante ferramenta para debater, explorar e 

aprimorar o ensino de graduação e pós-graduação em nossa universidade. 

O tema abordado na 25ª edição está em alta nos dias atuais: “Soft Skills e Hard 

Skills em prol do desenvolvimento profissional”, buscando discutir as relações entre as 

chamadas habilidades sóciocomportamentais e técnicas e o desenvolvimento 

profissional tanto individual como entre equipes. 

 



 

 

 
 

25º Congresso de Iniciação Científica 
19ª Mostra de Pós-Graduação, 

5ª Webconferência Internacional de Pesquisa: 
Universidade Santo Amaro - UNISA e Universidade Católica Portuguesa - UCP 

9 DE NOVEMBRO DE 2022 – MODALIDADE HÍBRIDA 

TEMA CENTRAL: “Soft Skills e Hard Skills em prol do desenvolvimento 

profissional” 

 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO PALESTRAS E MINICURSOS 

 
*9h00 - Palestra de Abertura Presencial no Campus Metro Adolfo Pinheiro (Auditório): 
Profª. Drª. Maria Julia Paes e Silva com o tema: O desafio de “estar com”: reflexões 
sobre a comunicação humana.” 

 

Possui graduação em Bacharel em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP (1979), 
Mestrado, Doutorado e Livre-docência em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP. 
Atualmente é professora Titular aposentada da Universidade de São Paulo. Foi pesquisadora 1A 
pelo CNPq. Tem experiência na área de Enfermagem e de saúde, com ênfase nos temas: 
Comunicação interpessoal e terapêutica, humanização e qualidade nos atendimentos na área de 
saúde e práticas integrativas e complementares de saúde. Autora dos livros Comunicação tem 
remédio; O amor é o caminho - maneiras de cuidar; Liderança em 5 atos; No caminho - fragmentos 
para ser melhor; entre outros. 



 

 

 

MINI-CURSOS DO 25º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

*13h - Minicurso 1 (modalidade on-line – 200 vagas): Prof. Dr. Carlo Botrugno com o tema: 
O impacto mundial do racismo no desenvolvimento das habilidades profissionais. Carlo 
Botrugno, PHD, BSW, LLM, LLB, é Professor Assistente do Departamento de Ciências 
Jurídicas da Universidade de Florença; fundador e coordenador da Unidade de Pesquisa 
em Bioética Cotidiana e Ética da Ciência (RUEBES); responsável da Clínica Jurídica em 
Bioética da Faculdade de Direito da Universidade de Florença; e editor-chefe do L’Altro 
Diritto Journal (ISSN: 1827-0565). É consultor do Instituto Europeu de Oncologia (IEO) em 
Milão; membro do Comitê de Ética Clínica (CEC) do Hospital de Pesquisa AUSL-IRCCS 
Reggio Emilia; professor do curso de mestrado em “Health and Telemedicine Management 
na Rome Business School (RBS)”; e palestrante convidado em programas de doutorado, 
mestrado e pós-graduação em bioética, biodireito, saúde digital e telemedicina em 
diversos países da Europa e América Latina. Fará parte o prof. Dr. Sílvio Gabriel Serrano 
Nunes do programa de Mestrado em Direito Médico da UNISA e o advogado Estevão Silva 
aluno do programa de Mestrado em Direito Médico da UNISA. 

 
*13h - Minicurso 2 (modalidade presencial – Campus Interlagos – laboratório de Técnica 
Dietética - 40 vagas): Profª. Drª. Ingryd Carolinne Costa Campos e Prof. Ms. Clara 
Rodrigues. com o tema: Desenvolvimento de Soft Skills por meio do aproveitamento 
integral dos alimentos. Universidade Santo Amaro-UNISA, Curso de Nutrição. 

 
*13h - Minicurso 3 (modalidade on-line – 100 vagas): Profª. Drª. Marina Cristina Zotesso 
(Psicóloga – PUC-MG. Doutora e Mestre em Psicologia do desenvolvimento e 
aprendizagem pela UNESP Bauru) e Profª. Draª. Vanessa Uemura da Fonseca (Médica 
Veterinári pela USP. Mestrado em Ciências pela USP. Docente do Curso de Medicina 
Vetrinária da Universidade Santo Amaro) com o tema: “Saúde Mental da Graduação á 
Pós-Graduação: o equilíbrio para o sucesso.” 

 
*14h - Minicurso 4 (modalidade on line – 200 vagas): Profª Drª Thaís da Nóbrega Cesa e 
Silva com o tema: Avaliação de desempenho e desenvolvimento em contexto de 
teletrabalho. Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra. 

 
*14h - Minicurso 5 (modalidade presencial – 200 vagas): Prof. Dr. Renato Oliveira de Lima 
e profa. Dra. Jane de Eston Armond com o tema: “A importância do Trabalho em Equipe 
na transformação de uma realidade.” Professor Renato é Doutor em Saúde da Criança e 
do Adolescente pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas da 
UNICAMP (2020). Mestre em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde da UNISA (2015). Instrutor do Programa de Reanimação Neonatal da 
Sociedade Brasileira de Pediatria e membro do grupo executivo de Reanimação Neonatal 
da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Autor dos livros: Uma chance de respirar e 
Reanimados: a vida continuou no dia seguinte, ambos da Editora Literare Books. 
Professora Jane é docente do Programa de Mestrado em Ciências da Saúde e 
Coordenadora de Relações Institucionais em Saúde da UNISA. 



 

 

 

*14h - Minicurso 6 (modalidade on-line – 100 vagas): Prof. Dr. Renato Brito Sanchez e 
Prof. Ms. Cláudio Mônico Innocêncio e Prof. Fernando Otacílio Mairink (Facilitadores: 
Isabela Cristina de Lima Guedes e Carlos Vinícios Santos Coelho e Sandra Regina Alves 
de Souza) com o tema: “Pesquisa aplica P&D na indústria e empresa.” Cursos de 
Engenharia Universidade Santo Amaro – Unisa. 

 
*15h - Minicurso 7 (modalidade on-line – 100 vagas): Elida Maria Rodrigues de Moraes 
(Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasilia-UNB. Graduada em Psicologia 
pela Universidade Estadual Paulista. Gerente da UBS Jardim Campinas e Consultora 
Técnica Atenção à Saúde Indígena (2018-2019); Patricia Rech Monroe (Graduada em 
enfermagem. Coordenadora de Educação Permanente na SPDM-HSP/Saúde Indígena) e 
Prof. Dr. João Henrique de Moraes Riberio (Prof. Do Curso de Enfermagem. Coordenador 
da Especialização em Saúde Coletiva de do MBA de Gestão em Saúde da Universidade 
Santo Amaro) com o tema: “Comunicação e Interação com a população indígena: 
habilidades para o atendimento em saúde.” 

 
*15h - Minicurso 8 (modalidade presencial – Campus Metrô Adolf Pinheiro – Laboratório 
de Mecânica e Elétrica - 70 vagas): Prof. Dr. Renato Brito Sanchez e Prof. Ms. Cláudio 
Mônico Innocêncio e Prof. Fernando Otacílio Mairink (Facilitadores: Isabela Cristina de 
Lima Guedes e Carlos Vinícios Santos Coelho e Sandra Regina Alves de Souza) com o 
tema: “Manufatura aditiva para pesquisa aplicada P&D na indústria e Empresa.” Cursos 
de Engenharia Universidade Santo Amaro – Unisa. 

 
*15h - Minicurso 9 (modalidade on line – 100 vagas): Prof. Dr. Paulo Fernando de Souza 
Campos, Prof. Ms. Márcia Maria da Costa e Profª. Drª Maria Auxiliadora 
Fontana Baseio com o tema: “Habilidades para elaboração de projetos de pesquisa.” 
Universidade Santo Amaro – Unisa. 

 
*16h - Minicurso 10 (modalidade presencial – Campus Metrô Adolfo Pinheiro – sala de 
aula da Pós-Graduação - 40 vagas). Prof. Dr. Gerson Heidrich da Silva e Prof.ª. Drª. Silvia 
Helena Modenesi Pucci com o tema: “Desmistificando as soft skills.” Universidade Santo 
Amaro - Unisa. 

 
*16h - Minicurso 11 (modalidade on-line – 100 vagas): Profª. Drª Maria Auxiliadora 
Fontana Baseio e Prof. Critiane Velasco com o tema: “Desenvolvendo Soft Skills a 
partir da literatura.” Universidade Santo Amaro – Unisa. 

 
*16h - Minicurso 12 (modalidade presencial – Campus Interlagos – quadra poliesportiva - 
40 vagas): Profª. Drª Ariane Aline da Silva com o tema: “Estimulando a criatividade por 
meio do movimento corporal.” Universidade Santo Amaro – Unisa. 



 

 

 
 

*19h00 - Palestra de Encerramento na modalidade on-line (Plataforma Zoom): Rita von 
Hunty – com o tema: “Diversidade, inclusão e pertencimento.” 

 

Formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO), e em Letras pela Universidade de São Paulo (USP). Rita von Hunty é uma persona 
de Guilherme que foi criada para quebrar com esteriótipos sobre drag queens, como ser 
uma caricatura do feminino ou superficial. 
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Engenharia
Mecânica
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Autor Status Apresentação

3924106 - ANDERSON FREITAS DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Renato de Brito Sanchez Rafael Bruno Bertoncini

TITULO
Adequação da equação de Kienzle para dimensionamento da potência de corte em placas de MDF por esquadrejadeira com serra
circular

INTRODUCAO

O acabamento é extremamente importante na indústria moveleira, pois a estética alavanca as vendas do setor. A Marcenaria Freitas
enfrentava problemas no corte de placas de MDF em uma esquadrejadeira, com refugo de placas por rebarbas, dano lateral da
película facial, e constantes travamentos da serra circular. Este trabalho identificou as causas para os problemas e adaptou a
equação de Kienzle, considerando a serra circular como uma fresa de disco de corte tangencial para calcular a potência necessária
ao corte das placas de MDF, redimensionando o motor da máquina, polias, correias e alinhamento do conjunto para redução de
vibração. A implementação do redimensionamento resolveu os problemas melhorando o acabamento na área transversal de corte,
evitou a remoção da película lateral das placas e o travamento da serra circular.

OBJETIVOS
Aplicar a equação de Kienzle adaptada para identificar os requisitos mínimos necessários à operação de corte em placas de MDF,
propondo o retrofitting da esquadrejadeira na empresa Marcenaria Freitas.

METODOLOGIA

Adaptação da equação de Kienzle assemelhando a serra circular ao corte de uma fresa de disco tangencial para mensurar a
potência de corte necessária para cisalhar placas de MDF, por meio dos valores Ks1 e 1-z, empíricos de usinagem em madeira de
angico, por apresentarem a maior força específica por milímetro de espessura de corte, desta forma, dimensionando a potência e o
conjunto de transmissão por correias e polias.

RESULTADOS

Pelos cálculos substituiu-se o motor Nova da esquadrejadeira de 2 CV por um WEG de 3 CV. Posteriormente substituiu-se o disco da
serra de Ø 300 mm por Ø 250 mm com as polias de duas para quatro correias, sendo a motriz de Ø 70 mm por Ø 80 mm e mantendo
a movida com Ø 65 mm. Após as modificações, em testes com placas MDF, o corte apresentou efetiva melhora sem danificar a
película facial, menor rugosidade da área transversal, eliminação dos travamentos e vibrações da serra.

CONCLUSOES

A adequação da equação de Kienzle é uma aplicação direta dos conceitos e técnicas de engenharia mecânica, pois adapta
matematicamente dois processos distintos, por meio de modelo, em que após a montagem e substituição dos itens dimensionados,
obteve-se os seguintes resultados efetivos: • Eliminação de rebarbas, trincas, danos e lascas nas bordas da película facial das
placas de MDF. • Melhora significativa e visual da qualidade superficial da área de corte transversal das placas de MDF. • Eliminação
de vibração e ruído em relação a montagem anterior, antes das adequações ao projeto. • Atendimento e superação das expectativas
de qualidade produtiva do corte de placas de MDF pela empresa Marcenaria Freitas. Para trabalhos futuros, pretende-se
implementar controladores de velocidade, como inversores de frequência, para maior controle da rotação e consequentemente da
velocidade de corte para otimização de vida útil e acabamento das peças de diferentes tipos de madeira.

REFERENCIAS

1. DINIZ, A. E.; MARCONDES, F. C.; COPPINI, N. L. Tecnologia da usinagem dos metais. 6° edição. São Paulo: Artliber Editora, 2008.
2. FERRARESI, D. Fundamentos da usinagem dos metais. 12° ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. 3. LÖBACH, Bernd. Design
industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 4. MAQREAL. Esquadrejadeira
19000 mm de eixo inclinável. Disponível em: (#60)https://maqreal.com.br/esquadrejadeiras-eixo-inclinavel-45%C2%BA(#62)
Acesso em: 04 de set. de 2022. 5. MELCONIAN, Sarkis. Elementos de Máquinas- 11°Edição revisada, Erica. 2019. 6. NÉRI, A. C.
Parâmetros de corte na usinagem de madeira de reflorestamento. 2003, p. 141. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) -
Faculdade de Engenharia Agrícola, Departamento de Construções Rurais e Ambiência, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas. 2001. 7. SECO TOOLS. Catálogo de Ferramentas para fresamento, 2012. 8. SILVEIRA Z. C. Transmissão flexível:
Correias/polias: SEM - 0327 - Elementos de Máquinas III, abrl. de 2019. 77 f. Notas de Aula. Disponível em:
(#60)https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4654858/mod_resource/content/0/Aula_Correias_Polias_2019.pdf(#62) Acesso em:
31 de ago. 2021. 9. SOUZA, E. M. Influência dos parâmetros de usinagem da madeira de Eucalyptus sp. no consumo de energia
específica de corte em serra circular. 2009. 50p. 2009. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de
Madeira) –Universidade Federal de Lavras, Lavras. 10. STEMMER, C. E. Ferramentas de corte I. 7° ed. Florianópolis: Editora da UFSC,
2007.

Página 1



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13084
Engenharia
Mecânica

10 - Trabalho de Conclusão de Curso -
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0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados
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4004710 - DOUGLAS JOSE DA SILVA ROYER 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Renato de Brito Sanchez Rafael Bruno Bertoncini

TITULO
Adequação da equação de Kienzle para dimensionamento da potência de corte em placas de MDF por esquadrejadeira com serra
circular

INTRODUCAO

O acabamento é extremamente importante na indústria moveleira, pois a estética alavanca as vendas do setor. A Marcenaria Freitas
enfrentava problemas no corte de placas de MDF em uma esquadrejadeira, com refugo de placas por rebarbas, dano lateral da
película facial, e constantes travamentos da serra circular. Este trabalho identificou as causas para os problemas e adaptou a
equação de Kienzle, considerando a serra circular como uma fresa de disco de corte tangencial para calcular a potência necessária
ao corte das placas de MDF, redimensionando o motor da máquina, polias, correias e alinhamento do conjunto para redução de
vibração. A implementação do redimensionamento resolveu os problemas melhorando o acabamento na área transversal de corte,
evitou a remoção da película lateral das placas e o travamento da serra circular.

OBJETIVOS
Aplicar a equação de Kienzle adaptada para identificar os requisitos mínimos necessários à operação de corte em placas de MDF,
propondo o retrofitting da esquadrejadeira na empresa Marcenaria Freitas.

METODOLOGIA

Adaptação da equação de Kienzle assemelhando a serra circular ao corte de uma fresa de disco tangencial para mensurar a
potência de corte necessária para cisalhar placas de MDF, por meio dos valores Ks1 e 1-z, empíricos de usinagem em madeira de
angico, por apresentarem a maior força específica por milímetro de espessura de corte, desta forma, dimensionando a potência e o
conjunto de transmissão por correias e polias.

RESULTADOS

Pelos cálculos substituiu-se o motor Nova da esquadrejadeira de 2 CV por um WEG de 3 CV. Posteriormente substituiu-se o disco da
serra de Ø 300 mm por Ø 250 mm com as polias de duas para quatro correias, sendo a motriz de Ø 70 mm por Ø 80 mm e mantendo
a movida com Ø 65 mm. Após as modificações, em testes com placas MDF, o corte apresentou efetiva melhora sem danificar a
película facial, menor rugosidade da área transversal, eliminação dos travamentos e vibrações da serra.

CONCLUSOES

A adequação da equação de Kienzle é uma aplicação direta dos conceitos e técnicas de engenharia mecânica, pois adapta
matematicamente dois processos distintos, por meio de modelo, em que após a montagem e substituição dos itens dimensionados,
obteve-se os seguintes resultados efetivos: • Eliminação de rebarbas, trincas, danos e lascas nas bordas da película facial das
placas de MDF. • Melhora significativa e visual da qualidade superficial da área de corte transversal das placas de MDF. • Eliminação
de vibração e ruído em relação a montagem anterior, antes das adequações ao projeto. • Atendimento e superação das expectativas
de qualidade produtiva do corte de placas de MDF pela empresa Marcenaria Freitas. Para trabalhos futuros, pretende-se
implementar controladores de velocidade, como inversores de frequência, para maior controle da rotação e consequentemente da
velocidade de corte para otimização de vida útil e acabamento das peças de diferentes tipos de madeira.

REFERENCIAS

1. DINIZ, A. E.; MARCONDES, F. C.; COPPINI, N. L. Tecnologia da usinagem dos metais. 6° edição. São Paulo: Artliber Editora, 2008.
2. FERRARESI, D. Fundamentos da usinagem dos metais. 12° ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. 3. LÖBACH, Bernd. Design
industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 4. MAQREAL. Esquadrejadeira
19000 mm de eixo inclinável. Disponível em: (#60)https://maqreal.com.br/esquadrejadeiras-eixo-inclinavel-45%C2%BA(#62)
Acesso em: 04 de set. de 2022. 5. MELCONIAN, Sarkis. Elementos de Máquinas- 11°Edição revisada, Erica. 2019. 6. NÉRI, A. C.
Parâmetros de corte na usinagem de madeira de reflorestamento. 2003, p. 141. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) -
Faculdade de Engenharia Agrícola, Departamento de Construções Rurais e Ambiência, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas. 2001. 7. SECO TOOLS. Catálogo de Ferramentas para fresamento, 2012. 8. SILVEIRA Z. C. Transmissão flexível:
Correias/polias: SEM - 0327 - Elementos de Máquinas III, abrl. de 2019. 77 f. Notas de Aula. Disponível em:
(#60)https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4654858/mod_resource/content/0/Aula_Correias_Polias_2019.pdf(#62) Acesso em:
31 de ago. 2021. 9. SOUZA, E. M. Influência dos parâmetros de usinagem da madeira de Eucalyptus sp. no consumo de energia
específica de corte em serra circular. 2009. 50p. 2009. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de
Madeira) –Universidade Federal de Lavras, Lavras. 10. STEMMER, C. E. Ferramentas de corte I. 7° ed. Florianópolis: Editora da UFSC,
2007.
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Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13084
Engenharia
Mecânica

10 - Trabalho de Conclusão de Curso -
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0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados
Preliminares

Autor Status Apresentação

4070721 - ANDERSON EDUARDO JUSTINIANO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Renato de Brito Sanchez Rafael Bruno Bertoncini

TITULO
Adequação da equação de Kienzle para dimensionamento da potência de corte em placas de MDF por esquadrejadeira com serra
circular

INTRODUCAO

O acabamento é extremamente importante na indústria moveleira, pois a estética alavanca as vendas do setor. A Marcenaria Freitas
enfrentava problemas no corte de placas de MDF em uma esquadrejadeira, com refugo de placas por rebarbas, dano lateral da
película facial, e constantes travamentos da serra circular. Este trabalho identificou as causas para os problemas e adaptou a
equação de Kienzle, considerando a serra circular como uma fresa de disco de corte tangencial para calcular a potência necessária
ao corte das placas de MDF, redimensionando o motor da máquina, polias, correias e alinhamento do conjunto para redução de
vibração. A implementação do redimensionamento resolveu os problemas melhorando o acabamento na área transversal de corte,
evitou a remoção da película lateral das placas e o travamento da serra circular.

OBJETIVOS
Aplicar a equação de Kienzle adaptada para identificar os requisitos mínimos necessários à operação de corte em placas de MDF,
propondo o retrofitting da esquadrejadeira na empresa Marcenaria Freitas.

METODOLOGIA

Adaptação da equação de Kienzle assemelhando a serra circular ao corte de uma fresa de disco tangencial para mensurar a
potência de corte necessária para cisalhar placas de MDF, por meio dos valores Ks1 e 1-z, empíricos de usinagem em madeira de
angico, por apresentarem a maior força específica por milímetro de espessura de corte, desta forma, dimensionando a potência e o
conjunto de transmissão por correias e polias.

RESULTADOS

Pelos cálculos substituiu-se o motor Nova da esquadrejadeira de 2 CV por um WEG de 3 CV. Posteriormente substituiu-se o disco da
serra de Ø 300 mm por Ø 250 mm com as polias de duas para quatro correias, sendo a motriz de Ø 70 mm por Ø 80 mm e mantendo
a movida com Ø 65 mm. Após as modificações, em testes com placas MDF, o corte apresentou efetiva melhora sem danificar a
película facial, menor rugosidade da área transversal, eliminação dos travamentos e vibrações da serra.

CONCLUSOES

A adequação da equação de Kienzle é uma aplicação direta dos conceitos e técnicas de engenharia mecânica, pois adapta
matematicamente dois processos distintos, por meio de modelo, em que após a montagem e substituição dos itens dimensionados,
obteve-se os seguintes resultados efetivos: • Eliminação de rebarbas, trincas, danos e lascas nas bordas da película facial das
placas de MDF. • Melhora significativa e visual da qualidade superficial da área de corte transversal das placas de MDF. • Eliminação
de vibração e ruído em relação a montagem anterior, antes das adequações ao projeto. • Atendimento e superação das expectativas
de qualidade produtiva do corte de placas de MDF pela empresa Marcenaria Freitas. Para trabalhos futuros, pretende-se
implementar controladores de velocidade, como inversores de frequência, para maior controle da rotação e consequentemente da
velocidade de corte para otimização de vida útil e acabamento das peças de diferentes tipos de madeira.

REFERENCIAS

1. DINIZ, A. E.; MARCONDES, F. C.; COPPINI, N. L. Tecnologia da usinagem dos metais. 6° edição. São Paulo: Artliber Editora, 2008.
2. FERRARESI, D. Fundamentos da usinagem dos metais. 12° ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. 3. LÖBACH, Bernd. Design
industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 4. MAQREAL. Esquadrejadeira
19000 mm de eixo inclinável. Disponível em: (#60)https://maqreal.com.br/esquadrejadeiras-eixo-inclinavel-45%C2%BA(#62)
Acesso em: 04 de set. de 2022. 5. MELCONIAN, Sarkis. Elementos de Máquinas- 11°Edição revisada, Erica. 2019. 6. NÉRI, A. C.
Parâmetros de corte na usinagem de madeira de reflorestamento. 2003, p. 141. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) -
Faculdade de Engenharia Agrícola, Departamento de Construções Rurais e Ambiência, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas. 2001. 7. SECO TOOLS. Catálogo de Ferramentas para fresamento, 2012. 8. SILVEIRA Z. C. Transmissão flexível:
Correias/polias: SEM - 0327 - Elementos de Máquinas III, abrl. de 2019. 77 f. Notas de Aula. Disponível em:
(#60)https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4654858/mod_resource/content/0/Aula_Correias_Polias_2019.pdf(#62) Acesso em:
31 de ago. 2021. 9. SOUZA, E. M. Influência dos parâmetros de usinagem da madeira de Eucalyptus sp. no consumo de energia
específica de corte em serra circular. 2009. 50p. 2009. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de
Madeira) –Universidade Federal de Lavras, Lavras. 10. STEMMER, C. E. Ferramentas de corte I. 7° ed. Florianópolis: Editora da UFSC,
2007.
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Renato de Brito Sanchez Rafael Bruno Bertoncini

TITULO
Adequação da equação de Kienzle para dimensionamento da potência de corte em placas de MDF por esquadrejadeira com serra
circular

INTRODUCAO

O acabamento é extremamente importante na indústria moveleira, pois a estética alavanca as vendas do setor. A Marcenaria Freitas
enfrentava problemas no corte de placas de MDF em uma esquadrejadeira, com refugo de placas por rebarbas, dano lateral da
película facial, e constantes travamentos da serra circular. Este trabalho identificou as causas para os problemas e adaptou a
equação de Kienzle, considerando a serra circular como uma fresa de disco de corte tangencial para calcular a potência necessária
ao corte das placas de MDF, redimensionando o motor da máquina, polias, correias e alinhamento do conjunto para redução de
vibração. A implementação do redimensionamento resolveu os problemas melhorando o acabamento na área transversal de corte,
evitou a remoção da película lateral das placas e o travamento da serra circular.

OBJETIVOS
Aplicar a equação de Kienzle adaptada para identificar os requisitos mínimos necessários à operação de corte em placas de MDF,
propondo o retrofitting da esquadrejadeira na empresa Marcenaria Freitas.

METODOLOGIA

Adaptação da equação de Kienzle assemelhando a serra circular ao corte de uma fresa de disco tangencial para mensurar a
potência de corte necessária para cisalhar placas de MDF, por meio dos valores Ks1 e 1-z, empíricos de usinagem em madeira de
angico, por apresentarem a maior força específica por milímetro de espessura de corte, desta forma, dimensionando a potência e o
conjunto de transmissão por correias e polias.

RESULTADOS

Pelos cálculos substituiu-se o motor Nova da esquadrejadeira de 2 CV por um WEG de 3 CV. Posteriormente substituiu-se o disco da
serra de Ø 300 mm por Ø 250 mm com as polias de duas para quatro correias, sendo a motriz de Ø 70 mm por Ø 80 mm e mantendo
a movida com Ø 65 mm. Após as modificações, em testes com placas MDF, o corte apresentou efetiva melhora sem danificar a
película facial, menor rugosidade da área transversal, eliminação dos travamentos e vibrações da serra.

CONCLUSOES

A adequação da equação de Kienzle é uma aplicação direta dos conceitos e técnicas de engenharia mecânica, pois adapta
matematicamente dois processos distintos, por meio de modelo, em que após a montagem e substituição dos itens dimensionados,
obteve-se os seguintes resultados efetivos: • Eliminação de rebarbas, trincas, danos e lascas nas bordas da película facial das
placas de MDF. • Melhora significativa e visual da qualidade superficial da área de corte transversal das placas de MDF. • Eliminação
de vibração e ruído em relação a montagem anterior, antes das adequações ao projeto. • Atendimento e superação das expectativas
de qualidade produtiva do corte de placas de MDF pela empresa Marcenaria Freitas. Para trabalhos futuros, pretende-se
implementar controladores de velocidade, como inversores de frequência, para maior controle da rotação e consequentemente da
velocidade de corte para otimização de vida útil e acabamento das peças de diferentes tipos de madeira.

REFERENCIAS

1. DINIZ, A. E.; MARCONDES, F. C.; COPPINI, N. L. Tecnologia da usinagem dos metais. 6° edição. São Paulo: Artliber Editora, 2008.
2. FERRARESI, D. Fundamentos da usinagem dos metais. 12° ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. 3. LÖBACH, Bernd. Design
industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 4. MAQREAL. Esquadrejadeira
19000 mm de eixo inclinável. Disponível em: (#60)https://maqreal.com.br/esquadrejadeiras-eixo-inclinavel-45%C2%BA(#62)
Acesso em: 04 de set. de 2022. 5. MELCONIAN, Sarkis. Elementos de Máquinas- 11°Edição revisada, Erica. 2019. 6. NÉRI, A. C.
Parâmetros de corte na usinagem de madeira de reflorestamento. 2003, p. 141. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) -
Faculdade de Engenharia Agrícola, Departamento de Construções Rurais e Ambiência, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas. 2001. 7. SECO TOOLS. Catálogo de Ferramentas para fresamento, 2012. 8. SILVEIRA Z. C. Transmissão flexível:
Correias/polias: SEM - 0327 - Elementos de Máquinas III, abrl. de 2019. 77 f. Notas de Aula. Disponível em:
(#60)https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4654858/mod_resource/content/0/Aula_Correias_Polias_2019.pdf(#62) Acesso em:
31 de ago. 2021. 9. SOUZA, E. M. Influência dos parâmetros de usinagem da madeira de Eucalyptus sp. no consumo de energia
específica de corte em serra circular. 2009. 50p. 2009. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de
Madeira) –Universidade Federal de Lavras, Lavras. 10. STEMMER, C. E. Ferramentas de corte I. 7° ed. Florianópolis: Editora da UFSC,
2007.
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Gerson Heidrich da Silva

TITULO A PSICOTERAPIA EXPRESSIVA NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE

INTRODUCAO

Este trabalho apresenta possíveis recomendações sobre o tratamento de um paciente diagnosticado com transtorno de
personalidade borderline - TPB, ao vivenciar um processo de análise com base na abordagem da psicoterapia expressiva. Ressalta-
se que os dados notados pelo terapeuta analista se baseiam não apenas no discurso manifesto do paciente, mas também nas
percepções subjetivas e na introspecção e interpretação do terapeuta em relação aos conteúdos manifestados. As informações
colhidas e adicionadas nesse estudo exploratório têm objetivo de mostrar uma possibilidade de tratamento do TPB, a partir de um
estudo da literatura voltada à psicoterapia expressiva.

OBJETIVOS
Verificar, a partir do estudo da literatura, como a Psicoterapia Expressiva tem atuado junto ao paciente com Transtorno de
Personalidade Borderline.

METODOLOGIA
Esta pesquisa trata-se de uma revisão de literatura. Com o formato de pesquisa por fontes bibliográficas, consiste em um
levantamento da base de dados eletrônicos, SCIELO, Revista Saúde Pública e PEPSIC, os quais são a base da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações e Livros.

RESULTADOS

Foi possível constatar que dentre todos os transtornos de personalidade, o borderline se mostrou o com maiores estimativas
genéticas, com uma margem de 50% em homem e 50% em mulher, com maior busca de ajuda das mulheres. É o transtorno com
maior tentativa de suicídio, com 10% dos pacientes de clínica são borderline e 20% dos internados em hospitais também. No geral,
diagnosticados estima 2% da população brasileira. Diante dessa realidade, a psicoterapia expressiva é uma indicação de
tratamento, uma vez que aumenta a capacidade do paciente borderline de experienciar o self mediante a interpretação no setting.
Com isso, pode-se esperar que o paciente desenvolva uma maior capacidade de controlar impulsos, tolerar a ansiedade, modular
afetos, sublimar necessidades pulsionais, desenvolver relações interpessoais estáveis e satisfatórias e experienciar intimidade.

CONCLUSOES
Reiteramos que a psicoterapia expressiva aumenta a capacidade do paciente borderline de experienciar o self, desenvolvendo no
paciente a capacidade de controlar impulsos, tolerar a ansiedade, modular afetos, além de sublimar necessidades pulsionais,
condições fundamentais para desenvolver relações interpessoais estáveis e satisfatórias.

REFERENCIAS
1.Andrea, Flávio F. D (1987). Linha Divisória; Sobre a síndrome de Borderline e outros assuntos. Rio de Janeiro, Editora Bertrond
Brasil. 2.Feist, J, Feist G. J, Roberts T (2015). Teorias da Personalidade. Porto Alegre, Artmed. 3.Kenberg, O. Selzer, M. Koenigsberg,
H. Carr, A. Appelabaum, (1991) . Psicoterapia psicodinâmica de pacientes borderline. Porto Alegre, Artes Médicas.
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Gerson Heidrich da Silva

TITULO A PSICOTERAPIA EXPRESSIVA NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE

INTRODUCAO

Este trabalho apresenta possíveis recomendações sobre o tratamento de um paciente diagnosticado com transtorno de
personalidade borderline - TPB, ao vivenciar um processo de análise com base na abordagem da psicoterapia expressiva. Ressalta-
se que os dados notados pelo terapeuta analista se baseiam não apenas no discurso manifesto do paciente, mas também nas
percepções subjetivas e na introspecção e interpretação do terapeuta em relação aos conteúdos manifestados. As informações
colhidas e adicionadas nesse estudo exploratório têm objetivo de mostrar uma possibilidade de tratamento do TPB, a partir de um
estudo da literatura voltada à psicoterapia expressiva.

OBJETIVOS
Verificar, a partir do estudo da literatura, como a Psicoterapia Expressiva tem atuado junto ao paciente com Transtorno de
Personalidade Borderline.

METODOLOGIA
Esta pesquisa trata-se de uma revisão de literatura. Com o formato de pesquisa por fontes bibliográficas, consiste em um
levantamento da base de dados eletrônicos, SCIELO, Revista Saúde Pública e PEPSIC, os quais são a base da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações e Livros.

RESULTADOS

Foi possível constatar que dentre todos os transtornos de personalidade, o borderline se mostrou o com maiores estimativas
genéticas, com uma margem de 50% em homem e 50% em mulher, com maior busca de ajuda das mulheres. É o transtorno com
maior tentativa de suicídio, com 10% dos pacientes de clínica são borderline e 20% dos internados em hospitais também. No geral,
diagnosticados estima 2% da população brasileira. Diante dessa realidade, a psicoterapia expressiva é uma indicação de
tratamento, uma vez que aumenta a capacidade do paciente borderline de experienciar o self mediante a interpretação no setting.
Com isso, pode-se esperar que o paciente desenvolva uma maior capacidade de controlar impulsos, tolerar a ansiedade, modular
afetos, sublimar necessidades pulsionais, desenvolver relações interpessoais estáveis e satisfatórias e experienciar intimidade.

CONCLUSOES
Reiteramos que a psicoterapia expressiva aumenta a capacidade do paciente borderline de experienciar o self, desenvolvendo no
paciente a capacidade de controlar impulsos, tolerar a ansiedade, modular afetos, além de sublimar necessidades pulsionais,
condições fundamentais para desenvolver relações interpessoais estáveis e satisfatórias.

REFERENCIAS
1.Andrea, Flávio F. D (1987). Linha Divisória; Sobre a síndrome de Borderline e outros assuntos. Rio de Janeiro, Editora Bertrond
Brasil. 2.Feist, J, Feist G. J, Roberts T (2015). Teorias da Personalidade. Porto Alegre, Artmed. 3.Kenberg, O. Selzer, M. Koenigsberg,
H. Carr, A. Appelabaum, (1991) . Psicoterapia psicodinâmica de pacientes borderline. Porto Alegre, Artes Médicas.
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2857197 - IRENE ANDRADE DE LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ieda Maria da Silva Pinto Barbosa

TITULO DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR QUANTO A ELABORAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO

INTRODUCAO
O Projeto Político Pedagógico, ou PPP, é um documento que garante a autonomia para as instituições de ensino em relação à
proposta de orientação de suas práticas educacionais, estabelecendo os objetivos do ambiente educacional, podendo incluir desde
a proposta curricular até a gestão administrativa no mesmo

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é indicar alternativas para sanar os problemas enfrentados pelo Gestor Escolar na elaborção desse
documento. O conteúdo apresentado neste artigo poderá beneficiar os gestores, colaboradores, alunos da unidade escolar bem
como seus familiares

METODOLOGIA
Por meio da pesquisa bibliográfica, leituras exploratórias de obras que apresentam estudos a respeito desta temática, ações aqui
disponibilizadas, foram obtidas por meio de pesquisa bibliográfica.

RESULTADOS

O Projeto Político Pedagógico, ou PPP, é um documento que garante a autonomia para as instituições de ensino em relação à
proposta de orientação de suas práticas educacionais, estabelecendo os objetivos do ambiente educacional, podendo incluir desde
a proposta curricular até a gestão administrativa no mesmo. O documento PPP reflete a proposta educacional da escola. É através
dele que a comunidade escolar pode desenvolver um trabalho coletivo, cujas responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas
para execução dos objetivos estabelecidos. O nome desse documento, já diz muito sobre ele: É projeto porque reúne propostas de
ação concreta a executar durante determinado período de tempo.

CONCLUSOES
Ao elaborar o Projeto Politico Pedagógico de acordo com as normas e diretrizes da Diretoria Regional de Ensino, é possivel perceber
a preocupação excessiva com um documento, que nem sempre reflete a realidade escolar. Entendo que a educação vai muito além
de papeis e documentos, a educação não pode ser escrita, apenas vivida.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DAVIS, Cláudia. ET AL. Gestão da Escola: desafios a enfrentar, Rio de Janeiro: DP(#38)A, 2002
HERNENDEZ, Fernando. O Projeto Político Pedagógico vinculado à melhoria das escolas. Pátio, Porto Alegre: Artmed,nº. 25, p.08-11,
fev.2003. LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. Revista e Ampliada. Goiana: 2004.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2012. LÜCK,
Heloísa. Apresentação. In: LUCK, H. (Org.). Gestão escolar e formação de gestores. Brasília, 2000. LUCK, Heloísa. A gestão
participativa na escola. 8. ed. vozes. Petróleos. 2010. CARVALHO, Olavo https://olavodecarvalhofb.wordpress.com/2019/07/23
PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 2000. RIOS, Terezinha. “Significada e pressupostos
do projeto pedagógico” In: Série Idéias. São Paulo: FSC, 1982. ROSSI, Vera Lúcia. Gestão do Projeto Político Pedagógico. Entre
corações e mentes. São Paulo. Ed. Moderna. 2004 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São
Paulo: Cortez, 2007. VASCONCELLOS, C.S. Planejamento: Plano de Ensino Aprendizagem e Projeto Educativo. São Paulo: Libertat,
1995.
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Luiz Claudio Bido

TITULO ANÁLISE DO PAPEL SOCIAL DO FEMININO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

INTRODUCAO

Esta pesquisa estabelece como tema central a análise do papel do feminino na sociedade contemporânea, utilizando para tanto o
conceito psicanalítico da ironia. A pesquisa busca analisar o papel social da mulher brasileira na sociedade, sob a ótica do tom
irônico da música “Mulheres de Atenas” a respeito da construção do feminino. Percebe-se a permanência da inferiorização do papel
do feminino, a permanência do conceito edípico da castração feminina, observada na dificuldade de estabelecer um lugar de fala a
partir do próprio feminino.

OBJETIVOS
Analisar a explicação psicanalítica sob a ótica da ironia na construção do feminino a partir da música “Mulheres de Atenas”; Discutir
como a ironia presente na música “Mulheres de Atenas” revela questões relativas ao feminismo brasileiro;

METODOLOGIA

O presente trabalho tem como metodologia a pesquisa bibliográfica, que consiste na revisão da literatura e das pesquisas que serão
realizadas no Google Acadêmico, Scielo e Lilacs, referente ao assunto proposto com as palavras chaves: Mulher(s), feminismo,
sexualidade, submissão, contexto psicanalítico, sociedade e ironia. Serão consideradas publicações com relevância ao assunto
abordado por este texto e tendo como pano de fundo a ironia presente na música com o título: Mulheres de Atenas.

RESULTADOS
Este trabalho discutiu a ironia na concepção psicanalítica do feminino e algumas construções históricas apresentadas inclusive pela
música Mulheres de Atenas. Apresentam-se sistemas de pensamento acerca do feminismo e dos comportamentos femininos. A
partir de então, foi possível fazer uma articulação entre as diversas formas de pensar o feminino ao longo da história

CONCLUSOES

Percebeu-se na análise dos textos que a ironia é estratégia retórica de enfrentamento político usada pelo feminismo na
compreensão da realidade. Como ferramenta psicanalítica, a ironia se manifesta na subjetividade do sujeito, exibe a inconsistência
do discurso que se autoriza para impor um determinado sentido a um outro. Considerando o papel social da mulher brasileira, viu-se
que é importante repensarmos a ideia do feminino, sua voz e poder, sua a patologização e seus desejos frente a uma sociedade que
busca normatizar toda expressão de gênero.

REFERENCIAS

BEAUVOIR, Simone de. (1970). O segundo sexo: experiência vivida. São Paulo: Difusão Europeia do Livro. BIRMAN, J. (2001).
Cartografias do feminino. São Paulo BUTLER, Judith P. (2003). Problemas de gênero: feminismo e subversão da
identidade.Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira. DHOQUOIS, R. (2003). O direito do trabalho e o
corpo da mulher (França: séculos XIX e XX) Proteção da produtora ou da reprodutora? In: MATOS, M. I. S. de (org.); SOIHET, R.
(org.). O corpo feminino em debate. São Paulo: Editora UNESP. FREUD, S. (2017). Os chistes e sua relação com o inconsciente
(1905). V. 7. São Paulo: Cia. das Letras. ____________. (1924) A dissolução do complexo de Édipo. v. 19. Rio de Janeiro: Imago, 1989b
. ____________. (1930). O mal-estar na civilização. v. 21. Rio de Janeiro: Imago, 1989 FOUCAULT, M. (1997). História da sexualidade -
vontade de saber. v.1. Rio de Janeiro: Graal. KIERKEGAARD, S.(1991). O conceito de ironia. Constantemente referido a Sócrates.
Trad. Álvaro Luiz Montenegro Valls. Petrópolis: Vozes.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Claudio Bido

TITULO A INFLUÊNCIA DO RAP NA VIDA DAS PESSOAS PRETAS DA PERIFERIA

INTRODUCAO

A arte é uma ferramenta no processo terapêutico e tem influência psicológica e social na vida das pessoas que moram na periferia.
O “Rap” e suas letras e rimas em forma de protestos, canta a realidade de muitas pessoas pretas que moram na periferia, vivem em
situações de vulnerabilidade, sofrem com a desigualdade social, sofrem com racismo, sofrem com abuso de poder por parte da
polícia. O Rap de artistas como Racionais, Emicida, entre outros, é uma ferramenta terapêutica para ajudar a lidar com essas
situações que causam impacto na saúde mental dessas pessoas ajudando a motivar, empoderar, e regatar a autoestima.

OBJETIVOS
Descrever a arte do RAP como ferramenta muito potente no processo terapêutico de resgate da identidade preta na periferia da
cidade de São Paulo. Analisar letras de RAP ouvidas pela população estudada e buscar descrever como tais poemas podem servir
como processo de identificação e autorreconhecimento.

METODOLOGIA
Levantamento bibliográfico, estudo de textos (letras de RAP) e análise discursiva e histórica de videos, reportagens e artigos
acadêmicos.

RESULTADOS

O Rap uma das vertentes do hip hop, com letras que retratam a realidade vivida por muitas pessoas que moram na periferia, acaba
atingindo em especifico a vida das pessoas pretas que residem nas periferias. De alguma forma o rap acessa mais as pessoas
pretas por falar sobre situações que acontecem no cotidiano dessas pessoas, mostrando a violência, o preconceito e a desigualdade
social sofridos por esse grupo de pessoas por serem pretas e por morarem na periferia. Um tema muito abordando nas letras de rap
é o racismo, descrito como velado, mas que as letras de RAP acabam por revelar e denunciar. Este estudo mostra que, através do
RAP, a população negra e periférica da cidade encontra um caminho de valorização, consciência e identificação. Tal caminho é
fundamental para a compreensão da identidade negra, e, se constitui como conhecimento necessário para a Psicologia que
pretende desenvolver uma escuta mais apropriada para essa realidade.

CONCLUSOES
O RAP é poesia e fala de uma população muitas vezes sem voz. Através de suas letras e do alcance que a arte tem entre jovens da
periferia, torna-se instrumento útil de interpretação e de escuta na compreensão da identidade dessa população.

REFERENCIAS

Campos, Felipe Oliveira. Rap, cultura e política: Batalha Da Matrix e a estética da superação empreendedora. São Paulo. Hucitec,
2020. Scandiucci, Guilherme. (2006). Cultura hip hop: um lugar psíquico para a juventude negro-descendente das periferias de São
Paulo. Imaginário, 12(12), 225-249. Recuperado em 17 de setembro de 2022, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1413-666X2006000100012(#38)lng=pt(#38)tlng=pt. Universidade de São Paulo. (2006) Pesquisa
estuda o papel do rap no processo de amadurecimento juvenil. AUN-USP Ano: 49 - Edição Nº: 97
http://www.usp.br/aunantigo/exibir?id=7850
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TITULO BURNOUT: O IMPACTO DA PANDEMIA NOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

INTRODUCAO

Os problemas relacionados ao coronavírus, trouxe prejuízos aos profissionais da saúde, afinal trabalhar com a doença, o sofrimento
constante de inúmeras pessoas com COVID-19, as sequelas e mortes ocorridas, acarretou nestes profissionais um grande desgaste
emocional, físico e mental. A Síndrome de Burnout, ou Síndrome do Esgotamento Profissional, é um distúrbio emocional com
sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante. Este trabalho
descreverá a ocorrência e as consequências dessa síndrome em profissionais da saúde que trabalharam diretamente com a
pandemia de COVID-19 na cidade de São Paulo.

OBJETIVOS
O presente trabalho apresenta como objetivo, compartilhar quais são os prejuízos da Síndrome Burnout e as possíveis alternativas
para proteger a qualidade de vida dos trabalhadores na área da saúde, em especial os médicos, enfermeiros e psicólogos.

METODOLOGIA

Levantamento bibliográfico de artigos acadêmicos, nas bases Pepsi, Google Academics e Scielo. Organização dos textos
levantados por temas relevantes, data e conteúdo. Levantamento de ideias apresentadas nos textos para posterior indicação de
categorias que atendam aos objetivos indicados. Discussão das ideias levantadas e organização de possíveis caminhos de
intervenção, mediante os conceitos discutidos.

RESULTADOS

Espera-se coletar dados que mostrem como a atuação de profissionais da saúde durante a pandemia de Covid-19 acarretou
prejuízos na qualidade de vida e na saúde mental e física desse grupo profissional. Serão discutidos esses prejuízos, sob o ponto de
vista da Síndrome de Burnout, que será relacionada aos sintomas descritos nas pesquisas. Espera-se que o trabalho aponte
também possíveis intervenções para que futuramente profissionais da saúde possam ser orientados profilaticamente sobre os
problemas causados por essa condição

CONCLUSOES

O principal resultado do impacto psicológico da Síndrome de Burnout foi a ansiedade, pois, a tensão e a demanda entre os
profissionais de saúde aumentaram durante a pandemia da COVID-19, levando ao surgimento de um aumento dos quadros de
Burnout. Dentro dos sintomas de esgotamento, os estudos iniciais apontam primordialmente o nervosismo, problemas físicos e
sofrimento, dor de cabeça, cansaço excessivo, tonturas, sensação de esgotamento, falta de energia, sentimentos negativos em
relação à carreira, insônias, dores musculares, dor no peito, crises na produtividade reduzida, aceleração de batimentos cardíacos
etc todos sintomas de burnout. Aprofundar tais estudos será de grande valia nos procedimentos profiláticos e na prevenção e
promoção da saúde mental.

REFERENCIAS

BARBOZA PC, et al. Significado do trabalho: perspectivas de profissionais de enfermagem atuantes em unidades clínicas. Revista
Rene (Online), 2018; 1(1): 1–8. BRITO TB, et al. Síndrome de burnout: estratégias de prevenção e tratamento nos profissionais de
enfermagem. Revista UNINGÁ, 2019; 56(2): 113-122. HUMEREZ DC, et al. Saúde mental dos profissionais de enfermagem do brasil
no contexto da pandemia covid-19: ação do conselho federal de enfermagem. Cogitare enfermagem, 2020; 25: 1-10.
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TITULO Segurança para trabalho em altura no processo de enlonamento de caminhões com a utilização de sistema automatizado

INTRODUCAO

Estudos mostram que aproximadamente 40% dos acidentes de trabalho são causados por queda em altura, sendo que a maior parte dos acidentes ocorrem com
trabalhadores que estão entre 3 e 9 metros de altura segundo dados de estudo do Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo a Norma Regulamentadora n°
35 (NR-35) deve-se evitar expor o trabalhador ao trabalho em altura sempre que possível e quando não for possível deve-se adotar medidas que eliminem o risco
de queda e/ou minimizem suas consequências.

OBJETIVOS
Estudo para proposta de adequação em Enlonador de Caminhões automatizado com finalidade de viabilizar sua implementação para eliminar os riscos do
trabalho em altura durante o processo de enlonamento de caminhões.

METODOLOGIA

Desenvolvimento de estudo no projeto do equipamento denominado Enlonador de Caminhões desenvolvido pela empresa Tec Mont Engenharia Ltda. para que
possa ser proposta uma análise de cálculo estrutural e simulação pelo Método de Elementos Finitos, de modo a otimizar o projeto construtivo visando a redução
de peso da estrutura, redução de horas homem necessárias para a fabricação e consequente redução de custos de produção para viabilizar o equipamento e
eliminar os riscos com trabalho em altura.

RESULTADOS

O estudo possibilitou a redução de peso da estrutura através da substituição das colunas treliçadas do projeto original por colunas perfis laminados da linha W
conforme geometria e resistência da tabela GERDAU, sendo o mesmo, ASTM A 572 Grau 50, isto porque a simulação numérica apresentou os resultados dos
esforços mecânicos que asseguram a viabilidade técnica a torção, flambagem e cisalhamento, resistindo também à compressão e tração nos pontos de apoio.
Este sistema demonstrou ser eficiente para substituir o trabalho manual em altura, pois o operador consegue manipular o equipamento em local seguro e reduz o
tempo entre do processo, visto que elimina o tempo entre o operar subir, descer e manipular o cinto de segurança sobre o caminhão.

CONCLUSOES
Por meio das modificações realizadas no equipamento, provenientes dos resultados obtidos com a análise dos cálculos estruturais e das simulações
numéricas, foi possível reduzir os custos de fabricação do equipamento com a redução de seu peso mantendo seu desempenho e garantia estrutural do sistema,
o que permitiu eliminar o trabalho manual e os riscos conforme a NR-35.

REFERENCIAS

1) BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 35 – Trabalho em Altura. Brasília: Ministério do Trabalho e Previdência, 2019. Disponível em:
(#60)https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-
trabalho/normas-regulamentadoras/nr-35.pdf(#62). Acesso em: 29 ago. 2022. 2) DE CASTRO FIORI, Rodrigo; LARIOS, Mario Roberto Barraza; DA SILVIERA
COSTA, Francisca Pinheiro. TRABALHO EM ALTURA: CONCEITOS BÁSICOS SOBRE TRABALHOS EM ALTURA. Praticando Uma Engenharia Mais Segura, p. 157.
3) HIBBELER, Russell Charles. Resistência dos materiais. 10ª ed. São Paulo: Pearson, 2018. ISBN 978-85-430-2499-8. 4) HIBBELER, Russell Charles. Estática:
mecânica para engenharia. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 978-85-7605-815-1. 5) JACKSON FILHO, José Marçal; PATRUNI FILHO, Rubens. Estratégia de
Fiscalização em Portos: Estudo de caso no Porto de Paranaguá. Disponível em: (#60)https://www.researchgate.net/profile/Rubens-
Patruni/publication/336349794_Estrategia_de_Fiscalizacao_em_Portos_Estudo_de_caso_no_Porto_de_Paranagua/links/5d9d124c92851c2f70f71f60/Estrategia-
de-Fiscalizacao-em-Portos-Estudo-de-caso-no-Porto-de-Paranagua.pdf(#62). Acesso em: 19 ago. 2022. 6) LOPES, Fabio de Abreu. Desenvolvimento de um
mecanismo para enlonamento e desenlonamento automatizado de reboques graneleiros destinado ao setor de transporte rodoviário brasileiro. 2019. Trabalho
de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Disponível em: (#60)http://riut.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24919(#62). Acesso em: 19
ago. 2022. 7) NEVES, R. et al. Sistema de enlonamento automatizado-uma solução para vedação superior de carrocerias. In: Anais do 7º Congresso Brasileiro de
Rodovias e Concessões. São Paulo: ABCR. 2011. Disponível em: (#60)https://www.researchgate.net/profile/Sergio-P-
Pellegrini/publication/322765416_Sistema_de_enlonamento_automatizado_-
_uma_solucao_para_vedacao_superior_de_carrocerias/links/5c636b5992851c48a9cfba1e/Sistema-de-enlonamento-automatizado-uma-solucao-para-vedacao-
superior-de-carrocerias.pdf(#62). Acesso em: 19 ago. 2022.
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TITULO Soft Skills como ferramentas essenciais no desempenho profissional dos operadores do Direito

INTRODUCAO

Com as constantes mudanças nos campos de trabalho, faz-se necessário observar quais são as perspectivas mercadológicas no
que tange ao perfil atualmente exigido aos profissionais do futuro, com enfoque aos operadores do direito. As competências
técnicas continuam sendo o eixo principal para formação e servem de subsídio para que o profissional obtenha êxito no
desempenho de suas funções. Essas competências, chamadas de hard skills, são alcançadas por intermédio de formações
acadêmicas, em seus diferentes graduações. Assim, não se trata de diminuir a relevância dos cursos superiores, mas perceber a
tendência atual que aponta a outras competências que são essenciais para àqueles que almejam sucesso e estabilidade em meio a
um mercado cada vez mais exigente. Essas habilidades, chamadas transversais ou soft skills apresenta um perfil profissional que
vai além de técnicas, envolvendo competências comportamentais, aptidões mentais e emocionais , capacidade analítica, critérios
que indicam aptidões para liderança, trabalho em equipe, resoluções de problemas, saber se comunicar, proatividade, criatividade e
etc. Desse modo, o presente artigo mostra quais são essas competências transversais e a importância destas habilidades aos
operadores de direito, função que implica não apenas o hard skills, um vez que esses profissionais devem desenvolver habilidades
no tratamento e abordagem de indivíduos que apresentam pretensões jurídicas, Reconhecido o litigio, o operador precisa de
competências não apenas técnicas, mas saber ouvir, se comunicar e apresentar vias de resolução conflituosas sem que, as vezes, a
máquina judiciária seja movimentada. Os resultados das pesquisas estão dispostas em três capítulos e o autor poderá concluir a
relevância do soft skills no desempenho dos operadores do direito.

OBJETIVOS

Objetivo Geral Analisar a importâncias das competências transversais (soft skills) como ferramentas essenciais no desempenho
diário dos operadores do direito. Objetivos Específicos Analisar a relevância das competências técnicas (hard skills) na formação
dos operadores do direito; Estudar quais são as competências transversais (soft skills) como ferramentas essenciais para os
profissionais do futuro; Explicar quais são essas competências transversais; Refletir sobre as atuais exigências do mercado de
trabalho quanto ao perfil profissional

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no presente trabalho se baseia no levantamento bibliográfico (revisão bibliográfica) a qual consiste na
seleção de artigos científicos e livros que tratam da temática.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Não é prudente ao profissional da advocacia apegar-se apenas em suas competências adquiridas nos cursos de formação
superiores, desconsiderando outras habilidades que possibilitam assertividade no desempenho de suas funções judiciais, seja nas
atribuições como advogado autônomo ou empregado. As soft skills indica habilidades que geralmente não são adquiridas nos
ambientes acadêmicos. Aptidões emocionais, por exemplo, não são ensinadas em curso superior jurídico, tendo o profissional a
missão de apreendê-las ao decorrer do desempenho de suas atividades. Saber se comunicar com quem está prestando serviço, não
se baseia apenas na colheitas de informações pertinentes a uma promissora exordial. Processo comunicativo implica não apenas a
saber falar, mas ter sensibilidade em ouvir. Aqueles que se ocupam na realização de cursos de aperfeiçoamento e desconsideram o
soft skills, isolam ferramentas essenciais que ajudam as pessoas a atingir seu pleno potencial.

REFERENCIAS

ARENDT, H. Responsabilidade e juízo. Lisboa: Dom Quixote, 2007. CABRAL-CARDOSO, C; ESTEVÃO, C. V; SILVA, P. Competências
transversais dos diplomados em ensino superior.: perspectiva dos empregadores e diplomados. Guimarães: TecMinho, FERREIRA, J.
M. et al. Psicossociologia das organizações. Lisboa: McGraw-Hill, 1996. MARQUES, C. A. O individualismo: do senso comum à
dimensão cultural. Análise Psicológica., v. 1. n. 13. 1994.
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TITULO Proposta de implementação de controle e automatização para melhoria no processo de obtenção de colofônia do Grupo AS Resinas

INTRODUCAO

O Breu é gerado através da destilação da goma extraída das árvores pinus e o seu craqueamento ocorre com a diminuição da
temperatura do breu líquido. O breu ao sair dos tanques de destilação está com aproximadamente 180ºC e deve ficar abaixo dos
70ºC para ocorrer o craqueamento. A proposta de melhoria envolve a implantação de um inversor de frequencia na correia da
esteira, um controle de temperatura com retransmissão PV e SP e de um medidor de temperatura através de um dispositivo
detecção da energia infravermelha de forma que a matéria prima chegue no seu estágio final para resfriamento com a temperatura
adequada.

OBJETIVOS
Otimização do processo de obtenção do breu por meio da implantação de controle eletrônico de temperatura do processo e de
velocidade da esteira na etapa de craqueamento.

METODOLOGIA

Foi feita a analise do processo atual, onde propomos uma adequação por meio de controle de temperatura eletrônico e controle com
inversor de frequência para a esteira de transporte de material. Estas intervenções beneficia a qualidade do processo, minimizando
a perda de matéria prima e otimizando os tempos de resposta, visto que elimina as paradas pelo ser humano e garante um processo
contínuo. Foram desenvolvidas três etapas neste projeto: uma pesquisa exploratória, coleta de dados baseado nas intalações
atuais, e análise de dados para proposta de adequação do processo.

RESULTADOS

Atualmente existe o desafio de manter o padrão da matéria prima na esteira de resfriamento, mantendo a velocidade e temperatura
constante para obter uma consistência adequada. Este controle inicialmente é realizado pelo operador, que deve perceber
visualmente, se o produto está com temperatura errada, maior ou menor, assim como a consistência correta. Neste processo
manual eram descartados de 0,4 a 1 tonelada de material por não atingir a temperatura ideal, além do tempo demasiado de 2 a 3
horas a mais do previsto para a produção em lote de 6 toneladas de material conforme padrões de qualidade. Como estes controles
a fadiga mecânica e os desvios de temperatura de processo deixam de existir, garantindo maior vida útil dos equipamentos e
estabilidade do processo de fabricação do breu. De acordo com a matriz de risco e impacto migra-se de uma probabilidade alta para
o risco de incidente para uma baixa probabilidade pela ausência do contato de mãos humanas com as partes quentes e/ou rotativas.

CONCLUSOES

Com a correta automatização, é possível obter melhor controle de temperatura com sensores e controladores, permitindo elevar o
ganho de produtividade, minimizando perdas e mitigação dos riscos de segurança ao trabalhador pela automatização do processo e
alinhamento com as normas regulamentadoras vigentes. A nova condição com a adequação do processo, permitiu uma melhor
visão global das condições de trabalho e custo x benefício da produção do breu. A implementação do controle de velocidade em
função da temperatura permite um ganho de eficiência energética e minimiza o desperdício de material, alinhando o processo com
premissas de redução de resíduos na empresa, ou seja, ações com engajamento em prol da sustentabilidade.

REFERENCIAS

1. ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso. Estudo de caso em pesquisa e avaliação educacional: Editora Liber Livros: Brasília, 2008. 68
p. (Série Pesquisa: Vol. 13). 2. ARAÚJO, João Alberto Borges de. Aplicação de inversor de freqüência para economia de energia
elétrica, em sistema de irrigação por aspersão. 2003. xvi, 142 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de
Ciências Agronômicas, 2003. Disponível em: (#60)http://hdl.handle.net/11449/103454(#62).Acesso em: 29 de agosto de 2022. 3.
BARBOSA, P. R. B.; R. P. Segurança do Trabalho Guia Prático e Didático. [S.l.]: Saraiva Educação S.A., 2018. 4. CASSIOLATO, C.
Transmissores de pressão: sensores, tendências, mercados e aplicações. InTech, n. 74, p. 10-17, 2005. 5. FRANCHI, Claiton Moro.
Inversores de Frequência e Aplicações. 2ª edição. São Paulo: Editora Érica, 2009.
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TITULO Proposta de implementação de controle e automatização para melhoria no processo de obtenção de colofônia do Grupo AS Resinas

INTRODUCAO

O Breu é gerado através da destilação da goma extraída das árvores pinus e o seu craqueamento ocorre com a diminuição da
temperatura do breu líquido. O breu ao sair dos tanques de destilação está com aproximadamente 180ºC e deve ficar abaixo dos
70ºC para ocorrer o craqueamento. A proposta de melhoria envolve a implantação de um inversor de frequencia na correia da
esteira, um controle de temperatura com retransmissão PV e SP e de um medidor de temperatura através de um dispositivo
detecção da energia infravermelha de forma que a matéria prima chegue no seu estágio final para resfriamento com a temperatura
adequada.

OBJETIVOS
Otimização do processo de obtenção do breu por meio da implantação de controle eletrônico de temperatura do processo e de
velocidade da esteira na etapa de craqueamento.

METODOLOGIA

Foi feita a analise do processo atual, onde propomos uma adequação por meio de controle de temperatura eletrônico e controle com
inversor de frequência para a esteira de transporte de material. Estas intervenções beneficia a qualidade do processo, minimizando
a perda de matéria prima e otimizando os tempos de resposta, visto que elimina as paradas pelo ser humano e garante um processo
contínuo. Foram desenvolvidas três etapas neste projeto: uma pesquisa exploratória, coleta de dados baseado nas intalações
atuais, e análise de dados para proposta de adequação do processo.

RESULTADOS

Atualmente existe o desafio de manter o padrão da matéria prima na esteira de resfriamento, mantendo a velocidade e temperatura
constante para obter uma consistência adequada. Este controle inicialmente é realizado pelo operador, que deve perceber
visualmente, se o produto está com temperatura errada, maior ou menor, assim como a consistência correta. Neste processo
manual eram descartados de 0,4 a 1 tonelada de material por não atingir a temperatura ideal, além do tempo demasiado de 2 a 3
horas a mais do previsto para a produção em lote de 6 toneladas de material conforme padrões de qualidade. Como estes controles
a fadiga mecânica e os desvios de temperatura de processo deixam de existir, garantindo maior vida útil dos equipamentos e
estabilidade do processo de fabricação do breu. De acordo com a matriz de risco e impacto migra-se de uma probabilidade alta para
o risco de incidente para uma baixa probabilidade pela ausência do contato de mãos humanas com as partes quentes e/ou rotativas.

CONCLUSOES

Com a correta automatização, é possível obter melhor controle de temperatura com sensores e controladores, permitindo elevar o
ganho de produtividade, minimizando perdas e mitigação dos riscos de segurança ao trabalhador pela automatização do processo e
alinhamento com as normas regulamentadoras vigentes. A nova condição com a adequação do processo, permitiu uma melhor
visão global das condições de trabalho e custo x benefício da produção do breu. A implementação do controle de velocidade em
função da temperatura permite um ganho de eficiência energética e minimiza o desperdício de material, alinhando o processo com
premissas de redução de resíduos na empresa, ou seja, ações com engajamento em prol da sustentabilidade.

REFERENCIAS

1. ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso. Estudo de caso em pesquisa e avaliação educacional: Editora Liber Livros: Brasília, 2008. 68
p. (Série Pesquisa: Vol. 13). 2. ARAÚJO, João Alberto Borges de. Aplicação de inversor de freqüência para economia de energia
elétrica, em sistema de irrigação por aspersão. 2003. xvi, 142 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de
Ciências Agronômicas, 2003. Disponível em: (#60)http://hdl.handle.net/11449/103454(#62).Acesso em: 29 de agosto de 2022. 3.
BARBOSA, P. R. B.; R. P. Segurança do Trabalho Guia Prático e Didático. [S.l.]: Saraiva Educação S.A., 2018. 4. CASSIOLATO, C.
Transmissores de pressão: sensores, tendências, mercados e aplicações. InTech, n. 74, p. 10-17, 2005. 5. FRANCHI, Claiton Moro.
Inversores de Frequência e Aplicações. 2ª edição. São Paulo: Editora Érica, 2009.
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Renato de Brito Sanchez Claudio Monico Innocencio

TITULO Proposta de implementação de controle e automatização para melhoria no processo de obtenção de colofônia do Grupo AS Resinas

INTRODUCAO

O Breu é gerado através da destilação da goma extraída das árvores pinus e o seu craqueamento ocorre com a diminuição da
temperatura do breu líquido. O breu ao sair dos tanques de destilação está com aproximadamente 180ºC e deve ficar abaixo dos
70ºC para ocorrer o craqueamento. A proposta de melhoria envolve a implantação de um inversor de frequencia na correia da
esteira, um controle de temperatura com retransmissão PV e SP e de um medidor de temperatura através de um dispositivo
detecção da energia infravermelha de forma que a matéria prima chegue no seu estágio final para resfriamento com a temperatura
adequada.

OBJETIVOS
Otimização do processo de obtenção do breu por meio da implantação de controle eletrônico de temperatura do processo e de
velocidade da esteira na etapa de craqueamento.

METODOLOGIA

Foi feita a analise do processo atual, onde propomos uma adequação por meio de controle de temperatura eletrônico e controle com
inversor de frequência para a esteira de transporte de material. Estas intervenções beneficia a qualidade do processo, minimizando
a perda de matéria prima e otimizando os tempos de resposta, visto que elimina as paradas pelo ser humano e garante um processo
contínuo. Foram desenvolvidas três etapas neste projeto: uma pesquisa exploratória, coleta de dados baseado nas intalações
atuais, e análise de dados para proposta de adequação do processo.

RESULTADOS

Atualmente existe o desafio de manter o padrão da matéria prima na esteira de resfriamento, mantendo a velocidade e temperatura
constante para obter uma consistência adequada. Este controle inicialmente é realizado pelo operador, que deve perceber
visualmente, se o produto está com temperatura errada, maior ou menor, assim como a consistência correta. Neste processo
manual eram descartados de 0,4 a 1 tonelada de material por não atingir a temperatura ideal, além do tempo demasiado de 2 a 3
horas a mais do previsto para a produção em lote de 6 toneladas de material conforme padrões de qualidade. Como estes controles
a fadiga mecânica e os desvios de temperatura de processo deixam de existir, garantindo maior vida útil dos equipamentos e
estabilidade do processo de fabricação do breu. De acordo com a matriz de risco e impacto migra-se de uma probabilidade alta para
o risco de incidente para uma baixa probabilidade pela ausência do contato de mãos humanas com as partes quentes e/ou rotativas.

CONCLUSOES

Com a correta automatização, é possível obter melhor controle de temperatura com sensores e controladores, permitindo elevar o
ganho de produtividade, minimizando perdas e mitigação dos riscos de segurança ao trabalhador pela automatização do processo e
alinhamento com as normas regulamentadoras vigentes. A nova condição com a adequação do processo, permitiu uma melhor
visão global das condições de trabalho e custo x benefício da produção do breu. A implementação do controle de velocidade em
função da temperatura permite um ganho de eficiência energética e minimiza o desperdício de material, alinhando o processo com
premissas de redução de resíduos na empresa, ou seja, ações com engajamento em prol da sustentabilidade.

REFERENCIAS

1. ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso. Estudo de caso em pesquisa e avaliação educacional: Editora Liber Livros: Brasília, 2008. 68
p. (Série Pesquisa: Vol. 13). 2. ARAÚJO, João Alberto Borges de. Aplicação de inversor de freqüência para economia de energia
elétrica, em sistema de irrigação por aspersão. 2003. xvi, 142 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de
Ciências Agronômicas, 2003. Disponível em: (#60)http://hdl.handle.net/11449/103454(#62).Acesso em: 29 de agosto de 2022. 3.
BARBOSA, P. R. B.; R. P. Segurança do Trabalho Guia Prático e Didático. [S.l.]: Saraiva Educação S.A., 2018. 4. CASSIOLATO, C.
Transmissores de pressão: sensores, tendências, mercados e aplicações. InTech, n. 74, p. 10-17, 2005. 5. FRANCHI, Claiton Moro.
Inversores de Frequência e Aplicações. 2ª edição. São Paulo: Editora Érica, 2009.
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TITULO MALÁRIA AUTÓCTONE NO ESTADO DE SÃO PAULO: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS DADOS NOTIFICADOS DE 2016 A 2020

INTRODUCAO

A Malária é uma doença de notificação compulsória em todo território nacional e tem como agente etiológico os parasitas do
gênero Plasmodium. A erradicação da malária é tão relevante no cenário atual que está inclusa nos objetivos do desenvolvimento
sustentável da agenda 2030 da ONU que visa transformar o mundo contemporâneo fortalecendo a erradicação da pobreza em todas
as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema. A análise epidemiológica dos casos de malária de uma dada região
permite a descrição de seus dados de prevalência e de seu comportamento sociodemográfico. Com as migrações facilitadas são
crescentes os relatos de malária em regiões extra amazônica e, fatos como este são preocupantes pelo fato da doença não ser
comum no estado de São Paulo.

OBJETIVOS Avaliar as características epidemiológicas da malária autóctone no estado de São Paulo entre os anos de 2016 e 2020.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, retrospectivo e descritivo de casos de malária no estado de São Paulo. Os
dados refletem notificações de casos de malária entre os anos de 2016 e 2020, com ênfase nos casos autóctones, a partir dos
registros presentes no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, utilizando a ferramenta TABNET/DATASUS.
Foram cruzadas informações sobre a variável “autóctone” com “município de residência”, “raça” “gênero” e “faixa etária”.

RESULTADOS

De 2016 a 2020 foram notificados 514 casos de malária no estado de São Paulo, dos quais 26 (5,1%) eram autóctones. Os
municípios em que se detectou transmissão ativa estão localizados no sudeste paulista destacando-se o litoral norte. Em relação ao
gênero observou-se que a grande maioria (88,5%) eram masculinos e somente 11,5% feminino. A faixa etária mais acometida é a
dos 40 a 59 anos (53%) seguida dos 20 aos 39 (34,6%). Em relação a raça observou-se que 46,2% das notificações eram de pessoas
brancas, seguido de 16,9% de pardas.

CONCLUSOES
A presença de casos autóctones de malária em São Paulo aponta para a presença do vetor e do parasito no estado que não é uma
área endêmica. Este fato pode prejudicar o diagnóstico de pacientes e assim promover a evolução para casos mais graves com
diagnóstico tardio.

REFERENCIAS

1. Agenda 2030. Disponível em http://www.agenda2030.org.br/sobre/ Acesso em 17/06/2022. 2. Gimenez AM, Marques RF, Regiart
M, Bargieri DY. Diagnostic Methods for Non-Falciparum Malaria. Front Cell Infect Microbiol. 2021 Jun 17;11:681063. 3. Farinas
MLRN, Aschar M, Costa-Nascimento MJ, Di Santi SM. An algorithm based on molecular protocols to improve the detection of
Plasmodium in autochthonous malarial areas in the Atlantic Forest biome. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2022 Feb 25;64:e18.

Página 16



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13109
Ciências da

Saúde
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4317351 - PEDRO MARCOS PIVETTA DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo
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TITULO MALÁRIA AUTÓCTONE NO ESTADO DE SÃO PAULO: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS DADOS NOTIFICADOS DE 2016 A 2020

INTRODUCAO

A Malária é uma doença de notificação compulsória em todo território nacional e tem como agente etiológico os parasitas do
gênero Plasmodium. A erradicação da malária é tão relevante no cenário atual que está inclusa nos objetivos do desenvolvimento
sustentável da agenda 2030 da ONU que visa transformar o mundo contemporâneo fortalecendo a erradicação da pobreza em todas
as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema. A análise epidemiológica dos casos de malária de uma dada região
permite a descrição de seus dados de prevalência e de seu comportamento sociodemográfico. Com as migrações facilitadas são
crescentes os relatos de malária em regiões extra amazônica e, fatos como este são preocupantes pelo fato da doença não ser
comum no estado de São Paulo.

OBJETIVOS Avaliar as características epidemiológicas da malária autóctone no estado de São Paulo entre os anos de 2016 e 2020.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, retrospectivo e descritivo de casos de malária no estado de São Paulo. Os
dados refletem notificações de casos de malária entre os anos de 2016 e 2020, com ênfase nos casos autóctones, a partir dos
registros presentes no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, utilizando a ferramenta TABNET/DATASUS.
Foram cruzadas informações sobre a variável “autóctone” com “município de residência”, “raça” “gênero” e “faixa etária”.

RESULTADOS

De 2016 a 2020 foram notificados 514 casos de malária no estado de São Paulo, dos quais 26 (5,1%) eram autóctones. Os
municípios em que se detectou transmissão ativa estão localizados no sudeste paulista destacando-se o litoral norte. Em relação ao
gênero observou-se que a grande maioria (88,5%) eram masculinos e somente 11,5% feminino. A faixa etária mais acometida é a
dos 40 a 59 anos (53%) seguida dos 20 aos 39 (34,6%). Em relação a raça observou-se que 46,2% das notificações eram de pessoas
brancas, seguido de 16,9% de pardas.

CONCLUSOES
A presença de casos autóctones de malária em São Paulo aponta para a presença do vetor e do parasito no estado que não é uma
área endêmica. Este fato pode prejudicar o diagnóstico de pacientes e assim promover a evolução para casos mais graves com
diagnóstico tardio.

REFERENCIAS

1. Agenda 2030. Disponível em http://www.agenda2030.org.br/sobre/ Acesso em 17/06/2022. 2. Gimenez AM, Marques RF, Regiart
M, Bargieri DY. Diagnostic Methods for Non-Falciparum Malaria. Front Cell Infect Microbiol. 2021 Jun 17;11:681063. 3. Farinas
MLRN, Aschar M, Costa-Nascimento MJ, Di Santi SM. An algorithm based on molecular protocols to improve the detection of
Plasmodium in autochthonous malarial areas in the Atlantic Forest biome. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2022 Feb 25;64:e18.
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Raquel Nunes Silva

TITULO
PERFIL NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA ZONA SUL DE SÃO PAULO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19:
RECORTE DA SITUAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

INTRODUCAO

Devido ao avanço da pandemia por COVID-19 no Brasil, a população estudantil da rede básica de ensino de São Paulo viu-se
obrigada a ficar em casa. Escolas foram temporariamente fechadas numa tentativa do governo de conter a disseminação do vírus e
de assegurar a saúde e segurança de crianças e profissionais educadores. Deu-se, então, destaque ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), no que compete à (in) segurança alimentar e nutricional, que visa a garantia de acesso a alimentação e
nutrição adequada aos estudantes de ensino básico da rede pública brasileira.

OBJETIVOS Avaliar a situação de segurança alimentar e nutricional de estudantes que recebem alimentos do PNAE durante a pandemia.

METODOLOGIA
Estudo de natureza descritiva de abordagem quali-quantitativa e observacional através de questionário estruturado, composto por
29 questões, com 455 estudantes de 11 a 17 anos, de uma escola estadual no extremo sul da cidade de São Paulo. O trabalho foi
aprovado no comitê de ética e pesquisa em seres humanos.

RESULTADOS

Observou-se que 93% dos participantes sofrem com algum tipo de insegurança alimentar (leve, moderada ou grave), 83% dos lares
têm uma mulher como responsável pelos proventos familiares, desses, 43,3% possuem um estudante autodeclarado preto, pardo ou
indígena. Dados que corroboram com os inquéritos de segurança alimentar no Brasil que utilizam a mesma metodologia. Dos 360
participantes avaliados por Índice de Massa Corporal (IMC), 28,3% (n=102) dos estudantes foram classificados como eutróficos,
30% (n=108) com sobrepeso ou obesidade, 15,8% (n=57) com magreza ou magreza severa, 25% (n=90) foram classificados com
baixo peso.

CONCLUSOES

Apesar de grandes os esforços para manter o PNAE ativo e operante, além de outras políticas públicas que emergiram na tentativa
de evitar o aumento da desigualdade social e consequentemente da insegurança alimentar, os programas vigentes de atenção a
alimentação escolar não foram suficientes para manter o nível de segurança alimentar e nutricional dos estudantes em idade
escolar durante o período de isolamento.

REFERENCIAS

1. 2º Inquérito Nacional Sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. Rede Brasileira de Pesquisa
em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Brasil, 2022. Disponível em: 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar
no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil – Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e SAN (pesquisassan.net.br) 2.
ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PNAE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - 1ª edição. Ano 2020 Tiragem: digital
Elaboração, distribuição, informações: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Agricultura Familiar e
Cooperativismo Departamento de Cooperativismo e Acesso a Mercados Coordenação Geral de Acesso a Mercados Endereço: Setor
Bancário Norte, QD: 01, Bloco: D - Edifício Palácio do Desenvolvimento, 6º andar, sala 600 – Ala Sul - Asa Norte, Brasília – DF. 3.
Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Artigo 6 e Artigo 208. Presidência da República – Subchefia para
assuntos jurídicos.
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TITULO SENSIBILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

INTRODUCAO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é regulamentada no Brasil pela Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal
de Enfermagem (COFEN), preconizando que sua implantação deva ocorrer em todas as unidades de saúde que ofereçam
assistência de enfermagem. O SAE é uma ferramenta de gestão da assistência que orienta e gerencia o cuidado da enfermagem é
composta de cinco etapas sequenciais não lineares: histórico de enfermagem ou coleta de dados; diagnóstico de enfermagem;
planejamento de enfermagem; implementação da assistência e; avaliação de enfermagem

OBJETIVOS Relatar a realização da oficina de sensibilização com os enfermeiros para a implementação da SAE nas consultas de enfermagem.

METODOLOGIA

Tratou-se de um relato da experiência vivenciada por acadêmicos 8ºS do curso de graduação em enfermagem da disciplina do
Estágio Curricular em Saúde Coletiva. O estudo descreve uma experiência dos acadêmicos na aplicação da metodologia
problematizadora com enfermeiros em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tradicional, onde foi realizado o diagnóstico situacional
e um dos problemas levantados foi a falta da implementação do SAE em todas as consultas de enfermagem.

RESULTADOS

Apesar da operacionalização da SAE ser obrigatória nas instituições brasileiras, sua aplicação, muitas vezes, não é empreendida de
forma correta ou completa. A falta de implementação do SAE dificultou o direcionando das prioridades e a implementação de
cuidados holísticos, integrais e personalizados para as crianças com sífilis congênita. Entre as fragilidades no emprego do SAE
destacou-se a sobrecarga de trabalho, com excesso de atividades burocráticas e administrativas, deficiência de recursos humanos
para a sua aplicação, o pouco conhecimento e a falta de instrumento norteador. O enfermeiro possui a função primordial na
melhoria da qualidade a assistência ofertada às gestantes/companheiros e crianças com sífilis congênita, considerando que suas
aplicações interventivas contemplam a captação precoce, o acompanhamento, a oferecimento de exames no início da gravidez;
tratamento e acompanhamento.

CONCLUSOES
Conclui-se que a metodologia problematizadora adotada na oficina sensibilizou e aumentou o grau de conhecimento dos
enfermeiros, no que se refere à importância da implementação do SAE. Torna-se fundamental que o enfermeiro se aproprie da base
da prática contemporânea na prestação de cuidados de enfermagem.

REFERENCIAS

1. Souza MFG, Santos ADB, Monteiro AI. O processo de enfermagem na concepção de profissionais de Enfermagem de um hospital
de ensino. Rev Bras Enferm 2013 mar/abr;66(2):167-73. http://dx.doi.org/10.1590/ S0034-71672013000200003 2. Trindade LR,
Silveira A, Ferreira AM, Ferreira GL. Compreensão do processo de enfermagem por enfermeiros de um hospital geral do sul do brasil.
Rev Enferm UFSM. 2015 jul;5(2):267-277. http://dx.doi. org/10.5902/2179769215923 3. Medeiros AL, Santos RS, Cabral RWLC.
Sistematização da assistência de enfermagem: dificuldades evidenciadas pela teoria fundamentada nos dados.Rev Enferm UERJ
2013 jan/mar;21(1):47-53. http://dx.doi. org/10.1590/S1983-14472012000300023
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TITULO SENSIBILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

INTRODUCAO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é regulamentada no Brasil pela Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal
de Enfermagem (COFEN), preconizando que sua implantação deva ocorrer em todas as unidades de saúde que ofereçam
assistência de enfermagem. O SAE é uma ferramenta de gestão da assistência que orienta e gerencia o cuidado da enfermagem é
composta de cinco etapas sequenciais não lineares: histórico de enfermagem ou coleta de dados; diagnóstico de enfermagem;
planejamento de enfermagem; implementação da assistência e; avaliação de enfermagem

OBJETIVOS Relatar a realização da oficina de sensibilização com os enfermeiros para a implementação da SAE nas consultas de enfermagem.

METODOLOGIA

Tratou-se de um relato da experiência vivenciada por acadêmicos 8ºS do curso de graduação em enfermagem da disciplina do
Estágio Curricular em Saúde Coletiva. O estudo descreve uma experiência dos acadêmicos na aplicação da metodologia
problematizadora com enfermeiros em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tradicional, onde foi realizado o diagnóstico situacional
e um dos problemas levantados foi a falta da implementação do SAE em todas as consultas de enfermagem.

RESULTADOS

Apesar da operacionalização da SAE ser obrigatória nas instituições brasileiras, sua aplicação, muitas vezes, não é empreendida de
forma correta ou completa. A falta de implementação do SAE dificultou o direcionando das prioridades e a implementação de
cuidados holísticos, integrais e personalizados para as crianças com sífilis congênita. Entre as fragilidades no emprego do SAE
destacou-se a sobrecarga de trabalho, com excesso de atividades burocráticas e administrativas, deficiência de recursos humanos
para a sua aplicação, o pouco conhecimento e a falta de instrumento norteador. O enfermeiro possui a função primordial na
melhoria da qualidade a assistência ofertada às gestantes/companheiros e crianças com sífilis congênita, considerando que suas
aplicações interventivas contemplam a captação precoce, o acompanhamento, a oferecimento de exames no início da gravidez;
tratamento e acompanhamento.

CONCLUSOES
Conclui-se que a metodologia problematizadora adotada na oficina sensibilizou e aumentou o grau de conhecimento dos
enfermeiros, no que se refere à importância da implementação do SAE. Torna-se fundamental que o enfermeiro se aproprie da base
da prática contemporânea na prestação de cuidados de enfermagem.

REFERENCIAS

1. Souza MFG, Santos ADB, Monteiro AI. O processo de enfermagem na concepção de profissionais de Enfermagem de um hospital
de ensino. Rev Bras Enferm 2013 mar/abr;66(2):167-73. http://dx.doi.org/10.1590/ S0034-71672013000200003 2. Trindade LR,
Silveira A, Ferreira AM, Ferreira GL. Compreensão do processo de enfermagem por enfermeiros de um hospital geral do sul do brasil.
Rev Enferm UFSM. 2015 jul;5(2):267-277. http://dx.doi. org/10.5902/2179769215923 3. Medeiros AL, Santos RS, Cabral RWLC.
Sistematização da assistência de enfermagem: dificuldades evidenciadas pela teoria fundamentada nos dados.Rev Enferm UERJ
2013 jan/mar;21(1):47-53. http://dx.doi. org/10.1590/S1983-14472012000300023
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TITULO SENSIBILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

INTRODUCAO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é regulamentada no Brasil pela Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal
de Enfermagem (COFEN), preconizando que sua implantação deva ocorrer em todas as unidades de saúde que ofereçam
assistência de enfermagem. O SAE é uma ferramenta de gestão da assistência que orienta e gerencia o cuidado da enfermagem é
composta de cinco etapas sequenciais não lineares: histórico de enfermagem ou coleta de dados; diagnóstico de enfermagem;
planejamento de enfermagem; implementação da assistência e; avaliação de enfermagem

OBJETIVOS Relatar a realização da oficina de sensibilização com os enfermeiros para a implementação da SAE nas consultas de enfermagem.

METODOLOGIA

Tratou-se de um relato da experiência vivenciada por acadêmicos 8ºS do curso de graduação em enfermagem da disciplina do
Estágio Curricular em Saúde Coletiva. O estudo descreve uma experiência dos acadêmicos na aplicação da metodologia
problematizadora com enfermeiros em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tradicional, onde foi realizado o diagnóstico situacional
e um dos problemas levantados foi a falta da implementação do SAE em todas as consultas de enfermagem.

RESULTADOS

Apesar da operacionalização da SAE ser obrigatória nas instituições brasileiras, sua aplicação, muitas vezes, não é empreendida de
forma correta ou completa. A falta de implementação do SAE dificultou o direcionando das prioridades e a implementação de
cuidados holísticos, integrais e personalizados para as crianças com sífilis congênita. Entre as fragilidades no emprego do SAE
destacou-se a sobrecarga de trabalho, com excesso de atividades burocráticas e administrativas, deficiência de recursos humanos
para a sua aplicação, o pouco conhecimento e a falta de instrumento norteador. O enfermeiro possui a função primordial na
melhoria da qualidade a assistência ofertada às gestantes/companheiros e crianças com sífilis congênita, considerando que suas
aplicações interventivas contemplam a captação precoce, o acompanhamento, a oferecimento de exames no início da gravidez;
tratamento e acompanhamento.

CONCLUSOES
Conclui-se que a metodologia problematizadora adotada na oficina sensibilizou e aumentou o grau de conhecimento dos
enfermeiros, no que se refere à importância da implementação do SAE. Torna-se fundamental que o enfermeiro se aproprie da base
da prática contemporânea na prestação de cuidados de enfermagem.

REFERENCIAS

1. Souza MFG, Santos ADB, Monteiro AI. O processo de enfermagem na concepção de profissionais de Enfermagem de um hospital
de ensino. Rev Bras Enferm 2013 mar/abr;66(2):167-73. http://dx.doi.org/10.1590/ S0034-71672013000200003 2. Trindade LR,
Silveira A, Ferreira AM, Ferreira GL. Compreensão do processo de enfermagem por enfermeiros de um hospital geral do sul do brasil.
Rev Enferm UFSM. 2015 jul;5(2):267-277. http://dx.doi. org/10.5902/2179769215923 3. Medeiros AL, Santos RS, Cabral RWLC.
Sistematização da assistência de enfermagem: dificuldades evidenciadas pela teoria fundamentada nos dados.Rev Enferm UERJ
2013 jan/mar;21(1):47-53. http://dx.doi. org/10.1590/S1983-14472012000300023
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TITULO SENSIBILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

INTRODUCAO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é regulamentada no Brasil pela Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal
de Enfermagem (COFEN), preconizando que sua implantação deva ocorrer em todas as unidades de saúde que ofereçam
assistência de enfermagem. O SAE é uma ferramenta de gestão da assistência que orienta e gerencia o cuidado da enfermagem é
composta de cinco etapas sequenciais não lineares: histórico de enfermagem ou coleta de dados; diagnóstico de enfermagem;
planejamento de enfermagem; implementação da assistência e; avaliação de enfermagem

OBJETIVOS Relatar a realização da oficina de sensibilização com os enfermeiros para a implementação da SAE nas consultas de enfermagem.

METODOLOGIA

Tratou-se de um relato da experiência vivenciada por acadêmicos 8ºS do curso de graduação em enfermagem da disciplina do
Estágio Curricular em Saúde Coletiva. O estudo descreve uma experiência dos acadêmicos na aplicação da metodologia
problematizadora com enfermeiros em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tradicional, onde foi realizado o diagnóstico situacional
e um dos problemas levantados foi a falta da implementação do SAE em todas as consultas de enfermagem.

RESULTADOS

Apesar da operacionalização da SAE ser obrigatória nas instituições brasileiras, sua aplicação, muitas vezes, não é empreendida de
forma correta ou completa. A falta de implementação do SAE dificultou o direcionando das prioridades e a implementação de
cuidados holísticos, integrais e personalizados para as crianças com sífilis congênita. Entre as fragilidades no emprego do SAE
destacou-se a sobrecarga de trabalho, com excesso de atividades burocráticas e administrativas, deficiência de recursos humanos
para a sua aplicação, o pouco conhecimento e a falta de instrumento norteador. O enfermeiro possui a função primordial na
melhoria da qualidade a assistência ofertada às gestantes/companheiros e crianças com sífilis congênita, considerando que suas
aplicações interventivas contemplam a captação precoce, o acompanhamento, a oferecimento de exames no início da gravidez;
tratamento e acompanhamento.

CONCLUSOES
Conclui-se que a metodologia problematizadora adotada na oficina sensibilizou e aumentou o grau de conhecimento dos
enfermeiros, no que se refere à importância da implementação do SAE. Torna-se fundamental que o enfermeiro se aproprie da base
da prática contemporânea na prestação de cuidados de enfermagem.

REFERENCIAS

1. Souza MFG, Santos ADB, Monteiro AI. O processo de enfermagem na concepção de profissionais de Enfermagem de um hospital
de ensino. Rev Bras Enferm 2013 mar/abr;66(2):167-73. http://dx.doi.org/10.1590/ S0034-71672013000200003 2. Trindade LR,
Silveira A, Ferreira AM, Ferreira GL. Compreensão do processo de enfermagem por enfermeiros de um hospital geral do sul do brasil.
Rev Enferm UFSM. 2015 jul;5(2):267-277. http://dx.doi. org/10.5902/2179769215923 3. Medeiros AL, Santos RS, Cabral RWLC.
Sistematização da assistência de enfermagem: dificuldades evidenciadas pela teoria fundamentada nos dados.Rev Enferm UERJ
2013 jan/mar;21(1):47-53. http://dx.doi. org/10.1590/S1983-14472012000300023
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TITULO SENSIBILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

INTRODUCAO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é regulamentada no Brasil pela Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal
de Enfermagem (COFEN), preconizando que sua implantação deva ocorrer em todas as unidades de saúde que ofereçam
assistência de enfermagem. O SAE é uma ferramenta de gestão da assistência que orienta e gerencia o cuidado da enfermagem é
composta de cinco etapas sequenciais não lineares: histórico de enfermagem ou coleta de dados; diagnóstico de enfermagem;
planejamento de enfermagem; implementação da assistência e; avaliação de enfermagem

OBJETIVOS Relatar a realização da oficina de sensibilização com os enfermeiros para a implementação da SAE nas consultas de enfermagem.

METODOLOGIA

Tratou-se de um relato da experiência vivenciada por acadêmicos 8ºS do curso de graduação em enfermagem da disciplina do
Estágio Curricular em Saúde Coletiva. O estudo descreve uma experiência dos acadêmicos na aplicação da metodologia
problematizadora com enfermeiros em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tradicional, onde foi realizado o diagnóstico situacional
e um dos problemas levantados foi a falta da implementação do SAE em todas as consultas de enfermagem.

RESULTADOS

Apesar da operacionalização da SAE ser obrigatória nas instituições brasileiras, sua aplicação, muitas vezes, não é empreendida de
forma correta ou completa. A falta de implementação do SAE dificultou o direcionando das prioridades e a implementação de
cuidados holísticos, integrais e personalizados para as crianças com sífilis congênita. Entre as fragilidades no emprego do SAE
destacou-se a sobrecarga de trabalho, com excesso de atividades burocráticas e administrativas, deficiência de recursos humanos
para a sua aplicação, o pouco conhecimento e a falta de instrumento norteador. O enfermeiro possui a função primordial na
melhoria da qualidade a assistência ofertada às gestantes/companheiros e crianças com sífilis congênita, considerando que suas
aplicações interventivas contemplam a captação precoce, o acompanhamento, a oferecimento de exames no início da gravidez;
tratamento e acompanhamento.

CONCLUSOES
Conclui-se que a metodologia problematizadora adotada na oficina sensibilizou e aumentou o grau de conhecimento dos
enfermeiros, no que se refere à importância da implementação do SAE. Torna-se fundamental que o enfermeiro se aproprie da base
da prática contemporânea na prestação de cuidados de enfermagem.

REFERENCIAS

1. Souza MFG, Santos ADB, Monteiro AI. O processo de enfermagem na concepção de profissionais de Enfermagem de um hospital
de ensino. Rev Bras Enferm 2013 mar/abr;66(2):167-73. http://dx.doi.org/10.1590/ S0034-71672013000200003 2. Trindade LR,
Silveira A, Ferreira AM, Ferreira GL. Compreensão do processo de enfermagem por enfermeiros de um hospital geral do sul do brasil.
Rev Enferm UFSM. 2015 jul;5(2):267-277. http://dx.doi. org/10.5902/2179769215923 3. Medeiros AL, Santos RS, Cabral RWLC.
Sistematização da assistência de enfermagem: dificuldades evidenciadas pela teoria fundamentada nos dados.Rev Enferm UERJ
2013 jan/mar;21(1):47-53. http://dx.doi. org/10.1590/S1983-14472012000300023
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Elisabete Calabuig Chapina Ohara

TITULO SENSIBILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

INTRODUCAO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é regulamentada no Brasil pela Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal
de Enfermagem (COFEN), preconizando que sua implantação deva ocorrer em todas as unidades de saúde que ofereçam
assistência de enfermagem. O SAE é uma ferramenta de gestão da assistência que orienta e gerencia o cuidado da enfermagem é
composta de cinco etapas sequenciais não lineares: histórico de enfermagem ou coleta de dados; diagnóstico de enfermagem;
planejamento de enfermagem; implementação da assistência e; avaliação de enfermagem

OBJETIVOS Relatar a realização da oficina de sensibilização com os enfermeiros para a implementação da SAE nas consultas de enfermagem.

METODOLOGIA

Tratou-se de um relato da experiência vivenciada por acadêmicos 8ºS do curso de graduação em enfermagem da disciplina do
Estágio Curricular em Saúde Coletiva. O estudo descreve uma experiência dos acadêmicos na aplicação da metodologia
problematizadora com enfermeiros em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tradicional, onde foi realizado o diagnóstico situacional
e um dos problemas levantados foi a falta da implementação do SAE em todas as consultas de enfermagem.

RESULTADOS

Apesar da operacionalização da SAE ser obrigatória nas instituições brasileiras, sua aplicação, muitas vezes, não é empreendida de
forma correta ou completa. A falta de implementação do SAE dificultou o direcionando das prioridades e a implementação de
cuidados holísticos, integrais e personalizados para as crianças com sífilis congênita. Entre as fragilidades no emprego do SAE
destacou-se a sobrecarga de trabalho, com excesso de atividades burocráticas e administrativas, deficiência de recursos humanos
para a sua aplicação, o pouco conhecimento e a falta de instrumento norteador. O enfermeiro possui a função primordial na
melhoria da qualidade a assistência ofertada às gestantes/companheiros e crianças com sífilis congênita, considerando que suas
aplicações interventivas contemplam a captação precoce, o acompanhamento, a oferecimento de exames no início da gravidez;
tratamento e acompanhamento.

CONCLUSOES
Conclui-se que a metodologia problematizadora adotada na oficina sensibilizou e aumentou o grau de conhecimento dos
enfermeiros, no que se refere à importância da implementação do SAE. Torna-se fundamental que o enfermeiro se aproprie da base
da prática contemporânea na prestação de cuidados de enfermagem.

REFERENCIAS

1. Souza MFG, Santos ADB, Monteiro AI. O processo de enfermagem na concepção de profissionais de Enfermagem de um hospital
de ensino. Rev Bras Enferm 2013 mar/abr;66(2):167-73. http://dx.doi.org/10.1590/ S0034-71672013000200003 2. Trindade LR,
Silveira A, Ferreira AM, Ferreira GL. Compreensão do processo de enfermagem por enfermeiros de um hospital geral do sul do brasil.
Rev Enferm UFSM. 2015 jul;5(2):267-277. http://dx.doi. org/10.5902/2179769215923 3. Medeiros AL, Santos RS, Cabral RWLC.
Sistematização da assistência de enfermagem: dificuldades evidenciadas pela teoria fundamentada nos dados.Rev Enferm UERJ
2013 jan/mar;21(1):47-53. http://dx.doi. org/10.1590/S1983-14472012000300023
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Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOS À POUPANÇA COM RENTABILIDADE SUPERIOR A INFLAÇÃO NO BRASIL

INTRODUCAO

Sabe-se que ainda, 72% da população brasileira afirma não ter compreensão sobre produtos financeiros e como resultado 32% dos
brasileiros investem seus recursos em poupança, mesmo o mercado financeiro oportunizando outras modalidades com maior
rentabilidade e níveis semelhantes de risco e liquidez. O rendimento real (descontada a inflação) da caderneta de poupança em
2021 foi o pior em 31 anos, pois com a inflação de 10,06% em 2021, quem deixou dinheiro na poupança teve rendimento negativo de
6,37%. Assim, quem deixou R$ 1.000 na poupança, perdeu R$ 63,70 em 2021, em termos reais. Este foi o pior resultado desde 1990,
quando a poupança apresentou um rendimento real negativo de 22,44%. Além disso, foi o terceiro ano consecutivo de retorno
negativo, onde desde 2019, a caderneta vem perdendo para a inflação oficial (IPCA). Porém, observa-se uma mudança no
comportamento dos investidores onde no ano de 2020 o estoque de Tesouro Direto encerrou o ano com 62,70 bilhões, que
representou um montante 5,13% maior que o de registrado em 2019. Os títulos mais demandados em 2020 foram o Selic com
42,62% de participação e os indexados à inflação com 32,92%, enquanto os títulos prefixados corresponderam à 20,46% (ANBIMA,
2021).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender os fatores que levam investidores aplicarem de forma massiva na poupança, mesmo com rentabilidade
inferior aos índices de inflação e em relação a outras modalidades de produtos financeiros e evidenciar produtos em renda fixa
como alternativa de melhor desempenho.

METODOLOGIA
Foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica na presente pesquisa a partir da consulta de livros, artigos e revistas e portais
especializadas no tema em questão.

RESULTADOS

Observamos que nos últimos 5 anos, os índices de inflação superaram os retornos proporcionados pelos investimentos em
poupança. Em alternativa a poupança, os investimentos realizados em títulos da dívida pública brasileira, através do produto
Tesouro Direto tem apresentado resultados superiores ao da poupança e aos índices de inflação. A título de comparação mais
contundente e de forma futura, se desejarmos resgatar um montante de R$100.000,00 em 2025, teríamos que investir R$ 86.710,72
na poupança e R$ 80.128,84 no Tesouro Direto prefixado, ou seja, 7,6% menor em relação a caderneta considerando os abatimentos
de impostos.

CONCLUSOES

Apesar da poupança nem sempre estar abaixo da inflação, possui a menor rentabilidade no mercado financeiro, além de perder para
a inflação com o decorrer dos anos, não chegando ao menos manter o poder de compra do investidor e traz a falsa sensação de
maior segurança àqueles que possuem medo dos riscos de outras modalidades de aplicações, pois o investidor fica exposto ao
risco de crédito da instituição do qual possui conta bancária, ou seja, pode ter prejuízo se o banco quebrar, ao contrário do Tesouro
Direto, visto que é considerado o investimento mais seguro do pais, dado que possui o próprio governo como credor, além de melhor
desempenho quanto a rentabilidade de seus produtos.

REFERENCIAS Tesourodireto.gov.br Eduardo Fortuna. Infomoney
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TITULO ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOS À POUPANÇA COM RENTABILIDADE SUPERIOR A INFLAÇÃO NO BRASIL

INTRODUCAO

Sabe-se que ainda, 72% da população brasileira afirma não ter compreensão sobre produtos financeiros e como resultado 32% dos
brasileiros investem seus recursos em poupança, mesmo o mercado financeiro oportunizando outras modalidades com maior
rentabilidade e níveis semelhantes de risco e liquidez. O rendimento real (descontada a inflação) da caderneta de poupança em
2021 foi o pior em 31 anos, pois com a inflação de 10,06% em 2021, quem deixou dinheiro na poupança teve rendimento negativo de
6,37%. Assim, quem deixou R$ 1.000 na poupança, perdeu R$ 63,70 em 2021, em termos reais. Este foi o pior resultado desde 1990,
quando a poupança apresentou um rendimento real negativo de 22,44%. Além disso, foi o terceiro ano consecutivo de retorno
negativo, onde desde 2019, a caderneta vem perdendo para a inflação oficial (IPCA). Porém, observa-se uma mudança no
comportamento dos investidores onde no ano de 2020 o estoque de Tesouro Direto encerrou o ano com 62,70 bilhões, que
representou um montante 5,13% maior que o de registrado em 2019. Os títulos mais demandados em 2020 foram o Selic com
42,62% de participação e os indexados à inflação com 32,92%, enquanto os títulos prefixados corresponderam à 20,46% (ANBIMA,
2021).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender os fatores que levam investidores aplicarem de forma massiva na poupança, mesmo com rentabilidade
inferior aos índices de inflação e em relação a outras modalidades de produtos financeiros e evidenciar produtos em renda fixa
como alternativa de melhor desempenho.

METODOLOGIA
Foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica na presente pesquisa a partir da consulta de livros, artigos e revistas e portais
especializadas no tema em questão.

RESULTADOS

Observamos que nos últimos 5 anos, os índices de inflação superaram os retornos proporcionados pelos investimentos em
poupança. Em alternativa a poupança, os investimentos realizados em títulos da dívida pública brasileira, através do produto
Tesouro Direto tem apresentado resultados superiores ao da poupança e aos índices de inflação. A título de comparação mais
contundente e de forma futura, se desejarmos resgatar um montante de R$100.000,00 em 2025, teríamos que investir R$ 86.710,72
na poupança e R$ 80.128,84 no Tesouro Direto prefixado, ou seja, 7,6% menor em relação a caderneta considerando os abatimentos
de impostos.

CONCLUSOES

Apesar da poupança nem sempre estar abaixo da inflação, possui a menor rentabilidade no mercado financeiro, além de perder para
a inflação com o decorrer dos anos, não chegando ao menos manter o poder de compra do investidor e traz a falsa sensação de
maior segurança àqueles que possuem medo dos riscos de outras modalidades de aplicações, pois o investidor fica exposto ao
risco de crédito da instituição do qual possui conta bancária, ou seja, pode ter prejuízo se o banco quebrar, ao contrário do Tesouro
Direto, visto que é considerado o investimento mais seguro do pais, dado que possui o próprio governo como credor, além de melhor
desempenho quanto a rentabilidade de seus produtos.

REFERENCIAS Tesourodireto.gov.br Eduardo Fortuna. Infomoney
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TITULO ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOS À POUPANÇA COM RENTABILIDADE SUPERIOR A INFLAÇÃO NO BRASIL

INTRODUCAO

Sabe-se que ainda, 72% da população brasileira afirma não ter compreensão sobre produtos financeiros e como resultado 32% dos
brasileiros investem seus recursos em poupança, mesmo o mercado financeiro oportunizando outras modalidades com maior
rentabilidade e níveis semelhantes de risco e liquidez. O rendimento real (descontada a inflação) da caderneta de poupança em
2021 foi o pior em 31 anos, pois com a inflação de 10,06% em 2021, quem deixou dinheiro na poupança teve rendimento negativo de
6,37%. Assim, quem deixou R$ 1.000 na poupança, perdeu R$ 63,70 em 2021, em termos reais. Este foi o pior resultado desde 1990,
quando a poupança apresentou um rendimento real negativo de 22,44%. Além disso, foi o terceiro ano consecutivo de retorno
negativo, onde desde 2019, a caderneta vem perdendo para a inflação oficial (IPCA). Porém, observa-se uma mudança no
comportamento dos investidores onde no ano de 2020 o estoque de Tesouro Direto encerrou o ano com 62,70 bilhões, que
representou um montante 5,13% maior que o de registrado em 2019. Os títulos mais demandados em 2020 foram o Selic com
42,62% de participação e os indexados à inflação com 32,92%, enquanto os títulos prefixados corresponderam à 20,46% (ANBIMA,
2021).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender os fatores que levam investidores aplicarem de forma massiva na poupança, mesmo com rentabilidade
inferior aos índices de inflação e em relação a outras modalidades de produtos financeiros e evidenciar produtos em renda fixa
como alternativa de melhor desempenho.

METODOLOGIA
Foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica na presente pesquisa a partir da consulta de livros, artigos e revistas e portais
especializadas no tema em questão.

RESULTADOS

Observamos que nos últimos 5 anos, os índices de inflação superaram os retornos proporcionados pelos investimentos em
poupança. Em alternativa a poupança, os investimentos realizados em títulos da dívida pública brasileira, através do produto
Tesouro Direto tem apresentado resultados superiores ao da poupança e aos índices de inflação. A título de comparação mais
contundente e de forma futura, se desejarmos resgatar um montante de R$100.000,00 em 2025, teríamos que investir R$ 86.710,72
na poupança e R$ 80.128,84 no Tesouro Direto prefixado, ou seja, 7,6% menor em relação a caderneta considerando os abatimentos
de impostos.

CONCLUSOES

Apesar da poupança nem sempre estar abaixo da inflação, possui a menor rentabilidade no mercado financeiro, além de perder para
a inflação com o decorrer dos anos, não chegando ao menos manter o poder de compra do investidor e traz a falsa sensação de
maior segurança àqueles que possuem medo dos riscos de outras modalidades de aplicações, pois o investidor fica exposto ao
risco de crédito da instituição do qual possui conta bancária, ou seja, pode ter prejuízo se o banco quebrar, ao contrário do Tesouro
Direto, visto que é considerado o investimento mais seguro do pais, dado que possui o próprio governo como credor, além de melhor
desempenho quanto a rentabilidade de seus produtos.

REFERENCIAS Tesourodireto.gov.br Eduardo Fortuna. Infomoney
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4223551 - CAROLINA TOME ROCHA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOS À POUPANÇA COM RENTABILIDADE SUPERIOR A INFLAÇÃO NO BRASIL

INTRODUCAO

Sabe-se que ainda, 72% da população brasileira afirma não ter compreensão sobre produtos financeiros e como resultado 32% dos
brasileiros investem seus recursos em poupança, mesmo o mercado financeiro oportunizando outras modalidades com maior
rentabilidade e níveis semelhantes de risco e liquidez. O rendimento real (descontada a inflação) da caderneta de poupança em
2021 foi o pior em 31 anos, pois com a inflação de 10,06% em 2021, quem deixou dinheiro na poupança teve rendimento negativo de
6,37%. Assim, quem deixou R$ 1.000 na poupança, perdeu R$ 63,70 em 2021, em termos reais. Este foi o pior resultado desde 1990,
quando a poupança apresentou um rendimento real negativo de 22,44%. Além disso, foi o terceiro ano consecutivo de retorno
negativo, onde desde 2019, a caderneta vem perdendo para a inflação oficial (IPCA). Porém, observa-se uma mudança no
comportamento dos investidores onde no ano de 2020 o estoque de Tesouro Direto encerrou o ano com 62,70 bilhões, que
representou um montante 5,13% maior que o de registrado em 2019. Os títulos mais demandados em 2020 foram o Selic com
42,62% de participação e os indexados à inflação com 32,92%, enquanto os títulos prefixados corresponderam à 20,46% (ANBIMA,
2021).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender os fatores que levam investidores aplicarem de forma massiva na poupança, mesmo com rentabilidade
inferior aos índices de inflação e em relação a outras modalidades de produtos financeiros e evidenciar produtos em renda fixa
como alternativa de melhor desempenho.

METODOLOGIA
Foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica na presente pesquisa a partir da consulta de livros, artigos e revistas e portais
especializadas no tema em questão.

RESULTADOS

Observamos que nos últimos 5 anos, os índices de inflação superaram os retornos proporcionados pelos investimentos em
poupança. Em alternativa a poupança, os investimentos realizados em títulos da dívida pública brasileira, através do produto
Tesouro Direto tem apresentado resultados superiores ao da poupança e aos índices de inflação. A título de comparação mais
contundente e de forma futura, se desejarmos resgatar um montante de R$100.000,00 em 2025, teríamos que investir R$ 86.710,72
na poupança e R$ 80.128,84 no Tesouro Direto prefixado, ou seja, 7,6% menor em relação a caderneta considerando os abatimentos
de impostos.

CONCLUSOES

Apesar da poupança nem sempre estar abaixo da inflação, possui a menor rentabilidade no mercado financeiro, além de perder para
a inflação com o decorrer dos anos, não chegando ao menos manter o poder de compra do investidor e traz a falsa sensação de
maior segurança àqueles que possuem medo dos riscos de outras modalidades de aplicações, pois o investidor fica exposto ao
risco de crédito da instituição do qual possui conta bancária, ou seja, pode ter prejuízo se o banco quebrar, ao contrário do Tesouro
Direto, visto que é considerado o investimento mais seguro do pais, dado que possui o próprio governo como credor, além de melhor
desempenho quanto a rentabilidade de seus produtos.

REFERENCIAS Tesourodireto.gov.br Eduardo Fortuna. Infomoney
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4621484 - ARLETE ROSA SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO ANÁLISE DO CUSTO OPERACIONAL NAS EMPRESAS: O CASO GOL

INTRODUCAO

Segundo Novaes (2001), entende-se por logística “o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a
armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de
consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor”. Sua principal atividade no mercado, o transporte aéreo regular
de passageiro civil, representa 38,8% de participação do mercado doméstico no Brasil em número de passageiros (ANAC 2021).
Entre meados de 2019 a 2021 as companhias de aviação cívil passaram pela maior crise do setor no século XXI, diante das
incertezas das políticas de confinamento, queda abrupta da arrecadação por decorrência da pandemia da COVID-19, que trouxeram
impactos na alta do preço dos combustíveis, direcionando a abertura da discussão por alternativas estratégicas para a redução do
custo operacional das empresas e a busca por fontes alternativa de combustíveis como forma de reduzir o custos operacional. (GOL
RI 2021).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender a estratégia de redução de custos operacionais de uma companhia aérea, a partir da substituição de
combustíveis e apresentação dos impactos financeiros e meio ambiente.

METODOLOGIA
O referido documento utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise quantitativa a parti da consulta de livros,
artigos e revistas especializadas no assunto em questão e nos sites oficiais dos produtos bancários.

RESULTADOS

O desenvolvimento desse estudo nos conduziu a observação de o querosene de aviação (QAV), tem grande impacto no controle
orçamentário do modal aéreo, onde o aumento no seu preço no segundo trimestre de 2021 foi 91,7% maior se comparado ao
mesmo período de 2020 (ANAC). A empresa objeto de estudo, gastou em 2021, cerca de R$ 14 bilhões para abastecer seus aviões,
e acumulou prejuízo de R$ 36,9 bilhões de resultado. Como efeito de comparação, um trajeto de 1110,06 quilômetros um Boeing
737-800 gastaria 311 litros de combustível para realizar o trajeto, o que resultaria um custo financeiro de R$ 1.237,18. Enquanto com
o GNV, seria usado 86,082 metros cúbico de gás natural, sendo gasto para essa quantidade, um valor de R$ 409,74, ocorrendo uma
redução nos custos em mais de 3 vezes.

CONCLUSOES

Com base no estudo realizado, percebe-se que a utilização do GNV apresenta muitos benefícios, com destaque aos aspectos
financeiros e ao meio ambiente. Identificamos também que diante da crescente presença de políticas ambientais e incentivos no
desenvolvimento de matriz energética sustentável, uma nova fonte de combustível alternativo será utilizado para colaborar com a
diminuição dos poluentes, e traria também um lucro maior para a empresa, visando a maior eficiência dos aviões e diminuindo o
custo operacional.

REFERENCIAS Martins, 2012 Gol RI Hrnandez, 2008
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4625463 - VITOR DE MACENO OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO ANÁLISE DO CUSTO OPERACIONAL NAS EMPRESAS: O CASO GOL

INTRODUCAO

Segundo Novaes (2001), entende-se por logística “o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a
armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de
consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor”. Sua principal atividade no mercado, o transporte aéreo regular
de passageiro civil, representa 38,8% de participação do mercado doméstico no Brasil em número de passageiros (ANAC 2021).
Entre meados de 2019 a 2021 as companhias de aviação cívil passaram pela maior crise do setor no século XXI, diante das
incertezas das políticas de confinamento, queda abrupta da arrecadação por decorrência da pandemia da COVID-19, que trouxeram
impactos na alta do preço dos combustíveis, direcionando a abertura da discussão por alternativas estratégicas para a redução do
custo operacional das empresas e a busca por fontes alternativa de combustíveis como forma de reduzir o custos operacional. (GOL
RI 2021).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender a estratégia de redução de custos operacionais de uma companhia aérea, a partir da substituição de
combustíveis e apresentação dos impactos financeiros e meio ambiente.

METODOLOGIA
O referido documento utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise quantitativa a parti da consulta de livros,
artigos e revistas especializadas no assunto em questão e nos sites oficiais dos produtos bancários.

RESULTADOS

O desenvolvimento desse estudo nos conduziu a observação de o querosene de aviação (QAV), tem grande impacto no controle
orçamentário do modal aéreo, onde o aumento no seu preço no segundo trimestre de 2021 foi 91,7% maior se comparado ao
mesmo período de 2020 (ANAC). A empresa objeto de estudo, gastou em 2021, cerca de R$ 14 bilhões para abastecer seus aviões,
e acumulou prejuízo de R$ 36,9 bilhões de resultado. Como efeito de comparação, um trajeto de 1110,06 quilômetros um Boeing
737-800 gastaria 311 litros de combustível para realizar o trajeto, o que resultaria um custo financeiro de R$ 1.237,18. Enquanto com
o GNV, seria usado 86,082 metros cúbico de gás natural, sendo gasto para essa quantidade, um valor de R$ 409,74, ocorrendo uma
redução nos custos em mais de 3 vezes.

CONCLUSOES

Com base no estudo realizado, percebe-se que a utilização do GNV apresenta muitos benefícios, com destaque aos aspectos
financeiros e ao meio ambiente. Identificamos também que diante da crescente presença de políticas ambientais e incentivos no
desenvolvimento de matriz energética sustentável, uma nova fonte de combustível alternativo será utilizado para colaborar com a
diminuição dos poluentes, e traria também um lucro maior para a empresa, visando a maior eficiência dos aviões e diminuindo o
custo operacional.

REFERENCIAS Martins, 2012 Gol RI Hrnandez, 2008
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4671368 - BRUNA DOS SANTOS TEODOSO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO ANÁLISE DO CUSTO OPERACIONAL NAS EMPRESAS: O CASO GOL

INTRODUCAO

Segundo Novaes (2001), entende-se por logística “o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a
armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de
consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor”. Sua principal atividade no mercado, o transporte aéreo regular
de passageiro civil, representa 38,8% de participação do mercado doméstico no Brasil em número de passageiros (ANAC 2021).
Entre meados de 2019 a 2021 as companhias de aviação cívil passaram pela maior crise do setor no século XXI, diante das
incertezas das políticas de confinamento, queda abrupta da arrecadação por decorrência da pandemia da COVID-19, que trouxeram
impactos na alta do preço dos combustíveis, direcionando a abertura da discussão por alternativas estratégicas para a redução do
custo operacional das empresas e a busca por fontes alternativa de combustíveis como forma de reduzir o custos operacional. (GOL
RI 2021).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender a estratégia de redução de custos operacionais de uma companhia aérea, a partir da substituição de
combustíveis e apresentação dos impactos financeiros e meio ambiente.

METODOLOGIA
O referido documento utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise quantitativa a parti da consulta de livros,
artigos e revistas especializadas no assunto em questão e nos sites oficiais dos produtos bancários.

RESULTADOS

O desenvolvimento desse estudo nos conduziu a observação de o querosene de aviação (QAV), tem grande impacto no controle
orçamentário do modal aéreo, onde o aumento no seu preço no segundo trimestre de 2021 foi 91,7% maior se comparado ao
mesmo período de 2020 (ANAC). A empresa objeto de estudo, gastou em 2021, cerca de R$ 14 bilhões para abastecer seus aviões,
e acumulou prejuízo de R$ 36,9 bilhões de resultado. Como efeito de comparação, um trajeto de 1110,06 quilômetros um Boeing
737-800 gastaria 311 litros de combustível para realizar o trajeto, o que resultaria um custo financeiro de R$ 1.237,18. Enquanto com
o GNV, seria usado 86,082 metros cúbico de gás natural, sendo gasto para essa quantidade, um valor de R$ 409,74, ocorrendo uma
redução nos custos em mais de 3 vezes.

CONCLUSOES

Com base no estudo realizado, percebe-se que a utilização do GNV apresenta muitos benefícios, com destaque aos aspectos
financeiros e ao meio ambiente. Identificamos também que diante da crescente presença de políticas ambientais e incentivos no
desenvolvimento de matriz energética sustentável, uma nova fonte de combustível alternativo será utilizado para colaborar com a
diminuição dos poluentes, e traria também um lucro maior para a empresa, visando a maior eficiência dos aviões e diminuindo o
custo operacional.

REFERENCIAS Martins, 2012 Gol RI Hrnandez, 2008
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4673212 - DIEGO PEREIRA DE ARAUJO SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO ANÁLISE DO CUSTO OPERACIONAL NAS EMPRESAS: O CASO GOL

INTRODUCAO

Segundo Novaes (2001), entende-se por logística “o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a
armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de
consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor”. Sua principal atividade no mercado, o transporte aéreo regular
de passageiro civil, representa 38,8% de participação do mercado doméstico no Brasil em número de passageiros (ANAC 2021).
Entre meados de 2019 a 2021 as companhias de aviação cívil passaram pela maior crise do setor no século XXI, diante das
incertezas das políticas de confinamento, queda abrupta da arrecadação por decorrência da pandemia da COVID-19, que trouxeram
impactos na alta do preço dos combustíveis, direcionando a abertura da discussão por alternativas estratégicas para a redução do
custo operacional das empresas e a busca por fontes alternativa de combustíveis como forma de reduzir o custos operacional. (GOL
RI 2021).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender a estratégia de redução de custos operacionais de uma companhia aérea, a partir da substituição de
combustíveis e apresentação dos impactos financeiros e meio ambiente.

METODOLOGIA
O referido documento utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise quantitativa a parti da consulta de livros,
artigos e revistas especializadas no assunto em questão e nos sites oficiais dos produtos bancários.

RESULTADOS

O desenvolvimento desse estudo nos conduziu a observação de o querosene de aviação (QAV), tem grande impacto no controle
orçamentário do modal aéreo, onde o aumento no seu preço no segundo trimestre de 2021 foi 91,7% maior se comparado ao
mesmo período de 2020 (ANAC). A empresa objeto de estudo, gastou em 2021, cerca de R$ 14 bilhões para abastecer seus aviões,
e acumulou prejuízo de R$ 36,9 bilhões de resultado. Como efeito de comparação, um trajeto de 1110,06 quilômetros um Boeing
737-800 gastaria 311 litros de combustível para realizar o trajeto, o que resultaria um custo financeiro de R$ 1.237,18. Enquanto com
o GNV, seria usado 86,082 metros cúbico de gás natural, sendo gasto para essa quantidade, um valor de R$ 409,74, ocorrendo uma
redução nos custos em mais de 3 vezes.

CONCLUSOES

Com base no estudo realizado, percebe-se que a utilização do GNV apresenta muitos benefícios, com destaque aos aspectos
financeiros e ao meio ambiente. Identificamos também que diante da crescente presença de políticas ambientais e incentivos no
desenvolvimento de matriz energética sustentável, uma nova fonte de combustível alternativo será utilizado para colaborar com a
diminuição dos poluentes, e traria também um lucro maior para a empresa, visando a maior eficiência dos aviões e diminuindo o
custo operacional.

REFERENCIAS Martins, 2012 Gol RI Hrnandez, 2008
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4792556 - THIAGO SILVA DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO ANÁLISE DO CUSTO OPERACIONAL NAS EMPRESAS: O CASO GOL

INTRODUCAO

Segundo Novaes (2001), entende-se por logística “o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a
armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de
consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor”. Sua principal atividade no mercado, o transporte aéreo regular
de passageiro civil, representa 38,8% de participação do mercado doméstico no Brasil em número de passageiros (ANAC 2021).
Entre meados de 2019 a 2021 as companhias de aviação cívil passaram pela maior crise do setor no século XXI, diante das
incertezas das políticas de confinamento, queda abrupta da arrecadação por decorrência da pandemia da COVID-19, que trouxeram
impactos na alta do preço dos combustíveis, direcionando a abertura da discussão por alternativas estratégicas para a redução do
custo operacional das empresas e a busca por fontes alternativa de combustíveis como forma de reduzir o custos operacional. (GOL
RI 2021).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender a estratégia de redução de custos operacionais de uma companhia aérea, a partir da substituição de
combustíveis e apresentação dos impactos financeiros e meio ambiente.

METODOLOGIA
O referido documento utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise quantitativa a parti da consulta de livros,
artigos e revistas especializadas no assunto em questão e nos sites oficiais dos produtos bancários.

RESULTADOS

O desenvolvimento desse estudo nos conduziu a observação de o querosene de aviação (QAV), tem grande impacto no controle
orçamentário do modal aéreo, onde o aumento no seu preço no segundo trimestre de 2021 foi 91,7% maior se comparado ao
mesmo período de 2020 (ANAC). A empresa objeto de estudo, gastou em 2021, cerca de R$ 14 bilhões para abastecer seus aviões,
e acumulou prejuízo de R$ 36,9 bilhões de resultado. Como efeito de comparação, um trajeto de 1110,06 quilômetros um Boeing
737-800 gastaria 311 litros de combustível para realizar o trajeto, o que resultaria um custo financeiro de R$ 1.237,18. Enquanto com
o GNV, seria usado 86,082 metros cúbico de gás natural, sendo gasto para essa quantidade, um valor de R$ 409,74, ocorrendo uma
redução nos custos em mais de 3 vezes.

CONCLUSOES

Com base no estudo realizado, percebe-se que a utilização do GNV apresenta muitos benefícios, com destaque aos aspectos
financeiros e ao meio ambiente. Identificamos também que diante da crescente presença de políticas ambientais e incentivos no
desenvolvimento de matriz energética sustentável, uma nova fonte de combustível alternativo será utilizado para colaborar com a
diminuição dos poluentes, e traria também um lucro maior para a empresa, visando a maior eficiência dos aviões e diminuindo o
custo operacional.

REFERENCIAS Martins, 2012 Gol RI Hrnandez, 2008
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3780040 - RUANA DOMINGOS DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Natali Maia Marques

TITULO AS CONSEQUENCIAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DECORRENTE DO USO DE TELAS

INTRODUCAO

Introdução: O uso da tecnologia está cada vez mais acelerado e mais presente na rotina das pessoas, mas apesar dos aparelhos
eletrônicos serem aliados, seu uso sem moderação por crianças pode acarretar uma série de problemas biopsicossocial, podendo
impactá-las ao longo de toda a vida. Os benefícios do presente estudo envolveram apontamentos das consequências que o uso
indevido de telas pode causar, e o tempo adequado para cada faixa etária e como poderemos minimizar os danos.

OBJETIVOS
Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo principal identificar os impactos no desenvolvimento psicossocial e cognitivo
devido ao excesso de uso de telas da primeira a terceira infância.

METODOLOGIA
Este estudo baseou-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa, considerando levantamento bibliográfico de dados e motivações
que nos levem a compreender quais os impactos que o uso de tela causa no desenvolvimento infantil, assim nos guiando para o
melhor caminho para podermos minimizar esses impactos.

RESULTADOS
Ao decorrer da pesquisa foi possível levantar resultados parciais até o momento. Assim, foi identificado que a exposição
precocemente ao uso de telas é um fator de risco para o desenvolvimento de transtorno do sono, problemas físicos, transtornos
mentais, alterações cognitivas e sociais, e que podem ter sido potencializadas devido à pandemia do COVID-19.

CONCLUSOES

Compreendemos, assim, que as telas não são o problema, o problema é a frequência com que usamos. Crianças pequenas parecem
não se beneficiar do uso de telas para o aprendizado. Já crianças mais velhas podem obter informações relevantes dos dispositivos
digitais, se usado da maneira correta. Neste sentido, é importante criar hábitos mais saudáveis, que incluam o controle do uso
desses aparelhos de acordo com a faixa etária, e atividades com interações sociais presenciais e atividades físicas, de preferência
ao ar livre. O fato é que estamos apenas começando a observar os problemas que o excesso desses aparelhos e da própria internet
pode trazer para crianças.

REFERENCIAS
Referências: 1. Associatin, A. P. (2014). Manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais DSM-5. Artmed. 2. Borba, M.
(2022). Um brincar com a tecnologia digital na primeira infância?: reflexões sobre o uso das telas e o processo de integração
infantil. São Paulo: Dialetica. 3. Diane E. Papalia, R. D. (2013). Desenvolvimento Humano (12 ed.). Porto Alegre: AMGH Editora Ltda.
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Natali Maia Marques

TITULO AS CONSEQUENCIAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DECORRENTE DO USO DE TELAS

INTRODUCAO

Introdução: O uso da tecnologia está cada vez mais acelerado e mais presente na rotina das pessoas, mas apesar dos aparelhos
eletrônicos serem aliados, seu uso sem moderação por crianças pode acarretar uma série de problemas biopsicossocial, podendo
impactá-las ao longo de toda a vida. Os benefícios do presente estudo envolveram apontamentos das consequências que o uso
indevido de telas pode causar, e o tempo adequado para cada faixa etária e como poderemos minimizar os danos.

OBJETIVOS
Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo principal identificar os impactos no desenvolvimento psicossocial e cognitivo
devido ao excesso de uso de telas da primeira a terceira infância.

METODOLOGIA
Este estudo baseou-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa, considerando levantamento bibliográfico de dados e motivações
que nos levem a compreender quais os impactos que o uso de tela causa no desenvolvimento infantil, assim nos guiando para o
melhor caminho para podermos minimizar esses impactos.

RESULTADOS
Ao decorrer da pesquisa foi possível levantar resultados parciais até o momento. Assim, foi identificado que a exposição
precocemente ao uso de telas é um fator de risco para o desenvolvimento de transtorno do sono, problemas físicos, transtornos
mentais, alterações cognitivas e sociais, e que podem ter sido potencializadas devido à pandemia do COVID-19.

CONCLUSOES

Compreendemos, assim, que as telas não são o problema, o problema é a frequência com que usamos. Crianças pequenas parecem
não se beneficiar do uso de telas para o aprendizado. Já crianças mais velhas podem obter informações relevantes dos dispositivos
digitais, se usado da maneira correta. Neste sentido, é importante criar hábitos mais saudáveis, que incluam o controle do uso
desses aparelhos de acordo com a faixa etária, e atividades com interações sociais presenciais e atividades físicas, de preferência
ao ar livre. O fato é que estamos apenas começando a observar os problemas que o excesso desses aparelhos e da própria internet
pode trazer para crianças.

REFERENCIAS
Referências: 1. Associatin, A. P. (2014). Manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais DSM-5. Artmed. 2. Borba, M.
(2022). Um brincar com a tecnologia digital na primeira infância?: reflexões sobre o uso das telas e o processo de integração
infantil. São Paulo: Dialetica. 3. Diane E. Papalia, R. D. (2013). Desenvolvimento Humano (12 ed.). Porto Alegre: AMGH Editora Ltda.
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TITULO ASPECTOS SOBRE ABERTURA DE CAPITAL NO BRASIL: O CASO PETZ

INTRODUCAO

Segundo Gitman (2017, p.35), o mercado primário é quando uma empresa ou órgão vende ações ou títulos de dívida aos seus
investidores e ganha dinheiro em troca, mas quando esse comprador, se desfaz da ação para um segundo investidor compra essa
ação, ele está no mercado secundário. A jornada da rede Petz, combinando eficiência operacional, inovação e expansão nacional,
em 2020 foi coroada com sua oferta pública inicial (IPO) na B3, em 11 de setembro de 2020, com Ação precificada em R$13,75 e
movimentando mais de R$ 3 bilhões.

OBJETIVOS
Objetiva-se evidenciar a procedimentos e resultados obtidos a partir da realização do IPO (intitial public offering) da empresa de pet
shop PETZ.

METODOLOGIA
A elaboração deste artigo se dará através da metodologia da pesquisa Bibliográfica, que segundo Fonseca (2002, p.32), “a pesquisa
bibliográfica é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.

RESULTADOS

A abertura de capital da empresa proporcionou uma arrecadação de cerca de R$336 bilhões no Mercado Primário da IPO, e que
foram utilizados na abertura de novas lojas, hospitais veterinários e investimento em tecnologia. A corporação tinha até o momento
de sua entrada na Bolsa, 110 lojas distribuídas em 13 estados mais o Distrito Federal, sete hospitais e apenas um centro de
distribuição. As expectativas do mercado de acordo com analistas, apontam que o setor de varejo animal deve ser analisado com
cautela, já que é uma novidade dentro da Bolsa de Valores e por isso, o crescimento de receita da empresa também entra em
evidência. Agora, estabelecendo seus pontos favoráveis, a rede possui números fortes, que dizem respeito ao aumento das vendas,
principalmente no cenário de isolamento causado pela pandemia, onde sua receita cresceu mais de 30%. Segundo ponto a se
destacar, é o fato de seu setor ser promissor, além de ser a primeira da área pet a entrar na B3, sabe-se que, o Brasil tem a terceira
maior população do mundo de cães e gatos, demonstrando grande possibilidade de maior crescimento.

CONCLUSOES

Cabe ressaltar, que há possibilidade expansão de mercado em outras regiões do país. A empresa deve em construir ao mesmo mais
um armazém como forma de descentralizar sua operação de distribuição hoje centralizada no município de Embu das Artes (SP),
reestruturar sua atividade logística para suportar o possível aumento de demanda das lojas atuais e que serão abertas, atrair e
formar mão de obra qualificada. A organização já informou, que pretendia usar a maior parcela do montante arrecadado com o IPO
na abertura de novas unidades, por isso, o olhar analítico para concretização do projeto, precisa estar atento. Por fim e não menos
importante, vale salientar, que a concorrência não deixará para agir de forma tardia, o que será um fator primordial para o acionista
decidir, qual ação é mais rentável ter em seu Portfólio.

REFERENCIAS GITMAN,L, 2010 PINHEIRO, J, 2012 CASAGRANDE, H. 2000
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TITULO ASPECTOS SOBRE ABERTURA DE CAPITAL NO BRASIL: O CASO PETZ

INTRODUCAO

Segundo Gitman (2017, p.35), o mercado primário é quando uma empresa ou órgão vende ações ou títulos de dívida aos seus
investidores e ganha dinheiro em troca, mas quando esse comprador, se desfaz da ação para um segundo investidor compra essa
ação, ele está no mercado secundário. A jornada da rede Petz, combinando eficiência operacional, inovação e expansão nacional,
em 2020 foi coroada com sua oferta pública inicial (IPO) na B3, em 11 de setembro de 2020, com Ação precificada em R$13,75 e
movimentando mais de R$ 3 bilhões.

OBJETIVOS
Objetiva-se evidenciar a procedimentos e resultados obtidos a partir da realização do IPO (intitial public offering) da empresa de pet
shop PETZ.

METODOLOGIA
A elaboração deste artigo se dará através da metodologia da pesquisa Bibliográfica, que segundo Fonseca (2002, p.32), “a pesquisa
bibliográfica é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.

RESULTADOS

A abertura de capital da empresa proporcionou uma arrecadação de cerca de R$336 bilhões no Mercado Primário da IPO, e que
foram utilizados na abertura de novas lojas, hospitais veterinários e investimento em tecnologia. A corporação tinha até o momento
de sua entrada na Bolsa, 110 lojas distribuídas em 13 estados mais o Distrito Federal, sete hospitais e apenas um centro de
distribuição. As expectativas do mercado de acordo com analistas, apontam que o setor de varejo animal deve ser analisado com
cautela, já que é uma novidade dentro da Bolsa de Valores e por isso, o crescimento de receita da empresa também entra em
evidência. Agora, estabelecendo seus pontos favoráveis, a rede possui números fortes, que dizem respeito ao aumento das vendas,
principalmente no cenário de isolamento causado pela pandemia, onde sua receita cresceu mais de 30%. Segundo ponto a se
destacar, é o fato de seu setor ser promissor, além de ser a primeira da área pet a entrar na B3, sabe-se que, o Brasil tem a terceira
maior população do mundo de cães e gatos, demonstrando grande possibilidade de maior crescimento.

CONCLUSOES

Cabe ressaltar, que há possibilidade expansão de mercado em outras regiões do país. A empresa deve em construir ao mesmo mais
um armazém como forma de descentralizar sua operação de distribuição hoje centralizada no município de Embu das Artes (SP),
reestruturar sua atividade logística para suportar o possível aumento de demanda das lojas atuais e que serão abertas, atrair e
formar mão de obra qualificada. A organização já informou, que pretendia usar a maior parcela do montante arrecadado com o IPO
na abertura de novas unidades, por isso, o olhar analítico para concretização do projeto, precisa estar atento. Por fim e não menos
importante, vale salientar, que a concorrência não deixará para agir de forma tardia, o que será um fator primordial para o acionista
decidir, qual ação é mais rentável ter em seu Portfólio.

REFERENCIAS GITMAN,L, 2010 PINHEIRO, J, 2012 CASAGRANDE, H. 2000

Página 37



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13129 Ciências Sociais Aplicadas 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4675673 - FERNANDA LETÍCIA DO NASCIMENTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO ASPECTOS SOBRE ABERTURA DE CAPITAL NO BRASIL: O CASO PETZ

INTRODUCAO

Segundo Gitman (2017, p.35), o mercado primário é quando uma empresa ou órgão vende ações ou títulos de dívida aos seus
investidores e ganha dinheiro em troca, mas quando esse comprador, se desfaz da ação para um segundo investidor compra essa
ação, ele está no mercado secundário. A jornada da rede Petz, combinando eficiência operacional, inovação e expansão nacional,
em 2020 foi coroada com sua oferta pública inicial (IPO) na B3, em 11 de setembro de 2020, com Ação precificada em R$13,75 e
movimentando mais de R$ 3 bilhões.

OBJETIVOS
Objetiva-se evidenciar a procedimentos e resultados obtidos a partir da realização do IPO (intitial public offering) da empresa de pet
shop PETZ.

METODOLOGIA
A elaboração deste artigo se dará através da metodologia da pesquisa Bibliográfica, que segundo Fonseca (2002, p.32), “a pesquisa
bibliográfica é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.

RESULTADOS

A abertura de capital da empresa proporcionou uma arrecadação de cerca de R$336 bilhões no Mercado Primário da IPO, e que
foram utilizados na abertura de novas lojas, hospitais veterinários e investimento em tecnologia. A corporação tinha até o momento
de sua entrada na Bolsa, 110 lojas distribuídas em 13 estados mais o Distrito Federal, sete hospitais e apenas um centro de
distribuição. As expectativas do mercado de acordo com analistas, apontam que o setor de varejo animal deve ser analisado com
cautela, já que é uma novidade dentro da Bolsa de Valores e por isso, o crescimento de receita da empresa também entra em
evidência. Agora, estabelecendo seus pontos favoráveis, a rede possui números fortes, que dizem respeito ao aumento das vendas,
principalmente no cenário de isolamento causado pela pandemia, onde sua receita cresceu mais de 30%. Segundo ponto a se
destacar, é o fato de seu setor ser promissor, além de ser a primeira da área pet a entrar na B3, sabe-se que, o Brasil tem a terceira
maior população do mundo de cães e gatos, demonstrando grande possibilidade de maior crescimento.

CONCLUSOES

Cabe ressaltar, que há possibilidade expansão de mercado em outras regiões do país. A empresa deve em construir ao mesmo mais
um armazém como forma de descentralizar sua operação de distribuição hoje centralizada no município de Embu das Artes (SP),
reestruturar sua atividade logística para suportar o possível aumento de demanda das lojas atuais e que serão abertas, atrair e
formar mão de obra qualificada. A organização já informou, que pretendia usar a maior parcela do montante arrecadado com o IPO
na abertura de novas unidades, por isso, o olhar analítico para concretização do projeto, precisa estar atento. Por fim e não menos
importante, vale salientar, que a concorrência não deixará para agir de forma tardia, o que será um fator primordial para o acionista
decidir, qual ação é mais rentável ter em seu Portfólio.

REFERENCIAS GITMAN,L, 2010 PINHEIRO, J, 2012 CASAGRANDE, H. 2000
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TITULO ASPECTOS SOBRE ABERTURA DE CAPITAL NO BRASIL: O CASO PETZ

INTRODUCAO

Segundo Gitman (2017, p.35), o mercado primário é quando uma empresa ou órgão vende ações ou títulos de dívida aos seus
investidores e ganha dinheiro em troca, mas quando esse comprador, se desfaz da ação para um segundo investidor compra essa
ação, ele está no mercado secundário. A jornada da rede Petz, combinando eficiência operacional, inovação e expansão nacional,
em 2020 foi coroada com sua oferta pública inicial (IPO) na B3, em 11 de setembro de 2020, com Ação precificada em R$13,75 e
movimentando mais de R$ 3 bilhões.

OBJETIVOS
Objetiva-se evidenciar a procedimentos e resultados obtidos a partir da realização do IPO (intitial public offering) da empresa de pet
shop PETZ.

METODOLOGIA
A elaboração deste artigo se dará através da metodologia da pesquisa Bibliográfica, que segundo Fonseca (2002, p.32), “a pesquisa
bibliográfica é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.

RESULTADOS

A abertura de capital da empresa proporcionou uma arrecadação de cerca de R$336 bilhões no Mercado Primário da IPO, e que
foram utilizados na abertura de novas lojas, hospitais veterinários e investimento em tecnologia. A corporação tinha até o momento
de sua entrada na Bolsa, 110 lojas distribuídas em 13 estados mais o Distrito Federal, sete hospitais e apenas um centro de
distribuição. As expectativas do mercado de acordo com analistas, apontam que o setor de varejo animal deve ser analisado com
cautela, já que é uma novidade dentro da Bolsa de Valores e por isso, o crescimento de receita da empresa também entra em
evidência. Agora, estabelecendo seus pontos favoráveis, a rede possui números fortes, que dizem respeito ao aumento das vendas,
principalmente no cenário de isolamento causado pela pandemia, onde sua receita cresceu mais de 30%. Segundo ponto a se
destacar, é o fato de seu setor ser promissor, além de ser a primeira da área pet a entrar na B3, sabe-se que, o Brasil tem a terceira
maior população do mundo de cães e gatos, demonstrando grande possibilidade de maior crescimento.

CONCLUSOES

Cabe ressaltar, que há possibilidade expansão de mercado em outras regiões do país. A empresa deve em construir ao mesmo mais
um armazém como forma de descentralizar sua operação de distribuição hoje centralizada no município de Embu das Artes (SP),
reestruturar sua atividade logística para suportar o possível aumento de demanda das lojas atuais e que serão abertas, atrair e
formar mão de obra qualificada. A organização já informou, que pretendia usar a maior parcela do montante arrecadado com o IPO
na abertura de novas unidades, por isso, o olhar analítico para concretização do projeto, precisa estar atento. Por fim e não menos
importante, vale salientar, que a concorrência não deixará para agir de forma tardia, o que será um fator primordial para o acionista
decidir, qual ação é mais rentável ter em seu Portfólio.

REFERENCIAS GITMAN,L, 2010 PINHEIRO, J, 2012 CASAGRANDE, H. 2000
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO ASPECTOS SOBRE ABERTURA DE CAPITAL NO BRASIL: O CASO PETZ

INTRODUCAO

Segundo Gitman (2017, p.35), o mercado primário é quando uma empresa ou órgão vende ações ou títulos de dívida aos seus
investidores e ganha dinheiro em troca, mas quando esse comprador, se desfaz da ação para um segundo investidor compra essa
ação, ele está no mercado secundário. A jornada da rede Petz, combinando eficiência operacional, inovação e expansão nacional,
em 2020 foi coroada com sua oferta pública inicial (IPO) na B3, em 11 de setembro de 2020, com Ação precificada em R$13,75 e
movimentando mais de R$ 3 bilhões.

OBJETIVOS
Objetiva-se evidenciar a procedimentos e resultados obtidos a partir da realização do IPO (intitial public offering) da empresa de pet
shop PETZ.

METODOLOGIA
A elaboração deste artigo se dará através da metodologia da pesquisa Bibliográfica, que segundo Fonseca (2002, p.32), “a pesquisa
bibliográfica é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.

RESULTADOS

A abertura de capital da empresa proporcionou uma arrecadação de cerca de R$336 bilhões no Mercado Primário da IPO, e que
foram utilizados na abertura de novas lojas, hospitais veterinários e investimento em tecnologia. A corporação tinha até o momento
de sua entrada na Bolsa, 110 lojas distribuídas em 13 estados mais o Distrito Federal, sete hospitais e apenas um centro de
distribuição. As expectativas do mercado de acordo com analistas, apontam que o setor de varejo animal deve ser analisado com
cautela, já que é uma novidade dentro da Bolsa de Valores e por isso, o crescimento de receita da empresa também entra em
evidência. Agora, estabelecendo seus pontos favoráveis, a rede possui números fortes, que dizem respeito ao aumento das vendas,
principalmente no cenário de isolamento causado pela pandemia, onde sua receita cresceu mais de 30%. Segundo ponto a se
destacar, é o fato de seu setor ser promissor, além de ser a primeira da área pet a entrar na B3, sabe-se que, o Brasil tem a terceira
maior população do mundo de cães e gatos, demonstrando grande possibilidade de maior crescimento.

CONCLUSOES

Cabe ressaltar, que há possibilidade expansão de mercado em outras regiões do país. A empresa deve em construir ao mesmo mais
um armazém como forma de descentralizar sua operação de distribuição hoje centralizada no município de Embu das Artes (SP),
reestruturar sua atividade logística para suportar o possível aumento de demanda das lojas atuais e que serão abertas, atrair e
formar mão de obra qualificada. A organização já informou, que pretendia usar a maior parcela do montante arrecadado com o IPO
na abertura de novas unidades, por isso, o olhar analítico para concretização do projeto, precisa estar atento. Por fim e não menos
importante, vale salientar, que a concorrência não deixará para agir de forma tardia, o que será um fator primordial para o acionista
decidir, qual ação é mais rentável ter em seu Portfólio.
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TITULO ESTRATEGIAS DE INOVAÇÃO APLICADA NO SETOR DE PAPEL E CELULOSE NO BRASIL: O CASO KLABIN

INTRODUCAO

O Brasil é o maior produtor mundial de celulose de fibra curta com a vantagem de ser um país com um clima favorável para o cultivo
de eucaliptos em larga escala e com mínimos custos, possuindo grandes indústrias altamente competitivas e inovadoras que
promovem um aumento considerável na economia e nos avanços tecnológicos do país. Essas indústrias utilizam o processo Kraft
que envolve diversas etapas desde a plantação, branqueamento, equipamentos e máquinas fundamentais no processo de produção.
Buscando mais inovação e economia, as indústrias competem entre si optando por formas sustentáveis de mínimo desperdício e
máximo de produção, com métodos inovadores através de pesquisas e investimentos (KLABIN, 2022).

OBJETIVOS
Temos como objetivo discutir sobre o processo de transformação das práticas produtivas de uma organização empresarial do setor
de papel e celulose, que é responsável pela produção de celulose de mercado e produtos finais do mercado de papel, consideração
a produtividade das empresas, a competitividade, a sustentabilidade e o mercado consumidor.

METODOLOGIA
A elaboração deste artigo se dará através da metodologia da pesquisa bibliográfica que conforme Fonseca (2002, p. 32), é realizada
a partir do levantamento informações já publicadas em livros, artigos científicos e portais de referência.

RESULTADOS

A partir do cenário evidenciado sobre o ambiente produtivo na empresa Klabin com uso de recursos reciclados, buscou ampliar sua
capacidade produtiva a partir da estratégia denominada Puma, com investimentos da ordem de R$ 4,7 bilhões na construção de
uma nova fábrica no Paraná, que aumentarão a capacidade produtiva da empresa em suas duas linhas de papéis reciclados,
utilizados na construção de embalagens de papelão ondulado na aplicação em miolos e em capas. Inclui ainda cerca de R$ 1 bilhão
em continuidade operacional e R$ 480 milhões em florestas (FORBES 2022). Como resultado, a empresa gerou 21.300 empregos. O
volume de vendas ficou acima de 1 milhão de toneladas, beneficiado pelo aumento da eficiência operacional, diversificação de
produtos e mercados. A receita líquida superou R$ 5 bilhões no primeiro trimestre de 2022, alta de 24% em relação ao segundo
trimestre de 2021.

CONCLUSOES

Concluímos que através do projeto Puma, a empresa apresentou uma grande expansão adquirindo duas novas máquinas de
construção papeis e a criação de uma nova fábrica, com foco em produção de celulose integrada, no qual a empresa reforça sua
capacidade de crescimento sustentável aliado junto com a tecnologia e que se faz necessário observar que uma boa gestão é uma
das ferramentas primordiais para manter uma empresa em constante crescimento, a partir da leitura dos problemas e buscar
soluções é papel fundamental de gestores e líderes, analisar as informações, definir as ações é fundamental para o sucesso
empresarial.

REFERENCIAS IBÁ, 2012 KLABIN S. 2022 GUIMARÃES, Roberto, 2018
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TITULO ESTRATEGIAS DE INOVAÇÃO APLICADA NO SETOR DE PAPEL E CELULOSE NO BRASIL: O CASO KLABIN

INTRODUCAO

O Brasil é o maior produtor mundial de celulose de fibra curta com a vantagem de ser um país com um clima favorável para o cultivo
de eucaliptos em larga escala e com mínimos custos, possuindo grandes indústrias altamente competitivas e inovadoras que
promovem um aumento considerável na economia e nos avanços tecnológicos do país. Essas indústrias utilizam o processo Kraft
que envolve diversas etapas desde a plantação, branqueamento, equipamentos e máquinas fundamentais no processo de produção.
Buscando mais inovação e economia, as indústrias competem entre si optando por formas sustentáveis de mínimo desperdício e
máximo de produção, com métodos inovadores através de pesquisas e investimentos (KLABIN, 2022).

OBJETIVOS
Temos como objetivo discutir sobre o processo de transformação das práticas produtivas de uma organização empresarial do setor
de papel e celulose, que é responsável pela produção de celulose de mercado e produtos finais do mercado de papel, consideração
a produtividade das empresas, a competitividade, a sustentabilidade e o mercado consumidor.

METODOLOGIA
A elaboração deste artigo se dará através da metodologia da pesquisa bibliográfica que conforme Fonseca (2002, p. 32), é realizada
a partir do levantamento informações já publicadas em livros, artigos científicos e portais de referência.

RESULTADOS

A partir do cenário evidenciado sobre o ambiente produtivo na empresa Klabin com uso de recursos reciclados, buscou ampliar sua
capacidade produtiva a partir da estratégia denominada Puma, com investimentos da ordem de R$ 4,7 bilhões na construção de
uma nova fábrica no Paraná, que aumentarão a capacidade produtiva da empresa em suas duas linhas de papéis reciclados,
utilizados na construção de embalagens de papelão ondulado na aplicação em miolos e em capas. Inclui ainda cerca de R$ 1 bilhão
em continuidade operacional e R$ 480 milhões em florestas (FORBES 2022). Como resultado, a empresa gerou 21.300 empregos. O
volume de vendas ficou acima de 1 milhão de toneladas, beneficiado pelo aumento da eficiência operacional, diversificação de
produtos e mercados. A receita líquida superou R$ 5 bilhões no primeiro trimestre de 2022, alta de 24% em relação ao segundo
trimestre de 2021.

CONCLUSOES

Concluímos que através do projeto Puma, a empresa apresentou uma grande expansão adquirindo duas novas máquinas de
construção papeis e a criação de uma nova fábrica, com foco em produção de celulose integrada, no qual a empresa reforça sua
capacidade de crescimento sustentável aliado junto com a tecnologia e que se faz necessário observar que uma boa gestão é uma
das ferramentas primordiais para manter uma empresa em constante crescimento, a partir da leitura dos problemas e buscar
soluções é papel fundamental de gestores e líderes, analisar as informações, definir as ações é fundamental para o sucesso
empresarial.

REFERENCIAS IBÁ, 2012 KLABIN S. 2022 GUIMARÃES, Roberto, 2018
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TITULO
Neuroplasticidade e recuperação funcional na reabilitação de pacientes pós acidente vascular encefálico: Uma revisão sistemática
sem metanálise

INTRODUCAO

Considerada uma das mais importantes causas de internações, mortes e invalidez no mundo, o acidente vascular encefálico causa
comprometimentos e sequelas que variam de acordo com o local da lesão e extensão de acometimento. Dentre as sequelas mais
comuns, encontra-se o comprometimento da habilidade motora, que pode englobar déficits nos membros superiores e membros
inferiores, afetando de modo geral o condicionamento físico do indivíduo, sua qualidade de vida, bem como suas atividades de vida
diária. Antigamente acreditava-se que após uma lesão como o acidente vascular encefálico o sistema nervoso central seria
permanentemente afetado e suas estruturas e funções seriam perdidas, mas atualmente esse cenário mudou e notou-se que o
cérebro possui uma grande adaptabilidade graças a neuroplasticidade que é caracterizada por mudanças estruturais e funcionais no
cérebro que permitem a adaptação à aprendizagem.

OBJETIVOS
Conhecer as intervenções que contribuem para o desenvolvimento da neuroplasticidade em pacientes pós acidente vascular
encefálico, analisar quais terapias foram utilizadas para induzir o processo da neuroplasticidade em pacientes pós acidente vascular
encefálico, verificar se houve melhora da função motora e atividades de vida diária dos pacientes.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão sistemática sem metanálise, na qual foram analisados ensaios clínicos randomizados das bases de dados
PubMed, sciELO e PEDro, no período de busca de 2015 a 2022, sendo selecionados apenas artigos avaliados através da escala
PEDro classificados com notas acima de 6, resultando em 18 artigos ao todo.

RESULTADOS

A Estimulação magnética transcraniana sozinha ou associada a outras terapias, se mostrou eficaz na melhora da função motora,
redução da espasticidade e mais independência nas atividades de vida diária; A Terapia do espelho diminuiu o comprometimento do
membro parético, melhorando a função motora através da neuroplasticidade e melhora nas atividades de vida diária; A Terapia de
restrição e indução de movimento reduziu a espasticidade, melhorando a amplitude de movimento do membro acometido e a
qualidade de vida; A Estimulação elétrica funcional promoveu melhora na função motora e desempenho nas atividades de vida
diária; O treinamento com exoesqueleto apresentou efeitos positivos na função motora do membro superior e membro inferior e
melhora na velocidade da marcha; A realidade virtual mostrou melhora na função motora e independência nas atividades de vida
diária e por fim o treinamento com feedback visual demonstrou melhora na recuperação da marcha.

CONCLUSOES
Através dos efeitos neuroplásticos adquiridos durante as reabilitações, todas as terapias mostraram-se eficazes para a recuperação
de sequelas após o acidente vascular encefálico.

REFERENCIAS
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TITULO
Impactos financeiros decorrentes de falhas na gestão de processosImpactos financeiros decorrentes de falhas na gestão de
processos

INTRODUCAO

Em meio a diversidade de empresas que atuam no meio do mesmo setor, a que tiver uma melhor gestão de seus processos,
consegue atender as expectativas de seus clientes e as suas próprias. Para entregar e atender as suas necessidades, uma empresa
precisa da gestão de seus processos bem alinhados, se tornando mais fácil encontrar erros em suas atividades e serviços,
consequentemente, mais produtiva e evitando desperdícios, trazendo um resultado de lucro significamente maior. “A gestão pela
qualidade é a maneira pela qual a empresa busca a satisfação de seus clientes e funcionários, organiza seus órgãos e realiza suas
operações, adotando uma interdependência lógica entre as etapas do processo” (GUELBERT, 2012).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender a importância da implementação de uma gestão de processos no grupo Fleury, onde enfrenta perda de
capital devida ao mal alinhamento das tarefas a serem executadas no atendimento ao cliente.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo foi utilizar a pesquisa bibliográfica e a análise qualitativa, em meio a estudo de livros e na
própria análise dos demonstrativos financeiros do grupo Fleury.

RESULTADOS

Após a análise de resultado do último trimestre do grupo Fleury, foi identificado o montante de R$ 719.308,72 reais de pendências,
que posteriormente poderão ser tornar BF. A perda deste valor, vem devido ao não treinamento dos novos funcionários e a não
padronização de processos, para a recepção dos clientes, preenchimento de dados e afins, assim causando a uma cobrança
errônea dos atendimentos. A partir destes dados, foi elaborado um plano de ação, onde irá acontecer a integração das equipes de
atendimento, repassando conhecimento para os novatos e reciclando o conhecimento dos veteranos, a fim de padronizar os
processos de atendimento e alinhar as equipes, os tornando mais competitivos e diminuindo as perdas.

CONCLUSOES

Através desta pesquisa e análise de resultados financeiros da Fleury, apresenta perdas de capital, através de uma má gestão de
processos que influenciou a mesma. Após identificar a origem do problema, foi analisada a utilização da metodologia 5W2H, para
criação de um plano de ação, visando a reciclagem de conhecimentos tanto para funcionários antigos, quanto para novos. Assim
criando um melhor gerenciamento de processos na área de atendimento, onde será possível diminuir as perdas e traçar uma nova
estratégia de ganho.

REFERENCIAS GUELBERT, Marcelo. 2012. Gitman, 2012. Hernandez, 2010.
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TITULO
Impactos financeiros decorrentes de falhas na gestão de processosImpactos financeiros decorrentes de falhas na gestão de
processos

INTRODUCAO

Em meio a diversidade de empresas que atuam no meio do mesmo setor, a que tiver uma melhor gestão de seus processos,
consegue atender as expectativas de seus clientes e as suas próprias. Para entregar e atender as suas necessidades, uma empresa
precisa da gestão de seus processos bem alinhados, se tornando mais fácil encontrar erros em suas atividades e serviços,
consequentemente, mais produtiva e evitando desperdícios, trazendo um resultado de lucro significamente maior. “A gestão pela
qualidade é a maneira pela qual a empresa busca a satisfação de seus clientes e funcionários, organiza seus órgãos e realiza suas
operações, adotando uma interdependência lógica entre as etapas do processo” (GUELBERT, 2012).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender a importância da implementação de uma gestão de processos no grupo Fleury, onde enfrenta perda de
capital devida ao mal alinhamento das tarefas a serem executadas no atendimento ao cliente.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo foi utilizar a pesquisa bibliográfica e a análise qualitativa, em meio a estudo de livros e na
própria análise dos demonstrativos financeiros do grupo Fleury.

RESULTADOS

Após a análise de resultado do último trimestre do grupo Fleury, foi identificado o montante de R$ 719.308,72 reais de pendências,
que posteriormente poderão ser tornar BF. A perda deste valor, vem devido ao não treinamento dos novos funcionários e a não
padronização de processos, para a recepção dos clientes, preenchimento de dados e afins, assim causando a uma cobrança
errônea dos atendimentos. A partir destes dados, foi elaborado um plano de ação, onde irá acontecer a integração das equipes de
atendimento, repassando conhecimento para os novatos e reciclando o conhecimento dos veteranos, a fim de padronizar os
processos de atendimento e alinhar as equipes, os tornando mais competitivos e diminuindo as perdas.

CONCLUSOES

Através desta pesquisa e análise de resultados financeiros da Fleury, apresenta perdas de capital, através de uma má gestão de
processos que influenciou a mesma. Após identificar a origem do problema, foi analisada a utilização da metodologia 5W2H, para
criação de um plano de ação, visando a reciclagem de conhecimentos tanto para funcionários antigos, quanto para novos. Assim
criando um melhor gerenciamento de processos na área de atendimento, onde será possível diminuir as perdas e traçar uma nova
estratégia de ganho.

REFERENCIAS GUELBERT, Marcelo. 2012. Gitman, 2012. Hernandez, 2010.
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TITULO
Impactos financeiros decorrentes de falhas na gestão de processosImpactos financeiros decorrentes de falhas na gestão de
processos

INTRODUCAO

Em meio a diversidade de empresas que atuam no meio do mesmo setor, a que tiver uma melhor gestão de seus processos,
consegue atender as expectativas de seus clientes e as suas próprias. Para entregar e atender as suas necessidades, uma empresa
precisa da gestão de seus processos bem alinhados, se tornando mais fácil encontrar erros em suas atividades e serviços,
consequentemente, mais produtiva e evitando desperdícios, trazendo um resultado de lucro significamente maior. “A gestão pela
qualidade é a maneira pela qual a empresa busca a satisfação de seus clientes e funcionários, organiza seus órgãos e realiza suas
operações, adotando uma interdependência lógica entre as etapas do processo” (GUELBERT, 2012).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender a importância da implementação de uma gestão de processos no grupo Fleury, onde enfrenta perda de
capital devida ao mal alinhamento das tarefas a serem executadas no atendimento ao cliente.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo foi utilizar a pesquisa bibliográfica e a análise qualitativa, em meio a estudo de livros e na
própria análise dos demonstrativos financeiros do grupo Fleury.

RESULTADOS

Após a análise de resultado do último trimestre do grupo Fleury, foi identificado o montante de R$ 719.308,72 reais de pendências,
que posteriormente poderão ser tornar BF. A perda deste valor, vem devido ao não treinamento dos novos funcionários e a não
padronização de processos, para a recepção dos clientes, preenchimento de dados e afins, assim causando a uma cobrança
errônea dos atendimentos. A partir destes dados, foi elaborado um plano de ação, onde irá acontecer a integração das equipes de
atendimento, repassando conhecimento para os novatos e reciclando o conhecimento dos veteranos, a fim de padronizar os
processos de atendimento e alinhar as equipes, os tornando mais competitivos e diminuindo as perdas.

CONCLUSOES

Através desta pesquisa e análise de resultados financeiros da Fleury, apresenta perdas de capital, através de uma má gestão de
processos que influenciou a mesma. Após identificar a origem do problema, foi analisada a utilização da metodologia 5W2H, para
criação de um plano de ação, visando a reciclagem de conhecimentos tanto para funcionários antigos, quanto para novos. Assim
criando um melhor gerenciamento de processos na área de atendimento, onde será possível diminuir as perdas e traçar uma nova
estratégia de ganho.

REFERENCIAS GUELBERT, Marcelo. 2012. Gitman, 2012. Hernandez, 2010.
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TITULO
Impactos financeiros decorrentes de falhas na gestão de processosImpactos financeiros decorrentes de falhas na gestão de
processos

INTRODUCAO

Em meio a diversidade de empresas que atuam no meio do mesmo setor, a que tiver uma melhor gestão de seus processos,
consegue atender as expectativas de seus clientes e as suas próprias. Para entregar e atender as suas necessidades, uma empresa
precisa da gestão de seus processos bem alinhados, se tornando mais fácil encontrar erros em suas atividades e serviços,
consequentemente, mais produtiva e evitando desperdícios, trazendo um resultado de lucro significamente maior. “A gestão pela
qualidade é a maneira pela qual a empresa busca a satisfação de seus clientes e funcionários, organiza seus órgãos e realiza suas
operações, adotando uma interdependência lógica entre as etapas do processo” (GUELBERT, 2012).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender a importância da implementação de uma gestão de processos no grupo Fleury, onde enfrenta perda de
capital devida ao mal alinhamento das tarefas a serem executadas no atendimento ao cliente.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo foi utilizar a pesquisa bibliográfica e a análise qualitativa, em meio a estudo de livros e na
própria análise dos demonstrativos financeiros do grupo Fleury.

RESULTADOS

Após a análise de resultado do último trimestre do grupo Fleury, foi identificado o montante de R$ 719.308,72 reais de pendências,
que posteriormente poderão ser tornar BF. A perda deste valor, vem devido ao não treinamento dos novos funcionários e a não
padronização de processos, para a recepção dos clientes, preenchimento de dados e afins, assim causando a uma cobrança
errônea dos atendimentos. A partir destes dados, foi elaborado um plano de ação, onde irá acontecer a integração das equipes de
atendimento, repassando conhecimento para os novatos e reciclando o conhecimento dos veteranos, a fim de padronizar os
processos de atendimento e alinhar as equipes, os tornando mais competitivos e diminuindo as perdas.

CONCLUSOES

Através desta pesquisa e análise de resultados financeiros da Fleury, apresenta perdas de capital, através de uma má gestão de
processos que influenciou a mesma. Após identificar a origem do problema, foi analisada a utilização da metodologia 5W2H, para
criação de um plano de ação, visando a reciclagem de conhecimentos tanto para funcionários antigos, quanto para novos. Assim
criando um melhor gerenciamento de processos na área de atendimento, onde será possível diminuir as perdas e traçar uma nova
estratégia de ganho.

REFERENCIAS GUELBERT, Marcelo. 2012. Gitman, 2012. Hernandez, 2010.
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TITULO
Impactos financeiros decorrentes de falhas na gestão de processosImpactos financeiros decorrentes de falhas na gestão de
processos

INTRODUCAO

Em meio a diversidade de empresas que atuam no meio do mesmo setor, a que tiver uma melhor gestão de seus processos,
consegue atender as expectativas de seus clientes e as suas próprias. Para entregar e atender as suas necessidades, uma empresa
precisa da gestão de seus processos bem alinhados, se tornando mais fácil encontrar erros em suas atividades e serviços,
consequentemente, mais produtiva e evitando desperdícios, trazendo um resultado de lucro significamente maior. “A gestão pela
qualidade é a maneira pela qual a empresa busca a satisfação de seus clientes e funcionários, organiza seus órgãos e realiza suas
operações, adotando uma interdependência lógica entre as etapas do processo” (GUELBERT, 2012).

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender a importância da implementação de uma gestão de processos no grupo Fleury, onde enfrenta perda de
capital devida ao mal alinhamento das tarefas a serem executadas no atendimento ao cliente.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo foi utilizar a pesquisa bibliográfica e a análise qualitativa, em meio a estudo de livros e na
própria análise dos demonstrativos financeiros do grupo Fleury.

RESULTADOS

Após a análise de resultado do último trimestre do grupo Fleury, foi identificado o montante de R$ 719.308,72 reais de pendências,
que posteriormente poderão ser tornar BF. A perda deste valor, vem devido ao não treinamento dos novos funcionários e a não
padronização de processos, para a recepção dos clientes, preenchimento de dados e afins, assim causando a uma cobrança
errônea dos atendimentos. A partir destes dados, foi elaborado um plano de ação, onde irá acontecer a integração das equipes de
atendimento, repassando conhecimento para os novatos e reciclando o conhecimento dos veteranos, a fim de padronizar os
processos de atendimento e alinhar as equipes, os tornando mais competitivos e diminuindo as perdas.

CONCLUSOES

Através desta pesquisa e análise de resultados financeiros da Fleury, apresenta perdas de capital, através de uma má gestão de
processos que influenciou a mesma. Após identificar a origem do problema, foi analisada a utilização da metodologia 5W2H, para
criação de um plano de ação, visando a reciclagem de conhecimentos tanto para funcionários antigos, quanto para novos. Assim
criando um melhor gerenciamento de processos na área de atendimento, onde será possível diminuir as perdas e traçar uma nova
estratégia de ganho.

REFERENCIAS GUELBERT, Marcelo. 2012. Gitman, 2012. Hernandez, 2010.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO IMPACTOS DA VARIAÇÃO CAMBIAL NA INDUSTRIA DE PROTEÍNA ANIMAL: O CASO JBS

INTRODUCAO

O constante consumo de proteína animal está presente em 98,5 dos lares brasileiros. Contando com 217 milhões de cabeças, o
Brasil conta com os maiores rebanhos de bovinos, suínos e aves para abate do mundo, fazendo com que o conjunto de carnes
coloque o Brasil como o maior fornecedor de proteínas bovina e de frango do mundo. A JBS, multinacional de origem brasileira, que
tem sede presente em mais de 15 países, é a maior empresa de proteína animal do mundo atuando no processamento de proteína
animal.

OBJETIVOS
Temos como objetivo analisar os efeitos da variação cambial sobre a atividade empresarial de exportação de proteína animal da
companhia JBS.

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

No ano de 2021 a empresa obteve uma receita liquida de R$350,7 bilhões de reais, um aumento de 29,8% em relação ao ano de
2020. Contando com o ajuste da desvalorização de 4,7% do câmbio médio, que passou de R$5,16 em 2020 para R$5,40 em 2021, a
empresa ainda conseguiu arrecadar 24,3% a mais com exportações, conseguindo assim um lucro de US$16,9B. Em 2019, a receita
liquida foi R$204,5Bi, 12,5% acima da anterior, a Seara, uma de suas unidades de negócios, obteve receita de R$5,7B, impulsionada
principalmente por preços e volumes maiores em ambos os mercados, doméstico e internacional, no ano de 2020, a mesma, elevou
sua receita em mais de 31%. Analisando os anos de 2017 e 2018, a receita teve alavancagem de 10,7%. Aproximadamente 75% das
vendas globais JBS foram realizadas nos mercados domésticos e somente 25% do lucro ocorreu por conta das exportações. Em
2017, devido ao impacto da variação cambial e da venda dos ativos no âmbito no plano de investimentos, a receita liquida da
Companhia sofreu uma redução de 4,2% se comparada ao ano de 2016.

CONCLUSOES

Analisando os demonstrativos dos últimos 5 anos da JBS, nota-se o constante crescimento na receita liquida da empresa. A
companhia faz com que as operações no Brasil se mantenham competitivas nas exportações, fazendo seu custo ser reduzido.
Somente no ano de 2017 não conseguiu superar o ano anterior, devido a venda das ações das empresas localizadas na américa do
sul. Nos outros anos é perceptível que mesmo com as variações na taxa de câmbio e os problemas sociais, como por exemplo a
guerra no leste europeu, a empresa sempre conseguiu superar o lucro do ano anterior.

REFERENCIAS
VIERIA, A. Teoria e Prática Cambial Exportação e Importação. 1ª Edição. 2005. ROSSI, P. Taxa de Câmbio e Política Cambial no
Brasil. 2016. NETO, A. Mercado Financeiro. 9ª Edição. 2010.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO IMPACTOS DA VARIAÇÃO CAMBIAL NA INDUSTRIA DE PROTEÍNA ANIMAL: O CASO JBS

INTRODUCAO

O constante consumo de proteína animal está presente em 98,5 dos lares brasileiros. Contando com 217 milhões de cabeças, o
Brasil conta com os maiores rebanhos de bovinos, suínos e aves para abate do mundo, fazendo com que o conjunto de carnes
coloque o Brasil como o maior fornecedor de proteínas bovina e de frango do mundo. A JBS, multinacional de origem brasileira, que
tem sede presente em mais de 15 países, é a maior empresa de proteína animal do mundo atuando no processamento de proteína
animal.

OBJETIVOS
Temos como objetivo analisar os efeitos da variação cambial sobre a atividade empresarial de exportação de proteína animal da
companhia JBS.

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

No ano de 2021 a empresa obteve uma receita liquida de R$350,7 bilhões de reais, um aumento de 29,8% em relação ao ano de
2020. Contando com o ajuste da desvalorização de 4,7% do câmbio médio, que passou de R$5,16 em 2020 para R$5,40 em 2021, a
empresa ainda conseguiu arrecadar 24,3% a mais com exportações, conseguindo assim um lucro de US$16,9B. Em 2019, a receita
liquida foi R$204,5Bi, 12,5% acima da anterior, a Seara, uma de suas unidades de negócios, obteve receita de R$5,7B, impulsionada
principalmente por preços e volumes maiores em ambos os mercados, doméstico e internacional, no ano de 2020, a mesma, elevou
sua receita em mais de 31%. Analisando os anos de 2017 e 2018, a receita teve alavancagem de 10,7%. Aproximadamente 75% das
vendas globais JBS foram realizadas nos mercados domésticos e somente 25% do lucro ocorreu por conta das exportações. Em
2017, devido ao impacto da variação cambial e da venda dos ativos no âmbito no plano de investimentos, a receita liquida da
Companhia sofreu uma redução de 4,2% se comparada ao ano de 2016.

CONCLUSOES

Analisando os demonstrativos dos últimos 5 anos da JBS, nota-se o constante crescimento na receita liquida da empresa. A
companhia faz com que as operações no Brasil se mantenham competitivas nas exportações, fazendo seu custo ser reduzido.
Somente no ano de 2017 não conseguiu superar o ano anterior, devido a venda das ações das empresas localizadas na américa do
sul. Nos outros anos é perceptível que mesmo com as variações na taxa de câmbio e os problemas sociais, como por exemplo a
guerra no leste europeu, a empresa sempre conseguiu superar o lucro do ano anterior.

REFERENCIAS
VIERIA, A. Teoria e Prática Cambial Exportação e Importação. 1ª Edição. 2005. ROSSI, P. Taxa de Câmbio e Política Cambial no
Brasil. 2016. NETO, A. Mercado Financeiro. 9ª Edição. 2010.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO IMPACTOS DA VARIAÇÃO CAMBIAL NA INDUSTRIA DE PROTEÍNA ANIMAL: O CASO JBS

INTRODUCAO

O constante consumo de proteína animal está presente em 98,5 dos lares brasileiros. Contando com 217 milhões de cabeças, o
Brasil conta com os maiores rebanhos de bovinos, suínos e aves para abate do mundo, fazendo com que o conjunto de carnes
coloque o Brasil como o maior fornecedor de proteínas bovina e de frango do mundo. A JBS, multinacional de origem brasileira, que
tem sede presente em mais de 15 países, é a maior empresa de proteína animal do mundo atuando no processamento de proteína
animal.

OBJETIVOS
Temos como objetivo analisar os efeitos da variação cambial sobre a atividade empresarial de exportação de proteína animal da
companhia JBS.

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

No ano de 2021 a empresa obteve uma receita liquida de R$350,7 bilhões de reais, um aumento de 29,8% em relação ao ano de
2020. Contando com o ajuste da desvalorização de 4,7% do câmbio médio, que passou de R$5,16 em 2020 para R$5,40 em 2021, a
empresa ainda conseguiu arrecadar 24,3% a mais com exportações, conseguindo assim um lucro de US$16,9B. Em 2019, a receita
liquida foi R$204,5Bi, 12,5% acima da anterior, a Seara, uma de suas unidades de negócios, obteve receita de R$5,7B, impulsionada
principalmente por preços e volumes maiores em ambos os mercados, doméstico e internacional, no ano de 2020, a mesma, elevou
sua receita em mais de 31%. Analisando os anos de 2017 e 2018, a receita teve alavancagem de 10,7%. Aproximadamente 75% das
vendas globais JBS foram realizadas nos mercados domésticos e somente 25% do lucro ocorreu por conta das exportações. Em
2017, devido ao impacto da variação cambial e da venda dos ativos no âmbito no plano de investimentos, a receita liquida da
Companhia sofreu uma redução de 4,2% se comparada ao ano de 2016.

CONCLUSOES

Analisando os demonstrativos dos últimos 5 anos da JBS, nota-se o constante crescimento na receita liquida da empresa. A
companhia faz com que as operações no Brasil se mantenham competitivas nas exportações, fazendo seu custo ser reduzido.
Somente no ano de 2017 não conseguiu superar o ano anterior, devido a venda das ações das empresas localizadas na américa do
sul. Nos outros anos é perceptível que mesmo com as variações na taxa de câmbio e os problemas sociais, como por exemplo a
guerra no leste europeu, a empresa sempre conseguiu superar o lucro do ano anterior.

REFERENCIAS
VIERIA, A. Teoria e Prática Cambial Exportação e Importação. 1ª Edição. 2005. ROSSI, P. Taxa de Câmbio e Política Cambial no
Brasil. 2016. NETO, A. Mercado Financeiro. 9ª Edição. 2010.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO IMPACTOS DA VARIAÇÃO CAMBIAL NA INDUSTRIA DE PROTEÍNA ANIMAL: O CASO JBS

INTRODUCAO

O constante consumo de proteína animal está presente em 98,5 dos lares brasileiros. Contando com 217 milhões de cabeças, o
Brasil conta com os maiores rebanhos de bovinos, suínos e aves para abate do mundo, fazendo com que o conjunto de carnes
coloque o Brasil como o maior fornecedor de proteínas bovina e de frango do mundo. A JBS, multinacional de origem brasileira, que
tem sede presente em mais de 15 países, é a maior empresa de proteína animal do mundo atuando no processamento de proteína
animal.

OBJETIVOS
Temos como objetivo analisar os efeitos da variação cambial sobre a atividade empresarial de exportação de proteína animal da
companhia JBS.

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

No ano de 2021 a empresa obteve uma receita liquida de R$350,7 bilhões de reais, um aumento de 29,8% em relação ao ano de
2020. Contando com o ajuste da desvalorização de 4,7% do câmbio médio, que passou de R$5,16 em 2020 para R$5,40 em 2021, a
empresa ainda conseguiu arrecadar 24,3% a mais com exportações, conseguindo assim um lucro de US$16,9B. Em 2019, a receita
liquida foi R$204,5Bi, 12,5% acima da anterior, a Seara, uma de suas unidades de negócios, obteve receita de R$5,7B, impulsionada
principalmente por preços e volumes maiores em ambos os mercados, doméstico e internacional, no ano de 2020, a mesma, elevou
sua receita em mais de 31%. Analisando os anos de 2017 e 2018, a receita teve alavancagem de 10,7%. Aproximadamente 75% das
vendas globais JBS foram realizadas nos mercados domésticos e somente 25% do lucro ocorreu por conta das exportações. Em
2017, devido ao impacto da variação cambial e da venda dos ativos no âmbito no plano de investimentos, a receita liquida da
Companhia sofreu uma redução de 4,2% se comparada ao ano de 2016.

CONCLUSOES

Analisando os demonstrativos dos últimos 5 anos da JBS, nota-se o constante crescimento na receita liquida da empresa. A
companhia faz com que as operações no Brasil se mantenham competitivas nas exportações, fazendo seu custo ser reduzido.
Somente no ano de 2017 não conseguiu superar o ano anterior, devido a venda das ações das empresas localizadas na américa do
sul. Nos outros anos é perceptível que mesmo com as variações na taxa de câmbio e os problemas sociais, como por exemplo a
guerra no leste europeu, a empresa sempre conseguiu superar o lucro do ano anterior.

REFERENCIAS
VIERIA, A. Teoria e Prática Cambial Exportação e Importação. 1ª Edição. 2005. ROSSI, P. Taxa de Câmbio e Política Cambial no
Brasil. 2016. NETO, A. Mercado Financeiro. 9ª Edição. 2010.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO IMPACTOS DA VARIAÇÃO CAMBIAL NA INDUSTRIA DE PROTEÍNA ANIMAL: O CASO JBS

INTRODUCAO

O constante consumo de proteína animal está presente em 98,5 dos lares brasileiros. Contando com 217 milhões de cabeças, o
Brasil conta com os maiores rebanhos de bovinos, suínos e aves para abate do mundo, fazendo com que o conjunto de carnes
coloque o Brasil como o maior fornecedor de proteínas bovina e de frango do mundo. A JBS, multinacional de origem brasileira, que
tem sede presente em mais de 15 países, é a maior empresa de proteína animal do mundo atuando no processamento de proteína
animal.

OBJETIVOS
Temos como objetivo analisar os efeitos da variação cambial sobre a atividade empresarial de exportação de proteína animal da
companhia JBS.

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

No ano de 2021 a empresa obteve uma receita liquida de R$350,7 bilhões de reais, um aumento de 29,8% em relação ao ano de
2020. Contando com o ajuste da desvalorização de 4,7% do câmbio médio, que passou de R$5,16 em 2020 para R$5,40 em 2021, a
empresa ainda conseguiu arrecadar 24,3% a mais com exportações, conseguindo assim um lucro de US$16,9B. Em 2019, a receita
liquida foi R$204,5Bi, 12,5% acima da anterior, a Seara, uma de suas unidades de negócios, obteve receita de R$5,7B, impulsionada
principalmente por preços e volumes maiores em ambos os mercados, doméstico e internacional, no ano de 2020, a mesma, elevou
sua receita em mais de 31%. Analisando os anos de 2017 e 2018, a receita teve alavancagem de 10,7%. Aproximadamente 75% das
vendas globais JBS foram realizadas nos mercados domésticos e somente 25% do lucro ocorreu por conta das exportações. Em
2017, devido ao impacto da variação cambial e da venda dos ativos no âmbito no plano de investimentos, a receita liquida da
Companhia sofreu uma redução de 4,2% se comparada ao ano de 2016.

CONCLUSOES

Analisando os demonstrativos dos últimos 5 anos da JBS, nota-se o constante crescimento na receita liquida da empresa. A
companhia faz com que as operações no Brasil se mantenham competitivas nas exportações, fazendo seu custo ser reduzido.
Somente no ano de 2017 não conseguiu superar o ano anterior, devido a venda das ações das empresas localizadas na américa do
sul. Nos outros anos é perceptível que mesmo com as variações na taxa de câmbio e os problemas sociais, como por exemplo a
guerra no leste europeu, a empresa sempre conseguiu superar o lucro do ano anterior.

REFERENCIAS
VIERIA, A. Teoria e Prática Cambial Exportação e Importação. 1ª Edição. 2005. ROSSI, P. Taxa de Câmbio e Política Cambial no
Brasil. 2016. NETO, A. Mercado Financeiro. 9ª Edição. 2010.
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Ieda Maria da Silva Pinto Barbosa

TITULO REVISÃO DE LITERATURA: GESTÃO ESCOLARDEMOCRÁTICA,OS BENEFÍCIOS DA GESTÃO COMPARTILHADA

INTRODUCAO

OpresenteartigotratadaquestãoGestão Escolar Democráticae os benefícios da gestão compartilhada, que visa avalorização e o
desenvolvimento do pensamento critico de todos os membrosda comunidade escolar. Sabe-se quecom a aproximação detodos no
processo de ensino aprendizagemcomfocono diálogo,desde a formação do Projeto Político Pedagógico,é gerado maior engajamento
dos alunos, pais, professores e funcionáriose a escola além de ambiente de educação formal, assume o papel social de agente
transformadordo sujeito que por sua vez consegue transformar a realidade do local onde esta inserido.Umdosproblemascomunsdas
escolas que não possuem uma gestão escolar democrática éo distanciamento do publico envolvido, devido a falta de diálogo e
transparencia. Esteproblemaafetadiretamente a qualidade do ensino e fere a legislação já que a educação é um direito,bemcomo um
deverda família e do estado e deve ser promovida em parceria com a sociedade. Oprejuízode tal falta de articulação é sentido em
todos os setores dentro do ambiente escolar, já que esta diretamente associado a falta de planejamento escolar, pouca valorização
de professores e com isso a desmotivação do corpo docente, aumento da evasão escolar, ausência de metas e objetivos para a
instituição. A centralização do poder também acarreta em decisões arbitrárias

OBJETIVOS
Oobjetivodesteestudoérevisaralternativasparaaimplementação da gestão escolar democrática de forma ativa. Comvistapara que o
gestor viabilize uma gestão autônoma e compartilhada onde todos são ouvidos, existe flexibilidade e formação continuada para o
pleno desenvolvimento das atividades

METODOLOGIA

Éimportantedestacarqueasinformaçõesaquidisponibilizadas,foramobtidaspormeiodepesquisade artigos, livros e sites.É uma revisão
de publicações e artigosnacionais indexados nas bases de dados SciELO, Google Acadêmico e Periódicos Capes de 2012 a 2022. De
acordo com Cordeiro (2007),isso contribuiria com a ampliação dos conhecimentos dos leitores sobre essa temática específica, pois
asrevisões tem a função de preencher as lacunas existentes na literatura através da combinação de diferentes pesquisas
bibliográficas

RESULTADOS

Parafinsdestaanálise,osconceitosdegestão escolar democrática e os benefícios da gestão compartilhadaforam submetidos a
revisãoatravés de pesquisassobre o tema a ser investigado, com a realização de estudo de publicações dos ultimos dez anos. Foram
fundamentados nas teorias de autores como Libâneo (2008), Lück (2007), Paro (2008)e nos estudos de artigos e livros, que trazem
revisões de literatura sobre o tema gestão escolar

CONCLUSOES

Ao longo desteestudo foi possível atingiros objetivos propostos, pois foi possível identificar a necessidade e importância
daparticipação de todos os envolvidos no processo de educação nos segmentos, na construção e no direcionamento das ações da
escola. 7A análise documentalcontribuiu com o êxito deste trabalho, pois foi possível constatarque a gestão democrática é o melhor
caminho a ser seguido. É possível identificar quedevido a quantidade de estudos sobre o assuntotal corrente estámanifestando-se
de forma positivas nos ambientes escolares, onde todosapartilham dos mesmos objetivos, a saber: de uma escola que ofereça uma
educação de qualidade, e que a gestão democrática oportuniza a participação coletiva

REFERENCIAS

BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.DA SILVA OLIVEIRA, Kelly
Cristina;DA SILVA SANTOS, Arielle Maria;DA SILVA MOREIRA, Joseany Sebastiana.A PERCEPÇÃO EA PRÁTICA DO GESTOR
ESCOLAR SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA.REVISTA DE EXTENSÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNISOCIESC, v. 9, n.1, 2022.DOS
SANTOS GUIMARÃES, Ronaldo; DE SOUZA FILHO, Lourivaldo Sátiro. O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA, A SUA
ORGANIZAÇÃO, APLICABILIDADE E RESPONSABILIDADES.Revista Contemporânea, v. 2, n. 3, p. 565-581, 2022.DOS SANTOS,
Hebison Almeida. Projeto Político Pedagógico: Uma análise da participação da comunidade escolar na sua construção.Research,
Society and Development, v. 11, n. 8, p. e53411831468-e53411831468, 202FACÓ, Lucileide Germano Bezerra et al. Gestão escolar
democrática: desafios e perspectivas.Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 1, p. 3651-3671, 2021.FONTANA, Andréia Regina.
Gestão escolar democrática: é possível.Revista de educação, Alto, 2018.LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação
escolar: políticas, estrutura e organização. 10ª. ed. São Paulo: Cortez, 2020.OLIVEIRA, Zaíra Nakala da Silva Câmara; ALVES,
SandraMaria Campos; MAIA, Sonia Cristina Ferreira. A CONTRIBUIÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
FUNÇÃO SOCIAL EMANCIPADORA DA ESCOLA.2022 p. 24.PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública.
2017.SOUZA, Ângelo Ricardo De. A natureza política da gestão escolar e as disputas pelo poder na escola.Revista Brasileira de
Educação, v. 17, p. 159-174, 2012.PEREZ, TEREZA, Gestão democrática: Escola como lugar para aprender e ouvir. Disponível em
Inovações em Educação -PORVIR.
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TITULO IMAGENS DO ENGOLIMENTO NAS NARRATIVAS DO BRINCAR: O FAZ DE CONTA COMO RITO DE PASSAGEM

INTRODUCAO

O tema mítico do engolimento é recorrente em narrativas de tradição oral. Conforme Joseph Campbell (2002), a jornada do herói ou
o conceito de monomito corresponde ao modelo comum da aventura humana presente nas mitologias dos mais diversos povos,
sendo o motivo do engolimento um de seus estágios: a passagem pelo limiar mágico que separa o conhecido do desconhecido. Esta
travessia relaciona-se aos ritos de iniciação a uma esfera de renascimento, gestado no retorno simbólico ao útero.

OBJETIVOS
A presente pesquisa pretende investigar o motivo do engolimento como simbologia recriada nas brincadeiras infantis espontâneas,
apresentando um conjunto de narrativas brincadas por crianças e recolhidas pela pesquisadora em sua experiência com educação
infantil em duas escolas particulares da cidade de São Paulo.

METODOLOGIA

A partir de uma abordagem qualitativa, será adotada a metodologia de pesquisa narrativa ou história de vida, assim como a
perspectiva interdisciplinar, colocando em diálogo os estudos do imaginário desenvolvidos especialmente por Gilbert Durand,
Joseph Campbell e Mircea Eliade, e os princípios inovadores que fundamentam as escolas de educação infantil onde as
experiências foram vividas.

RESULTADOS

Conforme Joseph Campbell (2002), a jornada do herói está presente nas mitologias dos mais diversos povos, sendo o motivo do
engolimento um dos estágios da travessia, que compreende um renascimento e é simbolizado pela imagem universal do útero,
relacionando-se aos ritos de iniciação – ritos estes aos quais se dedicou também Mircea Eliade (1991) em seus estudos. Segundo a
teoria do imaginário de Gilbert Durand (2012) , o engolimento pertence ao regime noturno da imagem, relacionado aos schemes de
descida e interiorização. Para Adriana Friedmann, (2011), nas brincadeiras de faz de conta, as crianças vivenciam possibilidades de
experimentar a vida. A escuta dessas vozes envolve respeito pelo sagrado dos mundos infantis.

CONCLUSOES

Na observação realizada sobre o brincar livre da criança, são recorrentes imagens do engolimento, levando à reflexão sobre o
sentido mítico e ritual desse motivo imaginário, sobre a importância do brincar livre, sobre o papel do educador que atua a partir do
pensamento narrativo e integrador das linguagens do brincar, desenvolvendo uma escuta sensível para o universo da infância, bem
como sobre a função humanizadora da arte de contar histórias, inserida nas linguagens do brincar

REFERENCIAS

CAMPBELL, Joseph. O Herói de mil faces. São Paulo: Cultrix, 2002. ______. O Poder do Mito. São Paulo: Palas Athena, 1990. ______. A
Jornada do herói. São Paulo: Ágora, 2003. CASCUDO, Luís da Câmara. Literatura oral no Brasil. São Paulo: Ed. da Universidade de
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TITULO Figuração da mãe na obra Dora, de Elaine Lacerda e Augusto Miranda

INTRODUCAO
A literatura é construção simbólica capaz de estabelecer vínculos estreitos com a história, fazendo figurar experiências de vida
muitas vezes com algum senso de urgência. Essa arte da palavra pode evocar acontecimentos da história pessoal e coletiva por
meio do Imaginário, pela força estética que a palavra é capaz de portar.

OBJETIVOS
Discutir teoricamente e analisar literariamente a obra Dora, de Elaine Lacerda, ilustrada por Augusto Miranda, na perspectiva da
representação da mãe.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa pautada em revisão bibliográfica e análise literária, objetivando perscrutar a representação da mãe na obra
Dora, de Elaine Lacerda, ilustrada por Augusto Miranda. Essa abordagem pauta-se nos estudos do imaginário de matriz durandiana.
O estudo é de caráter interdisciplinar, pois estabelece diálogos entre as áreas da literatura, da antropologia e da história.

RESULTADOS

O texto traz reflexões sobre a condição da mulher de pele preta, podendo levar o leitor a discutir a situação do racismo e de
desigualdades sociais em nosso país. A narrativa apresenta, de um lado, a busca, por parte da mulher, de um lugar social por meio
do trabalho; de outro, a busca de si como mulher e mãe. Na obra Dora, também, estão presentes significados arquetípicos que
envolvem a figura materna em diversas culturas de variadas regiões e temporalidades.

CONCLUSOES
A obra Dora sugere discussão sobre questões: de poder; hierarquia social; hierarquia cultural; o papel da mãe, representante da
classe dos dominados e símbolo de resistência; identidade, enfim, uma gama de questões urgentes no contexto contemporâneo
brasileiro.

REFERENCIAS

. CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antonio. Vários escritos. São Paulo: Duas cidades, 1995. 2. CUCHE, Denys. A
Noção de Cultura nas Ciências Sociais. Bauru. EDUSC, 1999. 3. DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. São
Paulo: Martins Fontes, 2012. 4. SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. Epistemologias do Sul. Coimbra: Edições
Almedina, 2009.
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TITULO
DO ‘ORUM AO AIÊ’ – NARRATIVAS SOBRE A ORIGEM DO MUNDO E DA HUMANIDADE NA MITOLOGIA IORUBÁ COMO ESTRATÉGIA
INTERDISCIPLINAR PARA O ENSINO DE HISTÓRIA NO 6º ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

INTRODUCAO

As narrativas de tradição oral provenientes da cultura africana tratam a criação do universo em duas esferas de existência: orum
(céu) e aiê (terra). Essa visão revela-nos a ideia central que permeia o imaginário desses povos, onde céu e terra complementam-se.
Nessas histórias, mundo humano (físico) e espiritual (ancestral) perpassam um ao outro, inter-relacionam-se. Esse pensamento
fundamenta a valorização da ancestralidade no universo cultural africano. Narrar histórias que compõem o corpo dessa mitologia é
propor que outras histórias sejam contadas, conforme preconiza a lei 10.639/03. O diálogo entre a transmissão oral de
conhecimentos na cultura africana por meio da arte de contar histórias, o imaginário mitológico, a lei 10.639/03, a BNCC e os
conteúdos pertinentes ao 6º ano do ensino fundamental na disciplina de História suscita importantes reflexões para a educação
brasileira contemporânea.

OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa é analisar a viabilidade de integrar a mitologia africana como estratégia no ensino de História para
abordar a origem do mundo e da humanidade no 6º ano da Educação básica e assim oportunizar melhor consciência entre
professores e alunos sobre nossa origem africana como estabelece a lei 10.639/03.

METODOLOGIA
Esta pesquisa realiza-se por meio dos estudos comparados de literatura, fundamentados na perspectiva de análise de conteúdo a
partir dos estudos de Laurence Bardin. O método de pesquisa auxiliará na abordagem das narrativas para estabelecer sua relação
com as diretrizes educacionais.

RESULTADOS
O substrato filosófico-epistemológico deste estudo discorre por meio da proposta de articulação entre os estudos do imaginário de
matriz africana e os estudos pós-coloniais numa análise comparativa com o imaginário de origem europeia e sua aceitação no
âmbito educacional como estratégia de ensino.

CONCLUSOES

Ao refletir o diálogo entre imaginário e conceitos educacionais, a análise de conteúdo e dos resultados versará sobre a tentativa de
responder à pergunta formulada inicialmente que problematiza e justifica o desenvolvimento da pesquisa: é possível integrar a
mitologia iorubá como estratégia no ensino de História para abordar a origem do mundo e da humanidade no 6º ano da Educação
básica e assim oportunizar melhor consciência entre professores e alunos sobre nossa origem africana como estabelece a lei
10.639/03?
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UFMG, 2013. BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB,
DICEI, 2013. Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman(#38) view=download(#38) alias=15548-d-c-n-
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TITULO Perfil de expressão do Retrovírus Endógeno Humano W em pacientes com Doença Venosa Crônica

INTRODUCAO

A doença venosa crônica (DVC) é uma enfermidade que afeta o sistema circulatório, principalmente dos membros inferiores,
decorrente de uma hipertensão venosa crônica e dilatação dos vasos. Apesar da DVC se manifestar em uma grande parcela da
população, com uma prevalecia mundial de 83,3% em adultos, a etiologia para essa doença não é conhecida, contudo, há evidências
de que a DVC seja uma doença inflamatória, devido ao acúmulo de leucócitos na parede dos vasos, ocasionado a uma cascata
inflamatória. Acredita-se que os retrovírus endógenos humanos (HERVs) estejam envolvidos em alguns processos inflamatórios,
onde, os pacientes que se encontram com um perfil inflamatório, expressam níveis elevados de HERVs. Portanto, é de grande valor
que encontrem em que grau de expressão esses pacientes com DVC apresentam afim de compreender melhor a patogênese da
doença.

OBJETIVOS
Avaliar o perfil de expressão do Retrovírus endógeno humano W, em pacientes que se encontram com doença venosa crônica
constatada

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal prospectivo do tipo caso-controle. Foram selecionados pacientes com DVC da Clínica Parque da
Cidade. Foi realizado uma coleta de sangue, sendo 2 tubos de EDTA, para análise molecular, e encaminhados para o laboratório de
pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, e o RNA foi extraído com Trizol-Clorofórmio, em sequências, tratadas com DNAse e o
cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W em RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-
(#38)#916;(#38)#916;Ct com o auxílio do gene endógeno GAPDH.

RESULTADOS

Ao todo foram incluídos neste estudo 85 participantes, sendo 39 pacientes com DVC constatada, com idade média de 47,48 anos,
cuja amplitude variou de 26 a 72 anos, sendo 94,8% (37) mulheres e apenas 5,2% (2) homens, e 46 voluntários compõem o grupo
controle com idade média de 41,77 anos, cuja amplitude variou de 29 a 62 anos, sendo 93,5% (43) mulheres e 6,5% (3) homens. Os
pacientes com DVC tiveram uma expressão significantemente 6x maior em relação a mediana do HERV-W em relação ao grupo
controle. Essa maior expressão de HERV-W pode estar relacionada a regulação positiva de sincitina-1, sendo responsável por
aumentar expressões de fatores pró-inflamatórios, como IL-1(#38)#946; e IL-6, esse aumento da sincitina-1 pode resultar tanto em
morte celular ou dano tecidual.

CONCLUSOES
Indivíduos com DVC podem expressam em média 6 vezes mais HERV-W do que indivíduos saudáveis. O que sugere que a expressão
alterada desses retroelementos possa ter algum papel na doença.

REFERENCIAS

1Mansilha A, Sousa J. Pathophysiological Mechanisms of Chronic Venous Disease and Implications for Venoactive Drug Therapy. Int
J Mol Sci [Internet]. 2018 Jun 1 [cited 2022 Jul 12];19(6). 2Labropoulos N. How Does Chronic Venous Disease Progress from the
First Symptoms to the Advanced Stages? A Review. Adv Ther [Internet]. 2019;36(Suppl 1):13. 3Grandi N, Tramontano E. Human
endogenous retroviruses are ancient acquired elements still shaping innate immune responses . Vol. 9, Frontiers in Immunology.
Frontiers Media S.A.; 2018
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TITULO Perfil de expressão do Retrovírus Endógeno Humano W em pacientes com Doença Venosa Crônica

INTRODUCAO

A doença venosa crônica (DVC) é uma enfermidade que afeta o sistema circulatório, principalmente dos membros inferiores,
decorrente de uma hipertensão venosa crônica e dilatação dos vasos. Apesar da DVC se manifestar em uma grande parcela da
população, com uma prevalecia mundial de 83,3% em adultos, a etiologia para essa doença não é conhecida, contudo, há evidências
de que a DVC seja uma doença inflamatória, devido ao acúmulo de leucócitos na parede dos vasos, ocasionado a uma cascata
inflamatória. Acredita-se que os retrovírus endógenos humanos (HERVs) estejam envolvidos em alguns processos inflamatórios,
onde, os pacientes que se encontram com um perfil inflamatório, expressam níveis elevados de HERVs. Portanto, é de grande valor
que encontrem em que grau de expressão esses pacientes com DVC apresentam afim de compreender melhor a patogênese da
doença.

OBJETIVOS
Avaliar o perfil de expressão do Retrovírus endógeno humano W, em pacientes que se encontram com doença venosa crônica
constatada

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal prospectivo do tipo caso-controle. Foram selecionados pacientes com DVC da Clínica Parque da
Cidade. Foi realizado uma coleta de sangue, sendo 2 tubos de EDTA, para análise molecular, e encaminhados para o laboratório de
pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, e o RNA foi extraído com Trizol-Clorofórmio, em sequências, tratadas com DNAse e o
cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W em RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-
(#38)#916;(#38)#916;Ct com o auxílio do gene endógeno GAPDH.

RESULTADOS

Ao todo foram incluídos neste estudo 85 participantes, sendo 39 pacientes com DVC constatada, com idade média de 47,48 anos,
cuja amplitude variou de 26 a 72 anos, sendo 94,8% (37) mulheres e apenas 5,2% (2) homens, e 46 voluntários compõem o grupo
controle com idade média de 41,77 anos, cuja amplitude variou de 29 a 62 anos, sendo 93,5% (43) mulheres e 6,5% (3) homens. Os
pacientes com DVC tiveram uma expressão significantemente 6x maior em relação a mediana do HERV-W em relação ao grupo
controle. Essa maior expressão de HERV-W pode estar relacionada a regulação positiva de sincitina-1, sendo responsável por
aumentar expressões de fatores pró-inflamatórios, como IL-1(#38)#946; e IL-6, esse aumento da sincitina-1 pode resultar tanto em
morte celular ou dano tecidual.

CONCLUSOES
Indivíduos com DVC podem expressam em média 6 vezes mais HERV-W do que indivíduos saudáveis. O que sugere que a expressão
alterada desses retroelementos possa ter algum papel na doença.

REFERENCIAS

1Mansilha A, Sousa J. Pathophysiological Mechanisms of Chronic Venous Disease and Implications for Venoactive Drug Therapy. Int
J Mol Sci [Internet]. 2018 Jun 1 [cited 2022 Jul 12];19(6). 2Labropoulos N. How Does Chronic Venous Disease Progress from the
First Symptoms to the Advanced Stages? A Review. Adv Ther [Internet]. 2019;36(Suppl 1):13. 3Grandi N, Tramontano E. Human
endogenous retroviruses are ancient acquired elements still shaping innate immune responses . Vol. 9, Frontiers in Immunology.
Frontiers Media S.A.; 2018
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TITULO Perfil de expressão do Retrovírus Endógeno Humano W em pacientes com Doença Venosa Crônica

INTRODUCAO

A doença venosa crônica (DVC) é uma enfermidade que afeta o sistema circulatório, principalmente dos membros inferiores,
decorrente de uma hipertensão venosa crônica e dilatação dos vasos. Apesar da DVC se manifestar em uma grande parcela da
população, com uma prevalecia mundial de 83,3% em adultos, a etiologia para essa doença não é conhecida, contudo, há evidências
de que a DVC seja uma doença inflamatória, devido ao acúmulo de leucócitos na parede dos vasos, ocasionado a uma cascata
inflamatória. Acredita-se que os retrovírus endógenos humanos (HERVs) estejam envolvidos em alguns processos inflamatórios,
onde, os pacientes que se encontram com um perfil inflamatório, expressam níveis elevados de HERVs. Portanto, é de grande valor
que encontrem em que grau de expressão esses pacientes com DVC apresentam afim de compreender melhor a patogênese da
doença.

OBJETIVOS
Avaliar o perfil de expressão do Retrovírus endógeno humano W, em pacientes que se encontram com doença venosa crônica
constatada

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal prospectivo do tipo caso-controle. Foram selecionados pacientes com DVC da Clínica Parque da
Cidade. Foi realizado uma coleta de sangue, sendo 2 tubos de EDTA, para análise molecular, e encaminhados para o laboratório de
pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, e o RNA foi extraído com Trizol-Clorofórmio, em sequências, tratadas com DNAse e o
cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W em RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-
(#38)#916;(#38)#916;Ct com o auxílio do gene endógeno GAPDH.

RESULTADOS

Ao todo foram incluídos neste estudo 85 participantes, sendo 39 pacientes com DVC constatada, com idade média de 47,48 anos,
cuja amplitude variou de 26 a 72 anos, sendo 94,8% (37) mulheres e apenas 5,2% (2) homens, e 46 voluntários compõem o grupo
controle com idade média de 41,77 anos, cuja amplitude variou de 29 a 62 anos, sendo 93,5% (43) mulheres e 6,5% (3) homens. Os
pacientes com DVC tiveram uma expressão significantemente 6x maior em relação a mediana do HERV-W em relação ao grupo
controle. Essa maior expressão de HERV-W pode estar relacionada a regulação positiva de sincitina-1, sendo responsável por
aumentar expressões de fatores pró-inflamatórios, como IL-1(#38)#946; e IL-6, esse aumento da sincitina-1 pode resultar tanto em
morte celular ou dano tecidual.

CONCLUSOES
Indivíduos com DVC podem expressam em média 6 vezes mais HERV-W do que indivíduos saudáveis. O que sugere que a expressão
alterada desses retroelementos possa ter algum papel na doença.
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J Mol Sci [Internet]. 2018 Jun 1 [cited 2022 Jul 12];19(6). 2Labropoulos N. How Does Chronic Venous Disease Progress from the
First Symptoms to the Advanced Stages? A Review. Adv Ther [Internet]. 2019;36(Suppl 1):13. 3Grandi N, Tramontano E. Human
endogenous retroviruses are ancient acquired elements still shaping innate immune responses . Vol. 9, Frontiers in Immunology.
Frontiers Media S.A.; 2018
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TITULO Perfil de expressão do Retrovírus Endógeno Humano W em pacientes com Doença Venosa Crônica

INTRODUCAO

A doença venosa crônica (DVC) é uma enfermidade que afeta o sistema circulatório, principalmente dos membros inferiores,
decorrente de uma hipertensão venosa crônica e dilatação dos vasos. Apesar da DVC se manifestar em uma grande parcela da
população, com uma prevalecia mundial de 83,3% em adultos, a etiologia para essa doença não é conhecida, contudo, há evidências
de que a DVC seja uma doença inflamatória, devido ao acúmulo de leucócitos na parede dos vasos, ocasionado a uma cascata
inflamatória. Acredita-se que os retrovírus endógenos humanos (HERVs) estejam envolvidos em alguns processos inflamatórios,
onde, os pacientes que se encontram com um perfil inflamatório, expressam níveis elevados de HERVs. Portanto, é de grande valor
que encontrem em que grau de expressão esses pacientes com DVC apresentam afim de compreender melhor a patogênese da
doença.

OBJETIVOS
Avaliar o perfil de expressão do Retrovírus endógeno humano W, em pacientes que se encontram com doença venosa crônica
constatada

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal prospectivo do tipo caso-controle. Foram selecionados pacientes com DVC da Clínica Parque da
Cidade. Foi realizado uma coleta de sangue, sendo 2 tubos de EDTA, para análise molecular, e encaminhados para o laboratório de
pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, e o RNA foi extraído com Trizol-Clorofórmio, em sequências, tratadas com DNAse e o
cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W em RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-
(#38)#916;(#38)#916;Ct com o auxílio do gene endógeno GAPDH.

RESULTADOS

Ao todo foram incluídos neste estudo 85 participantes, sendo 39 pacientes com DVC constatada, com idade média de 47,48 anos,
cuja amplitude variou de 26 a 72 anos, sendo 94,8% (37) mulheres e apenas 5,2% (2) homens, e 46 voluntários compõem o grupo
controle com idade média de 41,77 anos, cuja amplitude variou de 29 a 62 anos, sendo 93,5% (43) mulheres e 6,5% (3) homens. Os
pacientes com DVC tiveram uma expressão significantemente 6x maior em relação a mediana do HERV-W em relação ao grupo
controle. Essa maior expressão de HERV-W pode estar relacionada a regulação positiva de sincitina-1, sendo responsável por
aumentar expressões de fatores pró-inflamatórios, como IL-1(#38)#946; e IL-6, esse aumento da sincitina-1 pode resultar tanto em
morte celular ou dano tecidual.

CONCLUSOES
Indivíduos com DVC podem expressam em média 6 vezes mais HERV-W do que indivíduos saudáveis. O que sugere que a expressão
alterada desses retroelementos possa ter algum papel na doença.

REFERENCIAS

1Mansilha A, Sousa J. Pathophysiological Mechanisms of Chronic Venous Disease and Implications for Venoactive Drug Therapy. Int
J Mol Sci [Internet]. 2018 Jun 1 [cited 2022 Jul 12];19(6). 2Labropoulos N. How Does Chronic Venous Disease Progress from the
First Symptoms to the Advanced Stages? A Review. Adv Ther [Internet]. 2019;36(Suppl 1):13. 3Grandi N, Tramontano E. Human
endogenous retroviruses are ancient acquired elements still shaping innate immune responses . Vol. 9, Frontiers in Immunology.
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TITULO Perfil de expressão do Retrovírus Endógeno Humano W em pacientes com Doença Venosa Crônica

INTRODUCAO

A doença venosa crônica (DVC) é uma enfermidade que afeta o sistema circulatório, principalmente dos membros inferiores,
decorrente de uma hipertensão venosa crônica e dilatação dos vasos. Apesar da DVC se manifestar em uma grande parcela da
população, com uma prevalecia mundial de 83,3% em adultos, a etiologia para essa doença não é conhecida, contudo, há evidências
de que a DVC seja uma doença inflamatória, devido ao acúmulo de leucócitos na parede dos vasos, ocasionado a uma cascata
inflamatória. Acredita-se que os retrovírus endógenos humanos (HERVs) estejam envolvidos em alguns processos inflamatórios,
onde, os pacientes que se encontram com um perfil inflamatório, expressam níveis elevados de HERVs. Portanto, é de grande valor
que encontrem em que grau de expressão esses pacientes com DVC apresentam afim de compreender melhor a patogênese da
doença.

OBJETIVOS
Avaliar o perfil de expressão do Retrovírus endógeno humano W, em pacientes que se encontram com doença venosa crônica
constatada

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal prospectivo do tipo caso-controle. Foram selecionados pacientes com DVC da Clínica Parque da
Cidade. Foi realizado uma coleta de sangue, sendo 2 tubos de EDTA, para análise molecular, e encaminhados para o laboratório de
pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, e o RNA foi extraído com Trizol-Clorofórmio, em sequências, tratadas com DNAse e o
cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W em RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-
(#38)#916;(#38)#916;Ct com o auxílio do gene endógeno GAPDH.

RESULTADOS

Ao todo foram incluídos neste estudo 85 participantes, sendo 39 pacientes com DVC constatada, com idade média de 47,48 anos,
cuja amplitude variou de 26 a 72 anos, sendo 94,8% (37) mulheres e apenas 5,2% (2) homens, e 46 voluntários compõem o grupo
controle com idade média de 41,77 anos, cuja amplitude variou de 29 a 62 anos, sendo 93,5% (43) mulheres e 6,5% (3) homens. Os
pacientes com DVC tiveram uma expressão significantemente 6x maior em relação a mediana do HERV-W em relação ao grupo
controle. Essa maior expressão de HERV-W pode estar relacionada a regulação positiva de sincitina-1, sendo responsável por
aumentar expressões de fatores pró-inflamatórios, como IL-1(#38)#946; e IL-6, esse aumento da sincitina-1 pode resultar tanto em
morte celular ou dano tecidual.

CONCLUSOES
Indivíduos com DVC podem expressam em média 6 vezes mais HERV-W do que indivíduos saudáveis. O que sugere que a expressão
alterada desses retroelementos possa ter algum papel na doença.
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TITULO Perfil de expressão do Retrovírus Endógeno Humano W em pacientes com Doença Venosa Crônica

INTRODUCAO

A doença venosa crônica (DVC) é uma enfermidade que afeta o sistema circulatório, principalmente dos membros inferiores,
decorrente de uma hipertensão venosa crônica e dilatação dos vasos. Apesar da DVC se manifestar em uma grande parcela da
população, com uma prevalecia mundial de 83,3% em adultos, a etiologia para essa doença não é conhecida, contudo, há evidências
de que a DVC seja uma doença inflamatória, devido ao acúmulo de leucócitos na parede dos vasos, ocasionado a uma cascata
inflamatória. Acredita-se que os retrovírus endógenos humanos (HERVs) estejam envolvidos em alguns processos inflamatórios,
onde, os pacientes que se encontram com um perfil inflamatório, expressam níveis elevados de HERVs. Portanto, é de grande valor
que encontrem em que grau de expressão esses pacientes com DVC apresentam afim de compreender melhor a patogênese da
doença.

OBJETIVOS
Avaliar o perfil de expressão do Retrovírus endógeno humano W, em pacientes que se encontram com doença venosa crônica
constatada

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal prospectivo do tipo caso-controle. Foram selecionados pacientes com DVC da Clínica Parque da
Cidade. Foi realizado uma coleta de sangue, sendo 2 tubos de EDTA, para análise molecular, e encaminhados para o laboratório de
pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, e o RNA foi extraído com Trizol-Clorofórmio, em sequências, tratadas com DNAse e o
cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W em RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-
(#38)#916;(#38)#916;Ct com o auxílio do gene endógeno GAPDH.

RESULTADOS

Ao todo foram incluídos neste estudo 85 participantes, sendo 39 pacientes com DVC constatada, com idade média de 47,48 anos,
cuja amplitude variou de 26 a 72 anos, sendo 94,8% (37) mulheres e apenas 5,2% (2) homens, e 46 voluntários compõem o grupo
controle com idade média de 41,77 anos, cuja amplitude variou de 29 a 62 anos, sendo 93,5% (43) mulheres e 6,5% (3) homens. Os
pacientes com DVC tiveram uma expressão significantemente 6x maior em relação a mediana do HERV-W em relação ao grupo
controle. Essa maior expressão de HERV-W pode estar relacionada a regulação positiva de sincitina-1, sendo responsável por
aumentar expressões de fatores pró-inflamatórios, como IL-1(#38)#946; e IL-6, esse aumento da sincitina-1 pode resultar tanto em
morte celular ou dano tecidual.

CONCLUSOES
Indivíduos com DVC podem expressam em média 6 vezes mais HERV-W do que indivíduos saudáveis. O que sugere que a expressão
alterada desses retroelementos possa ter algum papel na doença.
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J Mol Sci [Internet]. 2018 Jun 1 [cited 2022 Jul 12];19(6). 2Labropoulos N. How Does Chronic Venous Disease Progress from the
First Symptoms to the Advanced Stages? A Review. Adv Ther [Internet]. 2019;36(Suppl 1):13. 3Grandi N, Tramontano E. Human
endogenous retroviruses are ancient acquired elements still shaping innate immune responses . Vol. 9, Frontiers in Immunology.
Frontiers Media S.A.; 2018
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TITULO
O IMPACTO NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS E SEUS POSSÍVEIS SINTOMAS EM DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA DO COVID-19

INTRODUCAO
Desde a declaração pelas mídias de uma nova ameaça mundial provocada pelo SarsCov-2, muito se fez para minorar os efeitos
psicológicos causados na população, entre estes, universitários e a qualidade de ensino foram altamente prejudicados ao
depararem com uma nova readequação social.

OBJETIVOS
Assim, o objetivo da pesquisa foi de apresentar por meio de revisão narrativa da literatura a presença de possíveis sintomas
característicos de quadros como ansiedade, depressão e o estresse em alunos universitários associado ao contexto que englobam
o período da pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA
Como metodologia para esta finalidade, se fez uso do estudo com base na literatura com estudo na abordagem qualitativa com
delineamento exploratório com as plataformas SciELO, PePSIC, Google Scholar, livros e também informações extraídas de sites.

RESULTADOS

Os resultados mostram os impactos da quarentena onde revelam a fragilidade de muitos diante algo do qual não estamos
preparados para enfrentar e para isso é necessário um preparo adequado para que os possíveis estressores não causem impactos
consideráveis em universitários principalmente em se tratando do estresse, ansiedade e depressão e os efeitos que o luto pode
causar por não ter cocorrido um ritual adequado de despedida.

CONCLUSOES
Assim, concluímos, que diante do contexto peculiar que todos estão vivendo, estes apontamentos colhidos na literatura são
alarmantes que devem ser levados em consideração para a realização de ações preventivas que possam trazer ao público de
universitários.

REFERENCIAS

Berdut, I. R., Basulto, O. H., Ramírez, L. L. H. (2021). La etapa de pandemia y la educación superior Cubana. Pepsic. Boletim -
Academia Paulista de Psicologia. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/bapp/v41n101/a12v41n101.pdf. Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith,
L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., Rubin, G. J. (2020). The psychological impacto of quarantine and how to reduce it:
rapid review of the evidence. The Lancet. Vol. 395. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8. Oh, J., Hyun, C., Barcelon, E.,
Kim, K. Hwan, Hong, J., Lee, S. J. (2022). A proteína spike SARS-CoV-2 induz déficit cognitivo e comportamento semelhante à
ansiedade em camundongos por meio da morte neuronal autônoma do hipocampo não celular. Revista Nature – Relatórios
científicos. https://doi.org/10.1038/s41598-022-09410-7,
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TITULO
O IMPACTO NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS E SEUS POSSÍVEIS SINTOMAS EM DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA DO COVID-19

INTRODUCAO
Desde a declaração pelas mídias de uma nova ameaça mundial provocada pelo SarsCov-2, muito se fez para minorar os efeitos
psicológicos causados na população, entre estes, universitários e a qualidade de ensino foram altamente prejudicados ao
depararem com uma nova readequação social.

OBJETIVOS
Assim, o objetivo da pesquisa foi de apresentar por meio de revisão narrativa da literatura a presença de possíveis sintomas
característicos de quadros como ansiedade, depressão e o estresse em alunos universitários associado ao contexto que englobam
o período da pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA
Como metodologia para esta finalidade, se fez uso do estudo com base na literatura com estudo na abordagem qualitativa com
delineamento exploratório com as plataformas SciELO, PePSIC, Google Scholar, livros e também informações extraídas de sites.

RESULTADOS

Os resultados mostram os impactos da quarentena onde revelam a fragilidade de muitos diante algo do qual não estamos
preparados para enfrentar e para isso é necessário um preparo adequado para que os possíveis estressores não causem impactos
consideráveis em universitários principalmente em se tratando do estresse, ansiedade e depressão e os efeitos que o luto pode
causar por não ter cocorrido um ritual adequado de despedida.

CONCLUSOES
Assim, concluímos, que diante do contexto peculiar que todos estão vivendo, estes apontamentos colhidos na literatura são
alarmantes que devem ser levados em consideração para a realização de ações preventivas que possam trazer ao público de
universitários.

REFERENCIAS

Berdut, I. R., Basulto, O. H., Ramírez, L. L. H. (2021). La etapa de pandemia y la educación superior Cubana. Pepsic. Boletim -
Academia Paulista de Psicologia. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/bapp/v41n101/a12v41n101.pdf. Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith,
L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., Rubin, G. J. (2020). The psychological impacto of quarantine and how to reduce it:
rapid review of the evidence. The Lancet. Vol. 395. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8. Oh, J., Hyun, C., Barcelon, E.,
Kim, K. Hwan, Hong, J., Lee, S. J. (2022). A proteína spike SARS-CoV-2 induz déficit cognitivo e comportamento semelhante à
ansiedade em camundongos por meio da morte neuronal autônoma do hipocampo não celular. Revista Nature – Relatórios
científicos. https://doi.org/10.1038/s41598-022-09410-7,
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TITULO
O IMPACTO NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS E SEUS POSSÍVEIS SINTOMAS EM DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA DO COVID-19

INTRODUCAO
Desde a declaração pelas mídias de uma nova ameaça mundial provocada pelo SarsCov-2, muito se fez para minorar os efeitos
psicológicos causados na população, entre estes, universitários e a qualidade de ensino foram altamente prejudicados ao
depararem com uma nova readequação social.

OBJETIVOS
Assim, o objetivo da pesquisa foi de apresentar por meio de revisão narrativa da literatura a presença de possíveis sintomas
característicos de quadros como ansiedade, depressão e o estresse em alunos universitários associado ao contexto que englobam
o período da pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA
Como metodologia para esta finalidade, se fez uso do estudo com base na literatura com estudo na abordagem qualitativa com
delineamento exploratório com as plataformas SciELO, PePSIC, Google Scholar, livros e também informações extraídas de sites.

RESULTADOS

Os resultados mostram os impactos da quarentena onde revelam a fragilidade de muitos diante algo do qual não estamos
preparados para enfrentar e para isso é necessário um preparo adequado para que os possíveis estressores não causem impactos
consideráveis em universitários principalmente em se tratando do estresse, ansiedade e depressão e os efeitos que o luto pode
causar por não ter cocorrido um ritual adequado de despedida.

CONCLUSOES
Assim, concluímos, que diante do contexto peculiar que todos estão vivendo, estes apontamentos colhidos na literatura são
alarmantes que devem ser levados em consideração para a realização de ações preventivas que possam trazer ao público de
universitários.

REFERENCIAS

Berdut, I. R., Basulto, O. H., Ramírez, L. L. H. (2021). La etapa de pandemia y la educación superior Cubana. Pepsic. Boletim -
Academia Paulista de Psicologia. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/bapp/v41n101/a12v41n101.pdf. Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith,
L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., Rubin, G. J. (2020). The psychological impacto of quarantine and how to reduce it:
rapid review of the evidence. The Lancet. Vol. 395. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8. Oh, J., Hyun, C., Barcelon, E.,
Kim, K. Hwan, Hong, J., Lee, S. J. (2022). A proteína spike SARS-CoV-2 induz déficit cognitivo e comportamento semelhante à
ansiedade em camundongos por meio da morte neuronal autônoma do hipocampo não celular. Revista Nature – Relatórios
científicos. https://doi.org/10.1038/s41598-022-09410-7,
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TITULO
RE-CONHECENDO A ESCUTA ATIVA COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: ACOLHIMENTO
INDIVIDUAL OU COLETIVO

INTRODUCAO

A escuta ativa é uma estratégia de intervenção e fortalecimento de vínculos, utilizando-se do acolhimento individual e/ou coletivo,
com objetivo de estruturar ações de promoção à saúde, absorvendo suas vivências e potencializando seu crescimento e
desenvolvimento integral. No qual adota um pressuposto básico: a participação, o desenvolvimento da reflexão crítica e o estímulo à
criatividade e iniciativa.

OBJETIVOS
Oferecer um espaço para que as famílias possam expor suas angústias, dúvidas, medos, através do compartilhamento de vivências
e experiências por meio da escuta terapêutica

METODOLOGIA

O trabalho baseou-se em grupos de encontros com responsáveis ou parentes dos usuários atendidos pelos serviços, sem distinção
de sexo, gênero, raça e/ou parentesco, após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (Parecer nº5.469.548. A faixa etária do
grupo variou-se 13 e/ou mais de 50 anos e sua formação não teve quantidade específica de participantes, para garantir a dinâmica
do grupo. Os encontros foram realizados quinzenalmente, com duração de 2 horas, perfazendo um total de 5 encontros.

RESULTADOS

Os grupos mantiveram um formato aberto para facilitar a inclusão e participação dos sujeitos, o que levou a uma variação das
pessoas que participavam. Durante os 5 encontros realizados, observou-se características de introversão no começo do encontro,
que eram substituídas por comunicações e falas espontâneas dos participantes. As temáticas foram trazidas pelos participantes e
giraram em torno de reflexões sobre família, conflito de gerações, diálogo, comunicação não violenta, maternidade e seu papel na
sociedade. A percepção do processo de escuta, se deu por diferentes vieses. Partindo da atenção voltada ao ambiente, de forma a
compreender o contexto a qual os sujeitos estão inseridos, com base na escuta e observação. A tarefa na terapia de grupo é se
envolver em uma comunicação significativa com os outros membros do grupo, revelar-se, dar feedback válido e examinar os
aspectos ocultos e inconscientes dos próprios sentimentos, comportamentos e motivação” (YALOM, 2006, p. 197 Os indivíduos
transmitiram empatia, estabeleceram vínculos e exercitaram a escuta, motivando uns aos outros e desenvolvendo o interesse na
conversa, permitindo assimilar e compreender melhor o que o outro indivíduo estava falando. Quando uma pessoa se sente ouvida e
compreendida, nota-se a formação do vínculo, permitindo a valorização da conversa, confiança nos interlocutores e a construção da
abertura para o que o outro tem a dizer. Ofertando assim, acolhimento para as vivências e soluções adequadas às queixas trazidas
através das temáticas

CONCLUSOES

Cerca de 75% das famílias que participaram dos encontros comentaram que após os grupos, sentiam que escuta dentro de casa,
nas suas vidas pessoais e profissionais estavam diferentes, notavam maior reflexão, uma diminuição/ou resolução de conflitos,
alívio para sofrimentos e o estabelecimento efetivo do diálogo. Dessa forma, potencializando os indivíduos para enfrentamento de
sua realidade.

REFERENCIAS
FREIRE (1996) Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra. Rogers, C. R. (1980). Um jeito de ser. São Paulo, EPU. YALOM, Irvin;
LESZCZ, Molyn. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 2006 - 5a edição.
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TITULO
RE-CONHECENDO A ESCUTA ATIVA COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: ACOLHIMENTO
INDIVIDUAL OU COLETIVO

INTRODUCAO

A escuta ativa é uma estratégia de intervenção e fortalecimento de vínculos, utilizando-se do acolhimento individual e/ou coletivo,
com objetivo de estruturar ações de promoção à saúde, absorvendo suas vivências e potencializando seu crescimento e
desenvolvimento integral. No qual adota um pressuposto básico: a participação, o desenvolvimento da reflexão crítica e o estímulo à
criatividade e iniciativa.

OBJETIVOS
Oferecer um espaço para que as famílias possam expor suas angústias, dúvidas, medos, através do compartilhamento de vivências
e experiências por meio da escuta terapêutica

METODOLOGIA

O trabalho baseou-se em grupos de encontros com responsáveis ou parentes dos usuários atendidos pelos serviços, sem distinção
de sexo, gênero, raça e/ou parentesco, após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (Parecer nº5.469.548. A faixa etária do
grupo variou-se 13 e/ou mais de 50 anos e sua formação não teve quantidade específica de participantes, para garantir a dinâmica
do grupo. Os encontros foram realizados quinzenalmente, com duração de 2 horas, perfazendo um total de 5 encontros.

RESULTADOS

Os grupos mantiveram um formato aberto para facilitar a inclusão e participação dos sujeitos, o que levou a uma variação das
pessoas que participavam. Durante os 5 encontros realizados, observou-se características de introversão no começo do encontro,
que eram substituídas por comunicações e falas espontâneas dos participantes. As temáticas foram trazidas pelos participantes e
giraram em torno de reflexões sobre família, conflito de gerações, diálogo, comunicação não violenta, maternidade e seu papel na
sociedade. A percepção do processo de escuta, se deu por diferentes vieses. Partindo da atenção voltada ao ambiente, de forma a
compreender o contexto a qual os sujeitos estão inseridos, com base na escuta e observação. A tarefa na terapia de grupo é se
envolver em uma comunicação significativa com os outros membros do grupo, revelar-se, dar feedback válido e examinar os
aspectos ocultos e inconscientes dos próprios sentimentos, comportamentos e motivação” (YALOM, 2006, p. 197 Os indivíduos
transmitiram empatia, estabeleceram vínculos e exercitaram a escuta, motivando uns aos outros e desenvolvendo o interesse na
conversa, permitindo assimilar e compreender melhor o que o outro indivíduo estava falando. Quando uma pessoa se sente ouvida e
compreendida, nota-se a formação do vínculo, permitindo a valorização da conversa, confiança nos interlocutores e a construção da
abertura para o que o outro tem a dizer. Ofertando assim, acolhimento para as vivências e soluções adequadas às queixas trazidas
através das temáticas

CONCLUSOES

Cerca de 75% das famílias que participaram dos encontros comentaram que após os grupos, sentiam que escuta dentro de casa,
nas suas vidas pessoais e profissionais estavam diferentes, notavam maior reflexão, uma diminuição/ou resolução de conflitos,
alívio para sofrimentos e o estabelecimento efetivo do diálogo. Dessa forma, potencializando os indivíduos para enfrentamento de
sua realidade.

REFERENCIAS
FREIRE (1996) Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra. Rogers, C. R. (1980). Um jeito de ser. São Paulo, EPU. YALOM, Irvin;
LESZCZ, Molyn. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 2006 - 5a edição.
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TITULO
RE-CONHECENDO A ESCUTA ATIVA COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: ACOLHIMENTO
INDIVIDUAL OU COLETIVO

INTRODUCAO

A escuta ativa é uma estratégia de intervenção e fortalecimento de vínculos, utilizando-se do acolhimento individual e/ou coletivo,
com objetivo de estruturar ações de promoção à saúde, absorvendo suas vivências e potencializando seu crescimento e
desenvolvimento integral. No qual adota um pressuposto básico: a participação, o desenvolvimento da reflexão crítica e o estímulo à
criatividade e iniciativa.

OBJETIVOS
Oferecer um espaço para que as famílias possam expor suas angústias, dúvidas, medos, através do compartilhamento de vivências
e experiências por meio da escuta terapêutica

METODOLOGIA

O trabalho baseou-se em grupos de encontros com responsáveis ou parentes dos usuários atendidos pelos serviços, sem distinção
de sexo, gênero, raça e/ou parentesco, após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (Parecer nº5.469.548. A faixa etária do
grupo variou-se 13 e/ou mais de 50 anos e sua formação não teve quantidade específica de participantes, para garantir a dinâmica
do grupo. Os encontros foram realizados quinzenalmente, com duração de 2 horas, perfazendo um total de 5 encontros.

RESULTADOS

Os grupos mantiveram um formato aberto para facilitar a inclusão e participação dos sujeitos, o que levou a uma variação das
pessoas que participavam. Durante os 5 encontros realizados, observou-se características de introversão no começo do encontro,
que eram substituídas por comunicações e falas espontâneas dos participantes. As temáticas foram trazidas pelos participantes e
giraram em torno de reflexões sobre família, conflito de gerações, diálogo, comunicação não violenta, maternidade e seu papel na
sociedade. A percepção do processo de escuta, se deu por diferentes vieses. Partindo da atenção voltada ao ambiente, de forma a
compreender o contexto a qual os sujeitos estão inseridos, com base na escuta e observação. A tarefa na terapia de grupo é se
envolver em uma comunicação significativa com os outros membros do grupo, revelar-se, dar feedback válido e examinar os
aspectos ocultos e inconscientes dos próprios sentimentos, comportamentos e motivação” (YALOM, 2006, p. 197 Os indivíduos
transmitiram empatia, estabeleceram vínculos e exercitaram a escuta, motivando uns aos outros e desenvolvendo o interesse na
conversa, permitindo assimilar e compreender melhor o que o outro indivíduo estava falando. Quando uma pessoa se sente ouvida e
compreendida, nota-se a formação do vínculo, permitindo a valorização da conversa, confiança nos interlocutores e a construção da
abertura para o que o outro tem a dizer. Ofertando assim, acolhimento para as vivências e soluções adequadas às queixas trazidas
através das temáticas

CONCLUSOES

Cerca de 75% das famílias que participaram dos encontros comentaram que após os grupos, sentiam que escuta dentro de casa,
nas suas vidas pessoais e profissionais estavam diferentes, notavam maior reflexão, uma diminuição/ou resolução de conflitos,
alívio para sofrimentos e o estabelecimento efetivo do diálogo. Dessa forma, potencializando os indivíduos para enfrentamento de
sua realidade.

REFERENCIAS
FREIRE (1996) Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra. Rogers, C. R. (1980). Um jeito de ser. São Paulo, EPU. YALOM, Irvin;
LESZCZ, Molyn. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 2006 - 5a edição.
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TITULO
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS NOTIFICADOS DE ESQUISTOSSOMOSE NA REGIÃO SUDESTE BRASILEIRA NO PERÍODO DE
2011 A 2017

INTRODUCAO

A esquistossomose mansoni é a infecção parasitária causada pelo Schistosoma mansoni. É a única helmintíase de notificação
compulsória no território brasileiro. Com o crescimento da produção industrial em centros urbanos, com destaque para São Paulo,
houve uma influência no ritmo dos movimentos migratórios o que provocou significativo crescimento na população de cidades de
médio e grande portes. Em meio a grande expansão da cidade de maneira não planejada, a camada marginalizada da sociedade, os
migrantes, foi impactada pela baixa qualidade de vida. Desde a identificação dos primeiros focos de transmissão de Schistosoma
mansoni no Estado de São Paulo, a endemia tem se apresentado com aspecto distinto devido a urbanização da endemia, que em
São Paulo afigura-se com tendência a aumento.

OBJETIVOS Avaliar a frequência de notificação de casos de esquistossomose nos anos de 2011 a 2017 na região sudeste brasileira.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, retrospectivo e descritivo de casos de esquistossomose na região sudeste
brasileira. Os dados refletem notificações de casos de esquistossomose entre os anos de 2011 e 2017, com ênfase nos casos
autóctones, a partir dos registros presentes no SINAN, utilizando a ferramenta TABNET/DATASUS. Foram cruzadas informações
sobre a variável “autóctone” com “ano de notificação”.

RESULTADOS

Os dados notificados de esquistossomose estavam limitados até o ano de 2017. Foram notificados 42156 casos de
esquistossomose na região sudeste no período de 2011 a 2017, sendo Minas Gerais o estado com o maior número de notificações
com 32.726 (77,6%), seguido de São Paulo com 5599 (13,3%), Espírito Santo com 3199 (7,6%) e Rio de Janeiro com 632 (1,5%).
Também se verificou que 27823 (65%) casos eram autóctones. Dentre os casos autóctones, 25460 (91,5%) foram no estado de
Minas Gerais, 1649 (5,9%) no Espírito Santo, 282 (1,0%) no Rio de Janeiro e 432 (1,5%) em São Paulo. A infecção estava ativa em
todos os estados da região sudeste brasileira nos anos analisados, ou seja, o ciclo natural do parasito segue ocorrendo nesses
estados e novas contaminações podem ocorrer se medidas profiláticas não forem implementadas.

CONCLUSOES
A ausência de dados atualizados no sistema de notificação de agravos prejudica a tomada de decisões por parte das autoridades
públicas no que diz respeito as medidas preventivas e ações de combate ao parasito que até o ano analisado estava em plena
transmissão ativa na região sudeste brasileira.

REFERENCIAS

1. Silva-Moraes V, et al. Diagnosis of Schistosoma mansoni infections: what are the choices in Brazilian low-endemic areas? Mem
Inst Oswaldo Cruz. 2019 Mar 28;114:e180478. 2. Houldcroft CJ,et al. Migrating microbes: what pathogens can tell us about
population movements and human evolution. Ann Hum Biol. 2017 Aug;44(5):397-407. 3. Zoni AC,et al. Schistosomiasis Prevalence
and Intensity of Infection in Latin America and the Caribbean Countries, 1942-2014: A Systematic Review in the Context of a Regional
Elimination Goal. PLoS Negl Trop Dis. 2016 Mar 23;10(3):e0004493.

Página 70



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13217
Ciências da

Saúde
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4313691 - ISABELA LAPIDO AGUIAR 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Andreetta Corral

TITULO
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS NOTIFICADOS DE ESQUISTOSSOMOSE NA REGIÃO SUDESTE BRASILEIRA NO PERÍODO DE
2011 A 2017

INTRODUCAO

A esquistossomose mansoni é a infecção parasitária causada pelo Schistosoma mansoni. É a única helmintíase de notificação
compulsória no território brasileiro. Com o crescimento da produção industrial em centros urbanos, com destaque para São Paulo,
houve uma influência no ritmo dos movimentos migratórios o que provocou significativo crescimento na população de cidades de
médio e grande portes. Em meio a grande expansão da cidade de maneira não planejada, a camada marginalizada da sociedade, os
migrantes, foi impactada pela baixa qualidade de vida. Desde a identificação dos primeiros focos de transmissão de Schistosoma
mansoni no Estado de São Paulo, a endemia tem se apresentado com aspecto distinto devido a urbanização da endemia, que em
São Paulo afigura-se com tendência a aumento.

OBJETIVOS Avaliar a frequência de notificação de casos de esquistossomose nos anos de 2011 a 2017 na região sudeste brasileira.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, retrospectivo e descritivo de casos de esquistossomose na região sudeste
brasileira. Os dados refletem notificações de casos de esquistossomose entre os anos de 2011 e 2017, com ênfase nos casos
autóctones, a partir dos registros presentes no SINAN, utilizando a ferramenta TABNET/DATASUS. Foram cruzadas informações
sobre a variável “autóctone” com “ano de notificação”.

RESULTADOS

Os dados notificados de esquistossomose estavam limitados até o ano de 2017. Foram notificados 42156 casos de
esquistossomose na região sudeste no período de 2011 a 2017, sendo Minas Gerais o estado com o maior número de notificações
com 32.726 (77,6%), seguido de São Paulo com 5599 (13,3%), Espírito Santo com 3199 (7,6%) e Rio de Janeiro com 632 (1,5%).
Também se verificou que 27823 (65%) casos eram autóctones. Dentre os casos autóctones, 25460 (91,5%) foram no estado de
Minas Gerais, 1649 (5,9%) no Espírito Santo, 282 (1,0%) no Rio de Janeiro e 432 (1,5%) em São Paulo. A infecção estava ativa em
todos os estados da região sudeste brasileira nos anos analisados, ou seja, o ciclo natural do parasito segue ocorrendo nesses
estados e novas contaminações podem ocorrer se medidas profiláticas não forem implementadas.

CONCLUSOES
A ausência de dados atualizados no sistema de notificação de agravos prejudica a tomada de decisões por parte das autoridades
públicas no que diz respeito as medidas preventivas e ações de combate ao parasito que até o ano analisado estava em plena
transmissão ativa na região sudeste brasileira.

REFERENCIAS

1. Silva-Moraes V, et al. Diagnosis of Schistosoma mansoni infections: what are the choices in Brazilian low-endemic areas? Mem
Inst Oswaldo Cruz. 2019 Mar 28;114:e180478. 2. Houldcroft CJ,et al. Migrating microbes: what pathogens can tell us about
population movements and human evolution. Ann Hum Biol. 2017 Aug;44(5):397-407. 3. Zoni AC,et al. Schistosomiasis Prevalence
and Intensity of Infection in Latin America and the Caribbean Countries, 1942-2014: A Systematic Review in the Context of a Regional
Elimination Goal. PLoS Negl Trop Dis. 2016 Mar 23;10(3):e0004493.
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TITULO
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS NOTIFICADOS DE ESQUISTOSSOMOSE NA REGIÃO SUDESTE BRASILEIRA NO PERÍODO DE
2011 A 2017

INTRODUCAO

A esquistossomose mansoni é a infecção parasitária causada pelo Schistosoma mansoni. É a única helmintíase de notificação
compulsória no território brasileiro. Com o crescimento da produção industrial em centros urbanos, com destaque para São Paulo,
houve uma influência no ritmo dos movimentos migratórios o que provocou significativo crescimento na população de cidades de
médio e grande portes. Em meio a grande expansão da cidade de maneira não planejada, a camada marginalizada da sociedade, os
migrantes, foi impactada pela baixa qualidade de vida. Desde a identificação dos primeiros focos de transmissão de Schistosoma
mansoni no Estado de São Paulo, a endemia tem se apresentado com aspecto distinto devido a urbanização da endemia, que em
São Paulo afigura-se com tendência a aumento.

OBJETIVOS Avaliar a frequência de notificação de casos de esquistossomose nos anos de 2011 a 2017 na região sudeste brasileira.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, retrospectivo e descritivo de casos de esquistossomose na região sudeste
brasileira. Os dados refletem notificações de casos de esquistossomose entre os anos de 2011 e 2017, com ênfase nos casos
autóctones, a partir dos registros presentes no SINAN, utilizando a ferramenta TABNET/DATASUS. Foram cruzadas informações
sobre a variável “autóctone” com “ano de notificação”.

RESULTADOS

Os dados notificados de esquistossomose estavam limitados até o ano de 2017. Foram notificados 42156 casos de
esquistossomose na região sudeste no período de 2011 a 2017, sendo Minas Gerais o estado com o maior número de notificações
com 32.726 (77,6%), seguido de São Paulo com 5599 (13,3%), Espírito Santo com 3199 (7,6%) e Rio de Janeiro com 632 (1,5%).
Também se verificou que 27823 (65%) casos eram autóctones. Dentre os casos autóctones, 25460 (91,5%) foram no estado de
Minas Gerais, 1649 (5,9%) no Espírito Santo, 282 (1,0%) no Rio de Janeiro e 432 (1,5%) em São Paulo. A infecção estava ativa em
todos os estados da região sudeste brasileira nos anos analisados, ou seja, o ciclo natural do parasito segue ocorrendo nesses
estados e novas contaminações podem ocorrer se medidas profiláticas não forem implementadas.

CONCLUSOES
A ausência de dados atualizados no sistema de notificação de agravos prejudica a tomada de decisões por parte das autoridades
públicas no que diz respeito as medidas preventivas e ações de combate ao parasito que até o ano analisado estava em plena
transmissão ativa na região sudeste brasileira.

REFERENCIAS

1. Silva-Moraes V, et al. Diagnosis of Schistosoma mansoni infections: what are the choices in Brazilian low-endemic areas? Mem
Inst Oswaldo Cruz. 2019 Mar 28;114:e180478. 2. Houldcroft CJ,et al. Migrating microbes: what pathogens can tell us about
population movements and human evolution. Ann Hum Biol. 2017 Aug;44(5):397-407. 3. Zoni AC,et al. Schistosomiasis Prevalence
and Intensity of Infection in Latin America and the Caribbean Countries, 1942-2014: A Systematic Review in the Context of a Regional
Elimination Goal. PLoS Negl Trop Dis. 2016 Mar 23;10(3):e0004493.
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TITULO
Avaliação das manifestações clínicas de parasitoses em crianças de 2 a 15 anos da região de Caiçaua e Ilha de Igarapé Grande no
Pará

INTRODUCAO

Parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública, especialmente entre crianças, estando estreitamente
relacionadas às condições socioeconômicas da população, como falta de saneamento básico, hábitos de higiene inadequados,
baixas condições socioeconômicas e acesso à saúde. A região norte, em especial o interior do Pará, compreende uma população de
padrão socioeconômico baixo, com condições sanitárias e de moradia inconsistentes. O uso de água do rio nas atividades
domésticas e higiene pessoal representam um risco à saúde da população, sobretudo quando não tratada.

OBJETIVOS
Analisar as manifestações clínicas relacionadas com as parasitoses intestinais em crianças com idade entre 2 e 15 anos na região
de Caiçaua e da Ilha de Igarapé Grande no estado do Pará.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional e analítico com base na análise na ficha de coleta de dados de crianças de 2 a 15 anos da
região de Caiçaua e Igarapé Grande, no Pará. Para análise estatística dos dados coletados foi utilizado o software Excel for Windows
2017 e análise descritiva através de porcentagem.

RESULTADOS

Foram coletados dados de 60 crianças. Observou-se que 82% responderam que já tiveram parasitose e 53% afirmaram que algum
familiar já teve. Destes, 60% contaminou-se no último ano. Alguns (18%) souberam referenciar o nome das parasitoses que foram
diagnosticados sendo que Amebíase, Giardíase e Ascaridíase foram citadas. Entre os sinais e sintomas mais comuns 88% relataram
diarreia, 70% fezes líquidas, 83% dor abdominal, 77% perda de peso, 73% náuseas e vômitos, 62% prurido anal, 60% emagrecimento,
53% cansaço, 43% mudança na coloração da pele, 12% picamalácia. Por outro lado, também se observou que mesmo com esse
cenário de alta manifestação clínica correspondente a presença de parasitos intestinais, 85% das crianças referem a lavagem das
mãos. Esta dicotomia entre lavagem das mãos e manifestações clínicas corroboram com dados fornecidos pelo SNIS (Sistema
Nacional de Informações sobre o saneamento) em que apenas 8,1% da população paraense tem acesso ao esgoto sanitário. Logo a
qualidade da água para consumo e higiene pode não ser própria e/ou tratada.

CONCLUSOES
A falta de saneamento básico e uso de água não tratada interferem diretamente na saúde da população local, com isso mesmo a
população referindo ações preventivas a transmissão dos parasitos intestinais pode ocorrer.

REFERENCIAS

1. Sousa F das CA, et al. Prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma escola pública municipal: Prevalence of
intestinal parasitoses in children of a municipal public school. Rev. Enferm. Atual In Derme, v. 90, n. 22, p. 20, dez. 2019. 2. SILVA,
Adriane Maria Bezerra da et al . Ocorrência de enteroparasitoses em comunidades ribeirinhas do Município de Igarapé Miri, Estado
do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 5, n. 4, p. 45-51, dez. 2014 3. SANTOS, Francenilton Sampaio dos et al .
Prevalência de enteroparasitismo em crianças de comunidades ribeirinhas do Município de Coari, no médio Solimões, Amazonas,
Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 1, n. 4, p. 23-28, dez. 2010
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TITULO
Avaliação das manifestações clínicas de parasitoses em crianças de 2 a 15 anos da região de Caiçaua e Ilha de Igarapé Grande no
Pará

INTRODUCAO

Parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública, especialmente entre crianças, estando estreitamente
relacionadas às condições socioeconômicas da população, como falta de saneamento básico, hábitos de higiene inadequados,
baixas condições socioeconômicas e acesso à saúde. A região norte, em especial o interior do Pará, compreende uma população de
padrão socioeconômico baixo, com condições sanitárias e de moradia inconsistentes. O uso de água do rio nas atividades
domésticas e higiene pessoal representam um risco à saúde da população, sobretudo quando não tratada.

OBJETIVOS
Analisar as manifestações clínicas relacionadas com as parasitoses intestinais em crianças com idade entre 2 e 15 anos na região
de Caiçaua e da Ilha de Igarapé Grande no estado do Pará.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional e analítico com base na análise na ficha de coleta de dados de crianças de 2 a 15 anos da
região de Caiçaua e Igarapé Grande, no Pará. Para análise estatística dos dados coletados foi utilizado o software Excel for Windows
2017 e análise descritiva através de porcentagem.

RESULTADOS

Foram coletados dados de 60 crianças. Observou-se que 82% responderam que já tiveram parasitose e 53% afirmaram que algum
familiar já teve. Destes, 60% contaminou-se no último ano. Alguns (18%) souberam referenciar o nome das parasitoses que foram
diagnosticados sendo que Amebíase, Giardíase e Ascaridíase foram citadas. Entre os sinais e sintomas mais comuns 88% relataram
diarreia, 70% fezes líquidas, 83% dor abdominal, 77% perda de peso, 73% náuseas e vômitos, 62% prurido anal, 60% emagrecimento,
53% cansaço, 43% mudança na coloração da pele, 12% picamalácia. Por outro lado, também se observou que mesmo com esse
cenário de alta manifestação clínica correspondente a presença de parasitos intestinais, 85% das crianças referem a lavagem das
mãos. Esta dicotomia entre lavagem das mãos e manifestações clínicas corroboram com dados fornecidos pelo SNIS (Sistema
Nacional de Informações sobre o saneamento) em que apenas 8,1% da população paraense tem acesso ao esgoto sanitário. Logo a
qualidade da água para consumo e higiene pode não ser própria e/ou tratada.

CONCLUSOES
A falta de saneamento básico e uso de água não tratada interferem diretamente na saúde da população local, com isso mesmo a
população referindo ações preventivas a transmissão dos parasitos intestinais pode ocorrer.

REFERENCIAS

1. Sousa F das CA, et al. Prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma escola pública municipal: Prevalence of
intestinal parasitoses in children of a municipal public school. Rev. Enferm. Atual In Derme, v. 90, n. 22, p. 20, dez. 2019. 2. SILVA,
Adriane Maria Bezerra da et al . Ocorrência de enteroparasitoses em comunidades ribeirinhas do Município de Igarapé Miri, Estado
do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 5, n. 4, p. 45-51, dez. 2014 3. SANTOS, Francenilton Sampaio dos et al .
Prevalência de enteroparasitismo em crianças de comunidades ribeirinhas do Município de Coari, no médio Solimões, Amazonas,
Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 1, n. 4, p. 23-28, dez. 2010
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TITULO
Avaliação das manifestações clínicas de parasitoses em crianças de 2 a 15 anos da região de Caiçaua e Ilha de Igarapé Grande no
Pará

INTRODUCAO

Parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública, especialmente entre crianças, estando estreitamente
relacionadas às condições socioeconômicas da população, como falta de saneamento básico, hábitos de higiene inadequados,
baixas condições socioeconômicas e acesso à saúde. A região norte, em especial o interior do Pará, compreende uma população de
padrão socioeconômico baixo, com condições sanitárias e de moradia inconsistentes. O uso de água do rio nas atividades
domésticas e higiene pessoal representam um risco à saúde da população, sobretudo quando não tratada.

OBJETIVOS
Analisar as manifestações clínicas relacionadas com as parasitoses intestinais em crianças com idade entre 2 e 15 anos na região
de Caiçaua e da Ilha de Igarapé Grande no estado do Pará.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional e analítico com base na análise na ficha de coleta de dados de crianças de 2 a 15 anos da
região de Caiçaua e Igarapé Grande, no Pará. Para análise estatística dos dados coletados foi utilizado o software Excel for Windows
2017 e análise descritiva através de porcentagem.

RESULTADOS

Foram coletados dados de 60 crianças. Observou-se que 82% responderam que já tiveram parasitose e 53% afirmaram que algum
familiar já teve. Destes, 60% contaminou-se no último ano. Alguns (18%) souberam referenciar o nome das parasitoses que foram
diagnosticados sendo que Amebíase, Giardíase e Ascaridíase foram citadas. Entre os sinais e sintomas mais comuns 88% relataram
diarreia, 70% fezes líquidas, 83% dor abdominal, 77% perda de peso, 73% náuseas e vômitos, 62% prurido anal, 60% emagrecimento,
53% cansaço, 43% mudança na coloração da pele, 12% picamalácia. Por outro lado, também se observou que mesmo com esse
cenário de alta manifestação clínica correspondente a presença de parasitos intestinais, 85% das crianças referem a lavagem das
mãos. Esta dicotomia entre lavagem das mãos e manifestações clínicas corroboram com dados fornecidos pelo SNIS (Sistema
Nacional de Informações sobre o saneamento) em que apenas 8,1% da população paraense tem acesso ao esgoto sanitário. Logo a
qualidade da água para consumo e higiene pode não ser própria e/ou tratada.

CONCLUSOES
A falta de saneamento básico e uso de água não tratada interferem diretamente na saúde da população local, com isso mesmo a
população referindo ações preventivas a transmissão dos parasitos intestinais pode ocorrer.

REFERENCIAS

1. Sousa F das CA, et al. Prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma escola pública municipal: Prevalence of
intestinal parasitoses in children of a municipal public school. Rev. Enferm. Atual In Derme, v. 90, n. 22, p. 20, dez. 2019. 2. SILVA,
Adriane Maria Bezerra da et al . Ocorrência de enteroparasitoses em comunidades ribeirinhas do Município de Igarapé Miri, Estado
do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 5, n. 4, p. 45-51, dez. 2014 3. SANTOS, Francenilton Sampaio dos et al .
Prevalência de enteroparasitismo em crianças de comunidades ribeirinhas do Município de Coari, no médio Solimões, Amazonas,
Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 1, n. 4, p. 23-28, dez. 2010
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TITULO
Avaliação das manifestações clínicas de parasitoses em crianças de 2 a 15 anos da região de Caiçaua e Ilha de Igarapé Grande no
Pará

INTRODUCAO

Parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública, especialmente entre crianças, estando estreitamente
relacionadas às condições socioeconômicas da população, como falta de saneamento básico, hábitos de higiene inadequados,
baixas condições socioeconômicas e acesso à saúde. A região norte, em especial o interior do Pará, compreende uma população de
padrão socioeconômico baixo, com condições sanitárias e de moradia inconsistentes. O uso de água do rio nas atividades
domésticas e higiene pessoal representam um risco à saúde da população, sobretudo quando não tratada.

OBJETIVOS
Analisar as manifestações clínicas relacionadas com as parasitoses intestinais em crianças com idade entre 2 e 15 anos na região
de Caiçaua e da Ilha de Igarapé Grande no estado do Pará.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional e analítico com base na análise na ficha de coleta de dados de crianças de 2 a 15 anos da
região de Caiçaua e Igarapé Grande, no Pará. Para análise estatística dos dados coletados foi utilizado o software Excel for Windows
2017 e análise descritiva através de porcentagem.

RESULTADOS

Foram coletados dados de 60 crianças. Observou-se que 82% responderam que já tiveram parasitose e 53% afirmaram que algum
familiar já teve. Destes, 60% contaminou-se no último ano. Alguns (18%) souberam referenciar o nome das parasitoses que foram
diagnosticados sendo que Amebíase, Giardíase e Ascaridíase foram citadas. Entre os sinais e sintomas mais comuns 88% relataram
diarreia, 70% fezes líquidas, 83% dor abdominal, 77% perda de peso, 73% náuseas e vômitos, 62% prurido anal, 60% emagrecimento,
53% cansaço, 43% mudança na coloração da pele, 12% picamalácia. Por outro lado, também se observou que mesmo com esse
cenário de alta manifestação clínica correspondente a presença de parasitos intestinais, 85% das crianças referem a lavagem das
mãos. Esta dicotomia entre lavagem das mãos e manifestações clínicas corroboram com dados fornecidos pelo SNIS (Sistema
Nacional de Informações sobre o saneamento) em que apenas 8,1% da população paraense tem acesso ao esgoto sanitário. Logo a
qualidade da água para consumo e higiene pode não ser própria e/ou tratada.

CONCLUSOES
A falta de saneamento básico e uso de água não tratada interferem diretamente na saúde da população local, com isso mesmo a
população referindo ações preventivas a transmissão dos parasitos intestinais pode ocorrer.

REFERENCIAS

1. Sousa F das CA, et al. Prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma escola pública municipal: Prevalence of
intestinal parasitoses in children of a municipal public school. Rev. Enferm. Atual In Derme, v. 90, n. 22, p. 20, dez. 2019. 2. SILVA,
Adriane Maria Bezerra da et al . Ocorrência de enteroparasitoses em comunidades ribeirinhas do Município de Igarapé Miri, Estado
do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 5, n. 4, p. 45-51, dez. 2014 3. SANTOS, Francenilton Sampaio dos et al .
Prevalência de enteroparasitismo em crianças de comunidades ribeirinhas do Município de Coari, no médio Solimões, Amazonas,
Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 1, n. 4, p. 23-28, dez. 2010
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TITULO
Avaliação das manifestações clínicas de parasitoses em crianças de 2 a 15 anos da região de Caiçaua e Ilha de Igarapé Grande no
Pará

INTRODUCAO

Parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública, especialmente entre crianças, estando estreitamente
relacionadas às condições socioeconômicas da população, como falta de saneamento básico, hábitos de higiene inadequados,
baixas condições socioeconômicas e acesso à saúde. A região norte, em especial o interior do Pará, compreende uma população de
padrão socioeconômico baixo, com condições sanitárias e de moradia inconsistentes. O uso de água do rio nas atividades
domésticas e higiene pessoal representam um risco à saúde da população, sobretudo quando não tratada.

OBJETIVOS
Analisar as manifestações clínicas relacionadas com as parasitoses intestinais em crianças com idade entre 2 e 15 anos na região
de Caiçaua e da Ilha de Igarapé Grande no estado do Pará.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional e analítico com base na análise na ficha de coleta de dados de crianças de 2 a 15 anos da
região de Caiçaua e Igarapé Grande, no Pará. Para análise estatística dos dados coletados foi utilizado o software Excel for Windows
2017 e análise descritiva através de porcentagem.

RESULTADOS

Foram coletados dados de 60 crianças. Observou-se que 82% responderam que já tiveram parasitose e 53% afirmaram que algum
familiar já teve. Destes, 60% contaminou-se no último ano. Alguns (18%) souberam referenciar o nome das parasitoses que foram
diagnosticados sendo que Amebíase, Giardíase e Ascaridíase foram citadas. Entre os sinais e sintomas mais comuns 88% relataram
diarreia, 70% fezes líquidas, 83% dor abdominal, 77% perda de peso, 73% náuseas e vômitos, 62% prurido anal, 60% emagrecimento,
53% cansaço, 43% mudança na coloração da pele, 12% picamalácia. Por outro lado, também se observou que mesmo com esse
cenário de alta manifestação clínica correspondente a presença de parasitos intestinais, 85% das crianças referem a lavagem das
mãos. Esta dicotomia entre lavagem das mãos e manifestações clínicas corroboram com dados fornecidos pelo SNIS (Sistema
Nacional de Informações sobre o saneamento) em que apenas 8,1% da população paraense tem acesso ao esgoto sanitário. Logo a
qualidade da água para consumo e higiene pode não ser própria e/ou tratada.

CONCLUSOES
A falta de saneamento básico e uso de água não tratada interferem diretamente na saúde da população local, com isso mesmo a
população referindo ações preventivas a transmissão dos parasitos intestinais pode ocorrer.

REFERENCIAS

1. Sousa F das CA, et al. Prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma escola pública municipal: Prevalence of
intestinal parasitoses in children of a municipal public school. Rev. Enferm. Atual In Derme, v. 90, n. 22, p. 20, dez. 2019. 2. SILVA,
Adriane Maria Bezerra da et al . Ocorrência de enteroparasitoses em comunidades ribeirinhas do Município de Igarapé Miri, Estado
do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 5, n. 4, p. 45-51, dez. 2014 3. SANTOS, Francenilton Sampaio dos et al .
Prevalência de enteroparasitismo em crianças de comunidades ribeirinhas do Município de Coari, no médio Solimões, Amazonas,
Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 1, n. 4, p. 23-28, dez. 2010
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TITULO Psicologia da Religião: um estudo teórico-metodológico

INTRODUCAO

Buscamos com essa pesquisa realizar um estudo teórico-metodológico do campo institucional da Psicologia da Religião, visando
articular de modo crítico a construção histórica e conceitual do seu objeto de estudo, isto é, os diferentes modos culturais de
expressão do sentimento religioso. Assim sendo, partimos da hipótese de que a Psicologia da Religião pode ser estudada a partir de
várias perspectivas, mas desde que essas possam distinguir as características psicológicas conforme tais especificidades culturais.

OBJETIVOS

O objetivo geral desse estudo é conhecer os caminhos históricos e conceituais que têm possibilitado a compressão progressiva da
relação entre psicologia e religião. O objetivo específico visa apresentar a Psicologia da Religião como uma abordagem institucional
do modo como a experiência religiosa se constitui numa cultura compartilhada entre diferentes grupos. Desse modo, objetiva-se
estudar o fenômeno religioso como um fenômeno cultural e, desse modo, como uma esfera constituinte do desenvolvimento
humano, ao atendermos aos exames das práticas religiosas numa leitura sociológica das crenças, vistas como elementos
psicológicos de participação e integração num dado grupo social.

METODOLOGIA

Salientamos o cuidado metodológico inerente ao campo Psicologia da Religião, qual seja, o investigador não deve se apropriar de
uma experiência religiosa para explicá-la a partir de uma teoria psicológica. A partir dessa perspectiva epistemológica,
procuraremos examinar, historiograficamente, como os expoentes da psicanálise e da história da psicologia têm contribuído para o
diálogo intercultural entre a psicologia e religião, sem recairmos no essencialismo religioso ou ainda, no cientificismo ou mesmo no
psicologismo da experiência religiosa, o que, justamente, se pretende evitar.

RESULTADOS

Observamos a necessidade de aprofundarmos nas práticas teórico-metodológicas da Psicologia da Religião a respeito do seu
objeto de estudo, com o objetivo de esclarecermos as diferenças entre o sistema teórico da psicologia e as crenças e afirmações de
uma dada experiência religiosa. Uma vez colocada essa diferença, observa-se como a vivência religiosa em-si tem sido abordada de
modo transdisciplinar pela Psicologia da Religião, uma vez que seu objeto se constitui culturalmente, cujas expressões fazem apelo
a uma abordagem fenomenológica do sentimento religioso compartilhado por determinados grupos culturais. Isso significa também
observarmos que a Psicologia da Religião não tem a função de uma psicologia religiosa.

CONCLUSOES
Compreende-se, assim, que os fenômenos religiosos são expressões humanas que só podem ser apreendidas em termos culturais,
de modo a serem preservados seus significados profundos que constituem um determinado corpo de conhecimento sobre a vida e o
mundo, uma dada experiência fenomenológica e a própria organização da subjetividade humana.

REFERENCIAS

FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. São Paulo: L(#38)PM Editores, 2010. JAMES, William. Variedades da experiência religiosa:
um estudo sobre a natureza humana. São Paulo: Cultrix, 1991. JUNG, C. G. Psicologia e Religião. Petrópolis: Vozes, 1978. PAIVA,
Geraldo José. Psicologia da religião: natureza, história e pesquisa. Numen: Revista de Estudos e Pesquisa da Religião, v 21, n. 2, p.
9-31/2018. PFISTER, O. A ilusão de um futuro. In: WONDRACEK, K. O futuro e a ilusão: um embate com Freud sobre psicanálise e
religião. Petrópolis: Vozes, 2003.
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TITULO
ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA PÉLVICA NO TRATAMENTO DE DISFUNÇÕES SEXUAIS EM MULHERES ACOMETIDAS POR ACIDENTE
VASCULAR ENCEFÁLICO: RELATO DE CASOS

INTRODUCAO

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Acidente Vascular Encefálico (AVE) é considerado um problema de
saúde pública, representando a principal causa de óbito e incapacidades no Brasil. O AVE constitui em um comprometimento
funcional neurológico temporário ou permanente de uma área do encéfalo em consequência de uma lesão vascular isquêmica ou
hemorrágica súbita, que compromete o funcionamento cerebral. A hemiplegia é um sinal clássico e é caracterizada por perda dos
movimentos voluntários em um hemicorpo, apresentando alterações musculares, sensitivas e cognitivas. Devido a essas alterações,
é comum ocorrer uma série de mudanças na função sexual e uma alta prevalência de disfunções sexuais após o AVE. As
disfunções sexuais são caracterizadas como transtornos que interferem na atividade sexual, podendo comprometer o desejo,
excitação, orgasmo e/ou resolução, afetando negativamente as relações pessoais e sexuais do indivíduo. A atuação da Fisioterapia
nas disfunções sexuais é muito importante, objetivando a melhora da dor, reeducação e aumento do tônus muscular do assoalho
pélvico, tendo como conduta a cinesioterapia, eletroterapia, exercícios para fortalecimento do assoalho pélvico, terapia manual e
biofeedback.

OBJETIVOS
Identificar as principais disfunções sexuais após o Acidente Vascular Encefálico, analisar a prevalência e sua interferência na
sexualidade e elaborar um plano de condutas específico a partir das informações coletadas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória, transversal, descritiva, quanti e qualitativa, no qual foram aplicados questionários às
mulheres atendidas na clínica de fisioterapia da UNISA, para identificar as principais disfunções sexuais após AVE, verificar a
prevalência e sua interferência na sexualidade. Esse Projeto foi aceito pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Santo
Amaro, CAAE 32328920.9.0000.0081 e número do parecer: 4.049.217.

RESULTADOS

Através da amostra, pode-se verificar como principais disfunções sexuais o transtorno do desejo sexual (75%), presença de dor
(58%), a diminuição da frequência sexual (50%), transtornos no orgasmo (42%), anorgasmia (42%), aversão sexual (33%),
perturbação da excitação (25%), vaginismo (8%) além da piora na qualidade de vida dessas pacientes (100%). A disfunção sexual
não é somente consequência exclusiva do AVE, mas está vinculada também à depressão e questões psicossociais. Foi constatado
que 83% da amostra apresentou disfunção sexual, 50% não fizeram mais atividade sexual após o AVE e apenas 17% alcançaram
função sexual satisfatória.

CONCLUSOES

Os resultados obtidos no presente estudo demonstram que a permanência de sequelas após o AVE impõe as pacientes limitações,
podendo alterar a dinâmica de vida em diversas situações, entre elas na vida sexual, levando ao declínio da qualidade de vida.
Reforçando assim, a necessidade de mais estudos referente ao tema e a elaboração de um plano de condutas fisioterapêutica
específica para cada paciente diagnosticada com acidente vascular encefálico e presença de disfunções sexuais.

REFERENCIAS
Abdo C. Quociente sexual feminino: um questionário brasileiro para avaliara atividade sexual da mulher. Diagnóstico e tratamento.
1º ed. 2009. Santos J, Leão A, Gardenghi G. Disfunções sexuais no climatério. Reprodução (#38) Climatério. 31º ed. 2016 Lotufo P.
Doença cerebrovascular no Brasil de 1990 a 2015. Revista Brasileira de epidemiologia. São Paulo. 20º ed. 2017
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TITULO O USO DA CINESIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO

INTRODUCAO

A incontinência urinaria por esforço (IUE) caracterizada pela perda involuntária de urina que ocorre no ato de espirrar, tossir e na
realização de esforço físico, devido a disfunção do assoalho pélvico. A IUE está presente principalmente em mulheres e afeta
diretamente a qualidade de vida gerando desconforto higiênico, limitações físicas, sociais, sexuais e ocupacionais. A busca por
tratamento ainda é baixa devido ao desconhecimento da patologia porém existe o tratamento cirúrgico (invasivo) e fisioterapêutico
método (não invasivo) que é cinesioterapia: treinamento muscular do assoalho pélvico (TMAP), técnica abdominal hipopressiva
(ATH).

OBJETIVOS Analisar o efeito e os benefícios da cinesioterapia no tratamento fisioterapêutico da IUE.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão integrativa utilizando artigos, revistas, livros e jornais. Critérios de inclusão artigos que
abordassem IUE em mulheres, e o tratamento fisioterapêutico pelos métodos conservador da cinesioterapia: TMAP e ATH,
publicados entre 2008 a 2022, nos idiomas espanhol, inglês e português. Critérios de exclusão artigos que não abordassem a IUE, o
tratamento pela cinesioterapia, artigos inferiores ao ano de 2008 e duplicados. Foram selecionados os estudos disponíveis na base
de dados: Biblioteca virtual da Unisa Pedro (Physiotherapy Evidence Database), Pubmed, SciELO (Scientific Electronic Library
Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Palavras-chave:
incontinência urinária de esforço, disfunção, treinamento muscular do assoalho pélvico, cinesioterapia, técnica abdominal
hipopressivos.

RESULTADOS

Após a leitura dos artigos baseado nos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados criteriosamente 14 artigos. Os
resultados obtidos neste estudo confirmam que o TMAP e ATH tiveram uma redução nos episódios de perda de urina, 0,64 e 1,91,
respectivamente, mas o TMAP foi superior com diferença de 1,27. Em relação da melhora do impacto dos sintomas na qualidade de
vida, teve maior diminuição no TMAP, amostra de 1,04. Com relação a avaliação do MAP, teve melhora em ambos os grupos, porem
o TMAP foi superior ficando com 1,68 e AHT 1,15. Ambos apresentaram melhora, porém o TMAP foi superior entre todos eles.

CONCLUSOES

Conclui-se que o tratamento com TMAP supervisionado obteve maior eficácia nos sintomas da IUE e na melhora da qualidade de
vida, comparado a AHT. Porém são necessários mais estudos que abordam e possam analisar, esses efeitos e comparar o TMAP
associado a AHT para que possam ser desenvolvido através dessa técnica novos protocolos de tratamentos já que ambos tem
diferenças mínimas.

REFERENCIAS

Dedicação AC,Haddad M, Saldanha MES, Driusso P.Comparison of quality of life for different types of female urinary
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TITULO
APLICAÇÃO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA (TENS) COMO MÉTODO ANALGÉSICO NO TRABALHO DE
PARTO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A dor do trabalho de parto é considerada uma das mais intensas já sentidas pelas mulheres e além da experiência emocional, vem
acompanhada de alterações psicológicas e físicas, podendo ocasionar respostas fisiológicas maléficas tanto para a mãe quanto
para o feto, por isso, é de extrema importância que essa dor seja extinta ou diminuída, uma vez que desfavorece a evolução do
mesmo. Existem vários métodos não farmacológicos para promover maior conforto a essas gestantes, dentre eles a Estimulação
Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) que é um recurso baseado na teoria do portão da dor de Melzack e Wall, utilizado a mais de
30 anos com intuito de modular e influenciar a condução da dor. Os eletrodos são colocados na superfície da pele, emitindo uma
corrente elétrica capaz de promover analgesia sem bloqueio motor. Além de seguro, eficaz e baixo custo, não causa efeitos
colaterais para mãe e bebê e retarda a necessidade de intervenções farmacológicas.

OBJETIVOS Conhecer os efeitos e benefícios da TENS no trabalho de parto.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura integrativa, realizada por meio de uma pesquisa bibliográfica elaborada a partir de
materiais publicados sobre o tema no período de 2016 a 2022 nos idiomas inglês, português e dentro dos seguintes bancos de
dados: biblioteca virtual da UNISA, MEDLINE, PEDro, LILACS, BVS e SciELO, utilizando as palavras-chaves: “TENS”, “Trancutaneous
Eletric Nerve Stimulation”, “labor”, “childbirth” e “analgesia obstetric”. Foi realizado uma busca com as mesmas palavras-chaves em
língua portuguesa, e ambas foram combinadas utilizando os operadores booleanos: “and", “e", “or”, “ou”.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 10 artigos na íntegra para esta revisão. Os estudos utilizaram a escala
Escala Visual Analógica (EVA) para aferir intensidade da dor nas gestantes e a maioria das evidências relataram que com a
utilização da TENS, houve diminuição da dor nas fases iniciais do trabalho de parto principalmente durante a dilatação. Houve maior
liberação de ocitocina, endorfina e cortisol, hormônios naturalmente produzidos pelo corpo capazes de contribuir positivamente
durante esse processo, e além de retardar a necessidade de métodos adicionais de analgesia, é uma técnica simples e não
ocasionou efeitos colaterais.

CONCLUSOES
A TENS é um recurso eficaz, acessível e com alto grau de satisfação materna, contribui de forma significativa na redução da dor
durante o trabalho de parto e pode ser utilizada como método alternativo de analgesia.
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Página 81



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13224
Fisioterapia e Terapia

Ocupacional
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

3684911 - DANIELA RODRIGUES FERREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO BENEFÍCIOS DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL EM GESTANTES

INTRODUCAO

Durante o período gestacional o organismo feminino sofre várias adaptações para acomodar o feto e manutenção da gestação,
essas alterações acontecem em vários sistemas do corpo, o sistema endócrinos e renal sofrem grandes modificações que são
refletidas na diminuição do retorno venoso e consequente formação de edema. O edema gestacional se trata-se do acúmulo de
líquidos no interstício celular causado por um desequilíbrio hidrostático desregulando assim o sistema de transporte linfático,o
edema pode atingir cerca de 80 por cento das mulheres desse total, cerca de 50 por cento está localizado nos membros inferiores e
costuma surgir por volta do terceiro trimestre gestacional¹. a drenagem linfática manual foi criada pelo médico dinamarques Emil
Vodder e é uma técnica de massagem realizada com pressões suaves lentas e rítmicas capazes de mobilizar os líquidos
acumulados nos espaços intersticiais das regiões acumuladas em direção aos gânglios linfáticos resultando em uma mais rápida
reabsorção desses líquidos pelo sistema circulatório e promovendo assim um controle hídrico intersticial. A drenagem linfática
manual é uma das técnicas conservadoras mais utilizadas para redução do edema gestacional por ter poucas contraindicações e ser
um método indolor, relaxante e eficaz e também está associada ao bem estar físico e mental da gestante² .

OBJETIVOS Conhecer sobre a drenagem linfática manual em gestantes e quais os seus benefícios.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo foi uma revisão bibliográfica descritiva baseando-se nas bases de dados SciELO, Lilacs, PEDro
e Google acadêmico publicadas entre os anos de 2018 a 2022 com o critério de pesquisa artigos em português, inglês e espanhol.
As palavras chave foram: Gestação; edema; Drenagem Linfática manual.

RESULTADOS
A drenagem linfática manual se mostrou eficiente na prevenção e diminuição do edema gestacional, redução da perimetria, da dor e
da fadiga, além de ser uma prática satisfatória e proporcionar um bem estar físico e emocional para as gestantes³.

CONCLUSOES
A drenagem linfática se mostra eficiente na prevenção e diminuição do edema gestacional e contribuiu para uma redução dos
sintomas de fadiga, sensação de peso e cansaço nas pernas e redução da perimetria local .
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TITULO OS BENEFICIOS DO TREINO DE DUPLA TAREFA PARA MARCHA EM INDIVIDUOS COM PARKINSON

INTRODUCAO

A doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurodegenerativa, progressiva de caráter idiopático que acomete a substância negra
da parte compacta do mesencéfalo, afetando o circuito dopaminérgico dos núcleos da base que desempenha papel importante na
regulação de movimentos automáticos.4 Essas alterações implicam em déficits motores: bradicinesia, acinesia, perda de reflexos
posturais, ativação anormal do sistema motor, rigidez e tremor.4 A DP resulta em alterações na marcha, sendo proveniente da
redução de movimentos, dificuldade de iniciar a caminhada devido à redução da velocidade, do equilíbrio e à instabilidade estática e
dinâmica, outro fator contribuiente está na estruturação dos movimentos automáticos que permitem que o individuo realize outra
tarefa de forma simultânea sendo denominada dupla tarefa (DT) que são essenciais para a funcionalidade do individuo, porém,
portadores da DP tem agravamento da deficiência da marcha quando são submetidos a condições de DT.7 A intervenção de DT
consiste no desempenho da capacidade de executar duas tarefas de forma paralela, integrando tarefas motoras á estímulos
cognitivos, motores ou sensitivos.8

OBJETIVOS Verificar os benefícios da intervenção de DT nos déficits de marcha em pacientes com DP.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica. Foram selecionados e analisados através do levantamento bibliográfico de livros e periódicos
disponíveis dos anos 2018 a 2022, nas bases de dados de artigos periódicos como PubMed (National Library of Medicine), SciELO
(Scientific Eletronic Library Online) e PEDro (Physiotherapy Evidence Database). 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: Doença de
Parkinson, Marcha, Dupla Tarefa, que permite o uso da terminologia comum em português e inglês intercalados por meio do
operador booleano “AND”.

RESULTADOS

Após a coleta dos dados foram selecionados 13 artigos que aplicassem DT como intervenção, e avaliação de marcha. Onde 12
resultaram em ao menos uma melhora nas variáveis analisadas no parâmetro de marcha sendo elas: Diminuição da variabilidade da
marcha, redução do tempo de apoio duplo, aumento da velocidade, aumento do comprimento da passada realizando tarefa única e
DT, diminuição do custo de DT, melhora da automaticidade da marcha.

CONCLUSOES

Conclui-se que a intervenção de DT é extremamente diversificada podendo ser aplicada em diferentes modalidades de treinamento,
o que pode dificultar sua implementação por não ter protocolos pré-definidos, mas, ao mesmo tempo abre inúmeras possibilidades
de se aplicar o método. Diante disto, estudos demostram diversos benefícios em sua aplicabilidade em déficits importantes
acometidos na marcha de indivíduos com DP.
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TITULO
Neuroplasticidade e recuperação funcional na reabilitação de pacientes pós acidente vascular encefálico: Uma revisão sistemática
sem metanálise

INTRODUCAO

Considerada uma das mais importantes causas de internações, mortes e invalidez no mundo, o acidente vascular encefálico causa
comprometimentos e sequelas que variam de acordo com o local da lesão e extensão de acometimento. Dentre as sequelas mais
comuns, encontra-se o comprometimento da habilidade motora, que pode englobar déficits nos membros superiores e membros
inferiores, afetando de modo geral o condicionamento físico do indivíduo, sua qualidade de vida, bem como suas atividades de vida
diária. Antigamente acreditava-se que após uma lesão como o acidente vascular encefálico o sistema nervoso central seria
permanentemente afetado e suas estruturas e funções seriam perdidas, mas atualmente esse cenário mudou e notou-se que o
cérebro possui uma grande adaptabilidade graças a neuroplasticidade que é caracterizada por mudanças estruturais e funcionais no
cérebro que permitem a adaptação à aprendizagem.

OBJETIVOS
Conhecer as intervenções que contribuem para o desenvolvimento da neuroplasticidade em pacientes pós acidente vascular
encefálico, analisar quais terapias foram utilizadas para induzir o processo da neuroplasticidade em pacientes pós acidente vascular
encefálico, verificar se houve melhora da função motora e atividades de vida diária dos pacientes.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão sistemática sem metanálise, na qual foram analisados ensaios clínicos randomizados das bases de dados
PubMed, sciELO e PEDro, no período de busca de 2015 a 2022, sendo selecionados apenas artigos avaliados através da escala
PEDro classificados com notas acima de 6, resultando em 18 artigos ao todo.

RESULTADOS

A Estimulação magnética transcraniana sozinha ou associada a outras terapias, se mostrou eficaz na melhora da função motora,
redução da espasticidade e mais independência nas atividades de vida diária; A Terapia do espelho diminuiu o comprometimento do
membro parético, melhorando a função motora através da neuroplasticidade e melhora nas atividades de vida diária; A Terapia de
restrição e indução de movimento reduziu a espasticidade, melhorando a amplitude de movimento do membro acometido e a
qualidade de vida; A Estimulação elétrica funcional promoveu melhora na função motora e desempenho nas atividades de vida
diária; O treinamento com exoesqueleto apresentou efeitos positivos na função motora do membro superior e membro inferior e
melhora na velocidade da marcha; A realidade virtual mostrou melhora na função motora e independência nas atividades de vida
diária e por fim o treinamento com feedback visual demonstrou melhora na recuperação da marcha.

CONCLUSOES
Através dos efeitos neuroplásticos adquiridos durante as reabilitações, todas as terapias mostraram-se eficazes para a recuperação
de sequelas após o acidente vascular encefálico.
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TITULO
HIPOTERMIA TERAPÊUTICA EM RECÉM-NASCIDOS COM ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA: REVISÃO SISTEMÁTICA DE
LITERATURA

INTRODUCAO

Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica (EHI) é umas das principais consequências da anóxia perinatal. É definida como síndrome
neurológica iniciada no primeiro dia de vida, e envolve como sintomas dificuldade em iniciar ou manter a respiração espontânea,
diminuição do tônus e reflexos primitivos, alteração no estado de consciência e convulsões. Apresenta alta prevalência e com
morbimortalidade elevada.

OBJETIVOS
: Analisar os principais instrumentos de avaliação/triagem do desenvolvimento neuropsicomotor em recém-nascidos com
encefalopatia hipóxico-isquêmica.

METODOLOGIA

esta pesquisa seguiu o Relatório de Itens para Revisões Sistemáticas PRISMA. Foram incluídos todos os artigos originais indexados,
com delineamento experimental, ensaios clínicos, randomizados na base de dados LILACS – Bireme (Base de dados da literatura
Latino-Americana em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Library Online), PubMed (mantido pela National Library of
Medicine), PEDro (Physiotherapy Evidence Database) e Cochrane Library de acordo com palavras-chaves cadastradas no Decs
(Descritores em ciências da saúde) em português: Hipotermia, Anoxia, Encefalopatia hipóxico isquêmica, neurodesenvolvimento e
neonato.

RESULTADOS

Um total de 12.117 citações foram identificadas através dos quatro bancos de dados eletrônicos. Removeu-se os artigos duplicados
e 10.289 citações diferentes permaneceram. Vinte e um artigos foram selecionados para avaliação da elegibilidade. Foram incluídos
9 artigos nesta pesquisa. Todos os estudos incluídos foram advindos da busca eletrônica principal. Dos 9 estudos selecionados, os
locais de estudo foram nos Estados Unidos (Seetha Shankaran et al 2005); Londres (Denis V. Azzopardi et al 2009); na Austrália,
Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos (Susan E. Jacobs, MD et al 2011); Estados Unidos (Abade R. Laptook et al 2017); Estados
Unidos (Seetha Shankaran et al 2017); na Trondheim, Noruega (Karoline Aker et al 2019); China (Tingting Yang and Shan Li 2020);
Índia (R Christina Catherine et al 2020) e na Índia, Sri Lanka e Bangladesh (Sudhim Thayyil et al 2021). O tamanho amostral variou de
50 a 408. Sete artigos utilizaram a Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil II e III e três artigos utilizaram o Sistema de
Classificação da Função Motora Grossa

CONCLUSOES
Este trabalho apresentou dados que sugerem que o resfriamento terapêutico de corpo inteiro durante as primeiras 72 horas de vida
de pacientes com diagnóstico de anoxia neonatal está relacionado a menores taxas de mortalidade ou deficiência neurológica grave
a longo prazo, até os dois anos de idade.
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TITULO A APLICAÇÃO DA LUZ INTENSA PULSADA NO TRATAMENTO DO REJUVENESCIMENTO FACIAL

INTRODUCAO

A pele é um órgão que delimita toda a superfície corporal, refere-se ao maior órgão do corpo. É responsável pela proteção contra
agressões externas e proteção imunológica. A pele é organizada em três camadas: epiderme, derme e hipoderme. Envelhecimento é
um processo progressivo de deterioração morfológica e funcional da pele. O envelhecimento cutâneo é discernido por dois
processos distintos, sendo induzido pelos chamados fatores intrínsecos e extrínsecos. Fontes de luz intensa pulsada (IPL) são
implantadas para tratar alterações vasculares e para obter suavização da pele.

OBJETIVOS
Verificar a efetividade da fisioterapia no combate ao envelhecimento da pele com o uso do método de LIP utilizando os resultados
descritos na literatura.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura com embasamento em materiais publicados sobre a tema: livros, artigos científicos,
publicações periódicas e materiais disponíveis na internet nos seguintes bancos de dados: biblioteca virtual UNISA, PubMed e
MEDLINE utilizando as palavras-chaves: Envelhecimento da Pele; Fisioterapia e Terapia de Luz Pulsada Intensa. Com uso do
descritor booleano AND e termos livres, no período de 2012 a 2022, incluindo os idiomas de inglês e português; os critérios de
exclusão foram artigos duplicados, relatos de caso, editoriais, revisões de literatura e artigos que não abordavam diretamente sobre
o tema, descartado o idioma espanhol. A pesquisa aconteceu de janeiro de 2022 a setembro de 2022. Palavras-chave:
Envelhecimento da Pele. Fisioterapia. Terapia de Luz Pulsada Intensa.

RESULTADOS
Foram encontrados 79 artigos, dos quais, 10 foram incluídos de acordo com os critérios de seleção; os artigos eleitos evidenciaram
que o tratamento com uso IPL obtiveram efeitos positivos no rejuvenescimento facial, todavia, enfatizaram que a terapia mostrou
melhoras significativas após várias sessões de tratamento.

CONCLUSOES

Em síntese, a prevenção do envelhecimento depende de uma série de cuidados, os artigos incluídos no presente estudo
demonstraram que o método com IPL apresentaram efeitos positivos no rejuvenescimento facial, para proporcionar e permitir que a
idade biológica fique aquém da idade cronológica, porém devido a carência e qualidade de estudos sobre o tema, são necessários
mais estudos e melhorar a qualidade metodológica dos mesmos.
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TITULO CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS NEONATAIS

INTRODUCAO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define cuidados paliativos como a prevenção e alívio do sofrimento de pacientes e suas
famílias enfrentando os problemas associados a doenças que ameaçam a continuidade da vida. Esses problemas incluem o
sofrimento físico, psicológico, social e espiritual dos pacientes, e psicológico, social e espiritual sofrimento de membros da família.

OBJETIVOS
Analisar o conhecimento dos profissionais de saúde da unidade de terapia intensiva (UTIN) do Hospital Maternidade Interlagos
"Waldemar Seyssel-Arrelia" sobre cuidados paliativos neonatais.

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa quantitativa de delineamento transversal e prospectiva. A amostra foi composta de profissionais de saúde da
UTI neonatal do Hospital Maternidade Interlagos "Waldemar Seyssel-Arrelia". Foram incluídos na pesquisa os profissionais de saúde
que trabalham regularmente no hospital, que atendam pacientes neonatais, estando ou não em cuidado paliativo, e que aceitassem
participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A ficha de coleta apresenta 22 questões objetivas
dividida em duas etapas. Os dados coletados através da ficha de avaliação foram organizados e analisados conforme orientação do
estatístico

RESULTADOS

Foram incluídos na pesquisa 61 profissionais de saúde da UTIN, sendo 11 fichas respondidas de forma online. A maioria dos
entrevistados (93%) são do sexo feminino, da equipe de enfermagem (57,3%) e se identificavam com uma religião organizada
(85,2%). A maioria dos profissionais de saúde incluídos na pesquisa (50,8%) concordam que os cuidados paliativos (CP) são
aplicáveis na população neonatal; 70,4% acreditam que o assunto sobre CP deveria ser mais abordado; 63,5% concordam que a
morte tem manejo difícil pelos profissionais de saúde. As particularidades da população de pacientes de UTIN tornam importante o
estudo das percepções dos profissionais e demonstra que há muitas diferenças e divergências em relação à cuidado e manejo
desses pacientes, o que é preocupante porque têm o potencial de adicionar angústia e sofrimento a uma situação que já é difícil de
lidar. Por isso muitas vezes podem ser confundido com o cuidado no final de vida (CFV) em vez do modelo de atendimento holístico
e humanizado que o CPN oferece.

CONCLUSOES

Os profissionais de saúde da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Maternidade Interlagos "Waldemar Seyssel-Arrelia"
em sua maioria são do sexo feminino, da equipe de enfermagem se identificavam com uma religião organizada. Em sua maioria
concordam com a indicação de cuidados paliativos para população neonatal, porém não conhecem sobre os princípios e indicação
adequada dos cuidados. Desta forma será realizado pela pesquisadora orientação e educação sobre o assunto aos profissionais de
saúde do estudo.

REFERENCIAS

1- World Healthy Organization. Integrating palliative care and symptom relief into paediatrics: a WHO guide for health care planners,
implementers and managers. Genebra, 2018. p. 5. 2- Lima, SF et al. Dinâmica da oferta de cuidados paliativos pediátricos: estudo de
casos múltiplos. Cadernos de Saúde Pública. Maranhão, v. 36, n. 9, jan. /2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-
311X00164319.
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TITULO Benefícios da estimulação precoce em crianças com Síndrome de Down- Uma revisão sistemática sem metanálise

INTRODUCAO

Amplamente descrita na literatura, a Síndrome de Down (SD) caracteriza-se por uma alteração autossômica que leva a um atraso no
desenvolvimento da função motora, linguística e cognitiva1. A Fisioterapia mostra-se eficaz, em suas mais diversas intervenções,
quando estabelecida precocemente, tornando-se essencial para evitar complicações futuras4. Além de, em pacientes com atraso,
atuar no desenvolvimento neuropsicomotor, tornando possível o alcance de suas habilidades4.

OBJETIVOS
Analisar a estimulação precoce em crianças com síndrome de Down e os benefícios da fisioterapia nestas estimulações, sendo
assim possível mostrar que a intervenção precoce é benéfica aos pacientes portadores da SD.

METODOLOGIA

Esta pesquisa trata-se de uma revisão Sistemática sem metanálise, os estudos foram retirados das bases de dados Pubmed
(mantido pela Nation Libray of Medicine), sciELO (Scientific Electronic Libray Online), Coleções Manuais da Fisioterapia Pediátrica
Sanar Saúde, Lilacs e PEDro (Physiotherapy Evidence Database). Foram selecionados estudos publicados de 2015 a 2022, nas
línguas portuguesa e inglesa.

RESULTADOS

Após a coleta de dados, 14 estudos foram selecionados para esta revisão sistemática. Em tais materiais foram abordadas: Método
Bobath; Habilidade motora grossa, equilíbrio e habilidades finas; Desempenho motor fino; Controle postural; Desenvolvimento motor;
Habilidades funcionais; Desenvolvimento motor e controle postural; Equilíbrio e mobilidade funcional; Efeitos do treinamento
isozilítico sobre a força muscular e o equilíbrio postural; Força e equilíbrio do Teste de Proficiência motora de Bruininks Oseretsky;
Desenvolvimento Motor Bruto-2 e plataforma de força; Desenvolvimento infantil. Estas terapias apresentam bons resultados nos
atrasos dessas crianças.

CONCLUSOES

Dessa forma conclui-se que a estimulação precoce é significativamente positiva para crianças com Síndrome de Down, muitos
mostram uma melhora tanto no equilíbrio, quanto no desenvolvimento motor, força, cognição entre outros atrasos nessas áreas, que
a criança portadora de Síndrome de Down pode vir a desenvolver. É eficaz neste plano terapêutico, quanto antes se inicia, melhores
resultados são atingidos.

REFERENCIAS

1. Paloma Cerqueira Vieira Motta; Tatiane Falcão Dos Santos Albergaria. Manual de Fisioterapia Pediátrica. Camila Pinheiro. Editora
Sanar. 2019 2. Antonarakis SE, Skotko BG, Rafii MS, Strydom A, Pape SE, Bianchi DW, Sherman SL, Reeves RH. Síndrome de Down.
Nat Rev Dis Primers. 2020 Feb 6;6(1):9. 3. TRINDADE, André Soares e NASCIMENTO, Marcos Antonio doAvaliação do
Desenvolvimento Motor em Crianças com Síndrome de Down. Revista Brasileira de Educação Especial [online]. 2016, v. 22, n. 4. 4.
Ruiz-González L, Lucena-Antón D, Salazar A, Martín-Valero R, Moral-Munoz JA. Fisioterapia na síndrome de Down: revisão
sistemática e meta-análise. J Intelecto Disabil Res. 2019 Ago;63(8)
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TITULO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE SAÚDE MENTAL NAS DIFERENTES FASES DA PANDEMIA DE COVID-19

INTRODUCAO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou em 11 de março de 2020 como pandemia a situação de propagação do novo
coronavírus causado pela disseminação do vírus SARS-CoV-2 em todo o mundo. Nessa perspectiva, focado no contexto de crise, é
importante voltar o olhar para a saúde mental da população, a fim de identificar os impactos na qualidade de vida, atividades
ocupacionais e o planejamento de ações preventivas ao adoecimento psíquico.

OBJETIVOS
Neste sentido, o objetivo da pesquisa foi verificar questões relacionadas à saúde mental da população durante a pandemia do Vírus
COVID-19.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática da literatura por meio da leitura de artigos científicos publicados entre 2020 e
2022.

RESULTADOS
Até o momento, identificamos que os transtornos mentais mais frequentes no contexto da pandemia do vírus COVID-19
identificados foram: depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Especialmente no período de isolamento social, foi crescente o
número de depressão na população adulta, além do sentimento de solidão.

CONCLUSOES
Assim, compreendemos a necessidade de investimento políticas públicas em saúde mental, considerando as diretrizes do SUS,
especialmente em situações de crise.

REFERENCIAS

Costa, A. C. A. (2022). Implementação de políticas públicas para o tratamento dos problemas de saúde mental decorrentes da
pandemia do COVID-19. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. (São Paulo), v.8, n.01, p. 1287-1301.
Donida, G. C. C., Pavoni, R. F., Sangalette, B. S., Tabaquim, M. L. M., Toledo, G. L. (2021). Impacto do distanciamento social na saúde
mental em tempos de pandemia da COVID-19. Brazilian Journal of Health Review (Curitiba), v. 4, n.2, p. 9201-9218.
https://doi.org/10.34119/bjhrv4n2-422 Faro, A., Bahiano, M. A., Nakano, T. C., Reis, C., Silva, B. F. P., (#38) Vitti, L. S. (2020). COVID-
19 e saúde mental: a emergência do cuidado. Estudos de Psicologia (Campinas), 37, e200074. https://doi.org/10.1590/1982-
0275202037e200074
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TITULO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE SAÚDE MENTAL NAS DIFERENTES FASES DA PANDEMIA DE COVID-19

INTRODUCAO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou em 11 de março de 2020 como pandemia a situação de propagação do novo
coronavírus causado pela disseminação do vírus SARS-CoV-2 em todo o mundo. Nessa perspectiva, focado no contexto de crise, é
importante voltar o olhar para a saúde mental da população, a fim de identificar os impactos na qualidade de vida, atividades
ocupacionais e o planejamento de ações preventivas ao adoecimento psíquico.

OBJETIVOS
Neste sentido, o objetivo da pesquisa foi verificar questões relacionadas à saúde mental da população durante a pandemia do Vírus
COVID-19.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática da literatura por meio da leitura de artigos científicos publicados entre 2020 e
2022.

RESULTADOS
Até o momento, identificamos que os transtornos mentais mais frequentes no contexto da pandemia do vírus COVID-19
identificados foram: depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Especialmente no período de isolamento social, foi crescente o
número de depressão na população adulta, além do sentimento de solidão.

CONCLUSOES
Assim, compreendemos a necessidade de investimento políticas públicas em saúde mental, considerando as diretrizes do SUS,
especialmente em situações de crise.

REFERENCIAS

Costa, A. C. A. (2022). Implementação de políticas públicas para o tratamento dos problemas de saúde mental decorrentes da
pandemia do COVID-19. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. (São Paulo), v.8, n.01, p. 1287-1301.
Donida, G. C. C., Pavoni, R. F., Sangalette, B. S., Tabaquim, M. L. M., Toledo, G. L. (2021). Impacto do distanciamento social na saúde
mental em tempos de pandemia da COVID-19. Brazilian Journal of Health Review (Curitiba), v. 4, n.2, p. 9201-9218.
https://doi.org/10.34119/bjhrv4n2-422 Faro, A., Bahiano, M. A., Nakano, T. C., Reis, C., Silva, B. F. P., (#38) Vitti, L. S. (2020). COVID-
19 e saúde mental: a emergência do cuidado. Estudos de Psicologia (Campinas), 37, e200074. https://doi.org/10.1590/1982-
0275202037e200074

Página 90



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13233
Fisioterapia e Terapia

Ocupacional
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4046889 - MIRIAM RILDES NEVES DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS: INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DO VAGINISMO - REVISÃO LITERÁRIA

INTRODUCAO

A saúde sexual de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é compreendida como bem estar físico, emocional, mental e social
relacionado à sexualidade. Englobando não apenas a saúde reprodutiva, fertilidade individual, acesso a contracepção, aborto,
prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, disfunções sexuais, além de sequelas das diversas violências sexuais, como
propor acesso as de experiencias sexuais seguras, prazerosas, sem opressões, discriminação e violência. A atividade sexual é
importante para a saúde e o bem-estar geral de um indivíduo. A primeira descrição da sequência de alterações fisiológicas de
resposta sexual foi feita por Masters e Jonhson (1970) pioneiros no estudo da sexualidade, demonstrando que o corpo responde ao
estímulo sexual com um padrão característico de alterações, chamado ciclo de resposta sexual descrito em quatro fases: desejo,
excitação, orgasmo e resolução. Quando há o desequilíbrio entre essas etapas, podem ocorrer as disfunções sexuais femininas.
Dentre os transtornos dolorosos ou transtornos de dor gênito-pélvica penetração, inclui-se o vaginismo que se caracteriza como
dificuldade à penetração vaginal, seja por dor ou por medo de sentir dor, devido a contração exacerbada e involuntária da
musculatura do assoalho pélvico O vaginismo pode ser classificado em primário e secundário. Um dos objetivos da fisioterapia é
melhorar a qualidade de vida sexual feminina, com intervenções que visam reduzir o espasmo muscular e aliviar dores perineais.

OBJETIVOS
Buscar na literatura as abordagens para tratamento do vaginismo e os impactos que causam sobre o público feminino. Além de
entender os efeitos das intervenções fisioterapêuticas e seus recursos na melhora da qualidade de vida sexual feminina.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão sistemática integrativa. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed, PEDro, SciELO e BVS entre
2017 e 2022, na língua inglesa e portuguesa. Palavras-chave: vaginismo, fisioterapia, dor gênito/pélvica penetração, disfunção
sexual feminina, sexualidade.

RESULTADOS
Foram selecionados nove (09) artigos, de acordo intervenção terapêutica descrita em seus respectivos resumos. Numa análise
parcial (02), nota-se a predominância de condutas que visam o fortalecimento do assoalho pélvico e conscientização perineal. Há
necessidade da análise completa dos demais artigos para o resultado final.

CONCLUSOES
Aguardando conclusão das análises criteriosas dos artigos, para definição das condutas terapêuticas mais utilizadas para o
tratamento do vaginismo.

REFERENCIAS

Organização Mundial da Saúde. Saúde sexual, direitos humanos e a lei. Organização Mundial da Saúde; tradução realizada por
projeto interinstitucional entre Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Paraná, coordenadores do
projeto: Daniel Canavese de Oliveira e Maurício Polidoro – Porto Alegre: UFRGS, 2020. 88p.: il. Título Original: Sexual health, human
rights and the law. Pág. 10 Schlossmacher C, Bonato F, Scholossmacher L. PREVALENCIA DE DISFUNÇÕES SEXUAIS ENTRE
MULHERES ATENDIDAS EM UNIDADE DE SAÚDE DE CURITIBA. Revista Brasileira de Sexualidade Humana – 2021, 32(I); 30-38.
TRONCON JK, PANDOCHI HAS, LARA LA. Abordagem da dor gênito-pélvica penetração; revista brasileira de sexualidade humana.
Sociedade brasileira de estudos de sexualidade humana, 2017, 28(2);69-74.
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TITULO ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa e heterogênea progressiva que afeta os neurônios motores
superiores (NMS) e os neurônios motores inferiores (NMI). Assim sendo, os indivíduos que apresentam ELA, tem distúrbios como
hipotonia, disartria, disfagia, sialorreia, atrofia, fraqueza, eventualmente paresia até paralisia de todos os músculos. Apesar de não
ter cura, a reabilitação é um componente ideal, sendo a fisioterapia o elemento principal.

OBJETIVOS
Analisar e indicar na literatura formas de atuação dos profissionais fisioterapeutas em indivíduos com Esclerose Lateral
Amiotrófica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos de ensaio clínico randomizados e revisões sistemáticas, das
bases de dados PubMed (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), PEDro (Physiotherapy Evidence Database) e
COCHRANE, no período de busca de janeiro até abril de 2022, nas línguas portuguesa e inglesa.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção cautelosa foram inclusos 8 artigos que abordaram intervenções fisioterapêuticas na ELA, como
exercícios físicos aeróbicos, de força, resistência, respiratórios como(#38)#8239;o treinamento muscular inspiratório (TMI)
(#38)#8239;e o uso de ventilação mecânica não invasiva (VNI).

CONCLUSOES

Pôde-se concluir então que a atuação da fisioterapia na(#38)#8239;Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)(#38)#8239;pode ser muito
útil quando(#38)#8239;obtém um diagnóstico precoce(#38)#8239;da doença e um início precoce no tratamento, assim
adquirindo(#38)#8239;efeitos positivos(#38)#8239;na qualidade de vida, melhorando a função respiratória, o declínio da perda de
função motora, a diminuição da espasticidade, tendo um ganho maior de mobilidade e autonomia nas atividades de vida diárias
(AVDs).(#38)#8239;

REFERENCIAS

Hardiman O, Al-Chalabi A, Chio A, Corr EM, Logroscino G, Robberecht W, Shaw PJ, Simmons Z, van den Berg LH. Amyotrophic lateral
sclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2017 Oct 5;3:17071 doi: 10.1038/nrdp.2017.71. Erratum in: Nat Rev Dis Primers. 2017 Oct
20;3:17085. Citado em PubMed; PMID: 28980624. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28980624/ Gomes CMS, Zuqui
AC, Schiavo KV, Oliveira JFP de. Funcionalidade e qualidade de vida de pessoas com esclerose lateral amiotrófica e percepção da
sobrecarga e apoio social de cuidadores informais. Acta Fisiátr. [Internet]. 2 de fevereiro de 2021;27(3):167-73. Disponível em:
https://www.revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/172216 Silva LP, Gusmão CA, Pithon KR, Gomes TBP, Pinto Junior EP.
Esclerose lateral amiotrófica: descrição de aspectos clínicos e funcionais de uma série de casos numa região de saúde do nordeste
do Brasil. Journal of Health (#38) Biological Sciences. 2018 Jul 2;6(3):293. Disponível em:
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-964701
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TITULO INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININA: DISPAREUNIA

INTRODUCAO

Disfunção sexual feminina é multifatorial, causada por fatores psicológicos, físicos e sociais, interferindo na qualidade de vida. As
desordens sexuais dolorosas que compõem a categoria de maior prevalência entre os transtornos da sexualidade está a
dispareunia que apesar de serem comuns em mulheres no decorrer da vida, costumam ser pouco diagnosticadas. A dispareunia,
caracterizada como dor antes, durante ou após relação sexual, sendo uma dor costumeira ou continua na tentativa de penetração ou
durante a penetração vaginal. O objetivo do tratamento na fisioterapia é obter uma propriocepção da musculatura, aumentar a
conscientização, normalizar o tônus muscular, melhorar o relaxamento muscular, dessensibilizar zonas dolorosas e diminuir o medo
da penetração vaginal, A abordagem, nesse caso, pode inserir técnicas simples e de baixo custo como a cinesioterapia, o
biofeedback, a eletroterapia, terapia manual, a avaliação urogenital e educações comportamentais com orientações. A intervenção
promove melhora da mobilidade da musculatura do assoalho pélvico, alivio da dor pélvica proporcionando uma maior
autoconsciência, autoconfiança, melhora da saúde sexual, imagem corporal e diminuição da ansiedade.

OBJETIVOS Conhecer sobre a disfunção sexual feminina dispareunia.

METODOLOGIA
A busca desse estudo foi realizada através das bases de dados PUBMED, LILACS, MEDLINE, incluindo estudos pilotos, estudos
clínicos, ensaios clínicos, ensaios clínicos controlados e ensaios clínicos randomizados, publicados nos idiomas português e inglês,
entre os anos de 2017 a 2022.

RESULTADOS
Após a aplicação dos critérios de inclusão dos 104 artigos inicialmente identificados, 10 estudos foram selecionados para a revisão.
Os artigos incluídos descreveram que o tratamento fisioterapêutico obteve uma diminuição da dor, melhora no aumento no tempo
de contração e relaxamento, aumento de força, maior percepção corporal e melhora na qualidade de vida.

CONCLUSOES
A intervenção fisioterapêutica é fundamental para o tratamento da dispareunia, visto que seus recursos apresentam eficácia na
prevenção, reabilitação e tratamento, além de proporcionar uma melhora na qualidade de vida das pacientes.

REFERENCIAS

Schvartzman R, Schvartzman L, Ferreira CF, Vettorazzi J, Bertotto A, Wender MCO. Physical Therapy Intervention for Women With
Dyspareunia: A Randomized Clinical Trial. Journal of Sex (#38) Marital Therapy. 2019 Mar 20;45(5):378–94. Ghaderi F, Bastani P,
Hajebrahimi S, Jafarabadi MA, Berghmans B. Pelvic floor rehabilitation in the treatment of women with dyspareunia: a randomized
controlled clinical trial. International Urogynecology Journal [Internet]. 2019;30(11):1849–55. Del Forno S, Arena A Alessandrini M,
Pellizzone V, Lenzi J, Raimondo D, et al. Transperineal Ultrasound Visual Feedback Assisted Pelvic Floor Muscle Physiotherapy in
Women With Deep Infiltrating Endometriosis and Dyspareunia: A Pilot Study. Journal of Sex (#38) Marital Therapy. 2020 Jun 24;1–9.
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TITULO FISIOTERAPIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE CÂNCER DE MAMA: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O Câncer é definido como crescimento descontrolado e disseminado anormal de células com grande velocidade de reprodução, e
surgimento de células tumorais, se disseminando por via sanguínea ou linfática. Dentre os tipos de câncer, o de mama é mais
diagnosticado em mulheres; uma patologia que tem início com danos ao DNA, agrega um conjunto de doenças com localizações
topográficas variadas, de inúmeros tipos morfológicos, que tem em comum duas principais características biológicas: o avanço
incontrolado anormal de células e a predisposição de se estender para além do tecido originário. A cinesioterapia através do
treinamento planejado e sistemático de movimentos corporais e posturais, tem um papel fundamental na reabilitação,
fundamentada na compreensão de anatomia, biomecânica e fisiologia; proporcionando um tratamento eficiente de prevenção e
reabilitação, por meio de exercícios de alongamento, exercícios ativo-livres e ativo-assistidos do membro superior auxiliam na
diminuição dos sintomas álgicos, indispensável para o restabelecimento da função física e reinserção laboral, social e funcional
destas mulheres.

OBJETIVOS Conhecer e descrever a atuação do fisioterapeuta, identificar técinas e condutas no pós-operatório de câncer de mama.

METODOLOGIA
Trabalho realizado através de uma revisão de literatura, buscando conhecer a importância da intervenção fisioterapêutica no câncer
de mama, entre os anos 2008 a 2022, realizada nas bases de dados SciELO, Bireme, LILACS, Pubmed e livros nos idiomas da língua
portuguesa e inglesa. Palavras-chave: Câncer de mama, Fisioterapia, Cinesioterapia, Mastectomia.

RESULTADOS

Os artigos coletados, descrevem a eficácia da cinesioterapia buscando a melhora da qualidade de vida das pacientes, variando nas
formas de aplicação, grupo alvo, período de análise e duração das intervenções. A prática de exercícios após as intervenções
cirúrgicas são de fundamental importância na recuperação da mobilidade, amplitude de movimentos e força muscular; prevenindo
ou minimizando atrofia dos músculos e limitações articulares, melhorando a força muscular e ganho de amplitude de movimento,
funcionalidade do ombro, redução de dor e recuperação da força muscular respiratória, promovendo a recuperação física da
paciente mastectomizada.

CONCLUSOES

A fisioterapia por meio da cinesioterapia, é de fundamental importância na recuperação das mulheres mastectomizadas; é preciso
identificar os exercícios que melhor se adequam a cada fase do pós-operatório; como alongamentos, mobilizações articulares,
cicatriciais e a reeducação postural, corroboram na prevenção de complicações pós-operatórias auxiliando na reabilitação físico-
funcional, encorajando seu retorno as atividades diárias, melhorando significativamente a amplitude de movimento e outras
alterações causadas pela mastectomia, melhorando a dor, funcionalidade e a qualidade de vida.

REFERENCIAS

Pereira, L H. et al. As principais abordagens fisioterapêuticas em pacientes mastectomizadas. Alumni - Rev Discente UNIABEU, v. 3,
n. 6, Ago - Dez, 2015. Rett MT, Araújo FR, Rocha I, Silva RA. Diastasis of rectus abdominis muscle immediately postpartum of
primiparous and multiparous after vaginal delivery. Fisioter Pesqui. 2012;19(3):236-41. Nava LP. Funcionalidade de membro superior
e qualidade de vida de mulheres com câncer de mama submetidas a tratamento fisioterapêutico. Rev Brasil Ciência Saúde, 2016.
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TITULO
FISIOTERAPIA NA RECUPERAÇÃO DO EQUILIBRIO EM PACIENTES PÓS-ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO AGUDO E SUBAGUDO:
REVISÃO DE LITERATURA.

INTRODUCAO

O acidente vascular cerebral ou encefalico é definido como uma síndrome que consiste no desenvolvimento rápido de distúrbios
clínicos focais da função cerebral, que duram mais de 24 horas ou conduzem à morte sem outra causa aparente que não a de
origem vascular, 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. O número de indivíduos com
mais de 60 anos de idade vem aumentando nas últimas décadas em todo o mundo e com o aumento da expectativa de vida nesta
população as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) passaram a ser predominantes, sendo o AVE principal causa de óbitos
em ambos os sexos no Brasil. Uma das consequências da doença é a falta de equilibrio que leva a diminuição da funcionalidade do
indivíduo e aumenta a predisposição a quedas, o que pode levar a fraturas, incapacidades, restrição de atividades de vida diária
(AVDs), declínio da saúde e até mesmo a morte.

OBJETIVOS
Compreender os efeitos da fisioterapia no equilíbrio de pacientes pós-Acidente Vascular Encefálico na fase aguda e subagudo,
analisar quais técnicas mais utilizadas para o tratamento precoce.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão 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 2017 a 2022, nas línguas portuguesa e inglesa.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 13 ensaios clínicos randomizados para nesta revisão, estes abordaram
técnicas como Exercício do Tronco em Superfícies Instáveis, Exercício Orientado à Tarefa, Realidade Virtual, Estimulação Elétrica
Neuromuscular (EENM) e estimulação nervosa transcutânea (TENS), Estabilização dinâmica da cadeia postural no movimento do
diafragma, Treinamento de caminhada para trás, efeito da terapia de vibração de corpo inteiro (WBV), Terapia de movimento
induzido por restrição, Treinamento de marcha assistida por Robô e Telereabilitação baseado em modelo de cuidados colaborativos.

CONCLUSOES
As técnicas de tratamento encontradas e abordadas nesta revisão se mostraram benéficas para a melhora do 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 convencional isolado.

REFERENCIAS

Toman NG, Grande AW, Low WC. Neural Repair in Stroke. Cell Transplant. 2019 set-out;28(9-10):1123-1126. doi:
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Rolim CLR, Martins M. Qualidade do cuidado ao acidente vascular cerebral isquêmico no SUS. Cad. Saúde Pública. 2011
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TITULO OS EFEITOS DOS EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA

INTRODUCAO

A esclerose múltipla (EM) é uma doença progressiva, degenerativa e autoimune do sistema nervoso central (SNC) que é
caracterizada pela destruição da bainha de mielina o que impede a transmissão dos impulsos nervosos. A EM acomete adultos
jovens na faixa etária de 20 a 50 anos, principalmente em mulheres. Os sinais e sintomas evoluem a cada surto e remissão, mas
estabilizam-se em períodos de dias, recuperando-se em resposta aos medicamentos. Hoje são considerados quatro tipos de EM:
progressiva primária, progressiva secundária, progressiva recorrente e remitente remissiva. Os sintomas mais relatados são: Dor,
fadiga, alteração na função cognitiva, o que leva a lentidão para entendimento e captação de informações e memórias, alterações
visuais, funções motoras e sensitivas. O diagnóstico é totalmente clínico, baseado nos dados colhidos na anamnese, análise de
exames de imagem, em particular a ressonância magnética, avaliação do líquido cefalorraquidiano e tomografia computadorizada.
Os estudos vêm mostrando cada vez mais o crescimento e a importância dos exercícios terapêuticos na EM, melhora da
capacidade cardiorrespiratória e da capacidade funcional, como mobilidade, equilíbrio e força muscular do paciente.

OBJETIVOS Avaliar os efeitos dos exercícios terapêuticos e observar se há melhora na qualidade de vida de pacientes portadores da EM.

METODOLOGIA
A pesquisa foi elaborada com embasamento em materiais publicados sobre o tema: livros, artigos científicos, publicações
periódicas e materiais disponíveis na internet nos seguintes bancos de dados: PEDro, SciELO e Pubmed, no ano de 2017 a 2022,
utilizando as palavras-chaves: multiple sclerosis, therapeutic exercises.

RESULTADOS
O presente estudo mostra que os exercícios são benéficos e eficazes na melhora da força muscular, fadiga, flexibilidade, equilíbrio
do paciente com EM.

CONCLUSOES
As técnicas encontradas e abordadas neste estudo se mostraram positivas para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla,
retardando os sintomas e assim, melhorando a qualidade de vida desses indivíduos.

REFERENCIAS

Halabchi, Farzin et al. “Exercise prescription for patients with multiple sclerosis; potential benefits and practical recommendations.”
BMC neurology vol. 17,1 185. 16 Sep. 2017 Amatya, Bhasker et al. “Rehabilitation for people with multiple sclerosis: an overview of
Cochrane Reviews.” The Cochrane database of systematic reviews vol. 1,1 CD012732. 14 Jan. 2019 Razazian, Nazanin et al. “The
impact of physical exercise on the fatigue symptoms in patients with multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis.”
BMC neurology vol. 20,1 93. 13 Mar. 2020 Torres-Pareja, Marta et al. “Exercise Interventions for Improving Flexibility in People with
Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis.” Medicina (Kaunas, Lithuania) vol. 55,11 726. 2 Nov. 2019
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TITULO QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM QUEIMADURAS

INTRODUCAO

As queimaduras são definidas como uma injúria comum e grave na pele ou em outro tecido orgânico, caracterizadas por uma
condição aguda e crônica debilitante, causadas por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos, causando danos parcial ou
total da pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas, levando à deformidades e limitações na funcionalidade dos
pacientes. Levando o comprometimento em suas atividades de vida diária e perda de interação social e ao compreender a qualidade
de vida como uma forma humana de percepção do próprio existir, a partir de esferas objetivas e subjetivas, com inúmeros campos
do conhecimento humano, biológico, social, político, econômico, médico, entre outros, numa constante inter-relação, por isso,
definições sobre o termo são comuns, mas nem sempre concordantes.

OBJETIVOS Conhecer a qualidade de vida de pacientes com queimaduras.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, que compreendeu publicações de artigos científicos através das bases de dados
literatura latino-americana (LILACS) em ciências da saúde, via biblioteca virtual em saúde (BVS); Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online (MEDLINE); Us National Library of Medicine (PUBMED); Scientific Eletronic Library Online (SciELO) no
período dos últimos 11 anos, nas línguas inglesa e portuguesa. De acordo com os descritores em ciência da saúde (DeCs), o
presente estudo utilizou os seguintes termos da língua portuguesa: queimaduras, qualidade de vida, fisioterapia. Na língua inglesa
foram encontrados os termos: burns, Quality-Adjusted Life Years, Physical Therapy Specialty. Critérios de inclusão: Artigos que
falam sobre a qualidade de vida de pessoas queimadas; Artigos que falam sobre a qualidade de vida; Artigos que falam sobre a
fisioterapia em pessoas queimadas; Artigos dos últimos 12 anos. Critérios de exclusão: Artigos que não falam sobre qualidade de
vida; Artigos que não sobre fisioterapia e queimadura; Artigos anteriores à 2009.

RESULTADOS

O paciente com queimaduras encontra na fisioterapia um recurso de grande valor, devido ao quadro em que se encontra ele tem a
fisioterapia como um método que vai ajudar muito na sua recuperação, para atingir as metas propostas para o tratamento são
utilizados recursos fisioterapêuticos, como: posicionamento no leito, uso de órteses, cinesioterapia, massagem, fisioterapia
respiratória, crioterapia.

CONCLUSOES

Através dessa pesquisa pude conhecer a atuação do fisioterapeuta na qualidade de vida de pessoas queimadas, através de
métodos e técnicas que ajudam com a recuperação mais rápida. O paciente com queimaduras encontra na fisioterapia um recurso
de grande valor, devido ao quadro em que se encontra ele tem a fisioterapia como um método que vai ajudar muito na sua
recuperação, para atingir as metas propostas para o tratamento são utilizados recursos fisioterapêuticos, como: posicionamento no
leito, uso de órteses, cinesioterapia, massagem, fisioterapia respiratória, crioterapia, esses métodos vão de acordo com a
individualidade de cada paciente.

REFERENCIAS
Cardoso, EK; Silva, TSL. Atuação do fisioterapeuta em pacientes queimados graves. Revista cientifica perspectiva ciência e saúde.
V.5, N.1. 2020. Rocha, MS; Rocha, ES; Souza, JPC. Fisioterapia em queimados: Uma pesquisa bibliográfica cerca dos principais
recursos fisioterapêuticos e seus benefícios. Revista tema 2010.
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TITULO
Estudo das propriedades eletrônicas de nanocompósitos de nanotubos de carbono com PDMS (silicone) para aplicação em
sensores e polímeros condutivos

INTRODUCAO

O elementar estado de ligação sp2 do carbono pode formar uma ampla gama de estruturas grafíticas. Dentre estas estruturas, os
nanotubos de carbono são um dos materiais mais estudados nos últimos anos devido as suas distintas propriedades físicas e
químicas que permitem que sejam utilizados nas mais diversas aplicações[1]. Dentre estas aplicações temos o seu uso em
nanocompósitos poliméricos para o uso em sistemas de aquecimento de asa de aeronaves (slat), sensores de temperatura para
aplicações biológicas e industriais entre outros[2].

OBJETIVOS
Avaliar a influência da temperatura na taxa de variação de resistência e coeficiente de expansão térmica - (#38)#945; (CET) em
nanocompósitos de nanotubos de carbono e PDMS (polidimetilsiloxano)

METODOLOGIA

Florestas nanotubos de carbono verticalmente alinhadas foram sintetizadas in situ via CVD (chemical vapour depositionn) usando
uma mistura de cânfora (C10H16O, 84% em peso) e ferroceno (Fe(C5H5)2, 16% em peso dissolvido em hexano (C6H14) (200 g/l).
Em seguida, os nanotubos foram transferidos para o elastômero PDMS. Análises de FEG (Field Emisson Gun) foram realizadas para
avaliação das dimensões dos nanotubos e das camadas de silicone. Por meio de aquecimento externo, foi avaliado a variação da
temperatura e resistência elétrica do sensor com um multímetro de precisão Keithley 2612A controlado via Labview. A análise do
CET foi calculado a partir da equação (#38)#8710;L = (#38)#945;.L0. (#38)#8710;T, onde (#38)#8710;L = variação de comprimento;
(#38)#945; = coeficiente de expansão térmica; L0 = Comprimento inicial; (#38)#8710;T = T-T0 (variação de temperatura).

RESULTADOS

As análises mostraram que a resistência elétrica da amostra a 23ºC foi de 223(#38)#8486;. Baseado nos valores da tensão de
alimentação (5V) e da corrente aplicada (0.02 x 10-2A) foi possível realizar o cálculo da condutividade da amostra a partir do
método proposto por Ryvkina [3]. Através da equação (#38)#963;= (I/U)(L/S) (onde l é a espessura da amostra, L a área da seção
transversal da amostra, U é a tensão e I é a corrente através da amostra), foi possível calcular a condutividade ((#38)#963;) da
membrana que apresentou valor ~ 4,80 x 10-3 S/cm. Considerando que o valor do PDMS ~5.0.10-16 S/cm, houve uma melhoria
significativa de suas propriedades elétricas, o que permite seu uso como elastômero condutivo [4]. Além disso, foi observado uma
variação expressiva da resistência (~25 (#38)#8486;) a partir da variação de temperatura em questão (0ºC a 105ºC), o que gerou
um CET ~ 2,2 a 3,6 x10-4K.

CONCLUSOES
A partir desse estudo foi possível concluir que os nanotubos de carbono aumentam consideravelmente as propriedades elétricas
dos elastômeros. Isso permite utilizar estes materiais em aplicações de blindagem eletromagnética de aeronaves, sensores
acoplados no corpo humano, para estruturas de aeronaves (strain gauges) entre outros.

REFERENCIAS
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TITULO
ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE CASQUEIROS PROVENIENTES DO BENEFICIAMENTO PRIMÁRIO DE
ROCHAS ORNAMENTAIS NA FABRICAÇÃO DE AGREGADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM-ES.

INTRODUCAO

A geração de resíduos no setor de rochas ornamentais ocorre desde a extração até corte/acabamento. Na etapa do beneficiamento,
ocorre expressiva geração de casqueiros (sobras laterais das serragens nos teares) que podem ser transformados em britas, areia
artificial e material fino para diversas aplicações (RAJGOR (#38) PITRODA, 2013). A Associação Ambiental Monte Líbano – AAMOL
foi fundada por empresários do Setor de Rochas Ornamentais do Polo Industrial do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES,
preocupados sobre a destinação final adequada dos resíduos gerados nas atividades de beneficiamento de rochas ornamentais
(LBRO) de suas empresas. Apesar da existência das várias possibilidades de aplicação industrial dos resíduos de rochas
ornamentais, a utilização desses casqueiros ainda é incipiente. O reaproveitamento desses resíduos é uma forma de mitigação dos
possíveis impactos gerados pelo beneficiamento de mármore e granito, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e
ambiental (BERNARDI (#38) FILHO,2017).

OBJETIVOS
Avaliar a possibilidade do aproveitamento do uso de casqueiros na fabricação de agregados utilizados na construção civil para
obtenção de valores socioambientais incorporados ao produto.

METODOLOGIA
Foram coletados dados no período 2017-2021, referentes ao volume de casqueiros recebidos pela Associação Ambiental Monte
Líbano – AAMOL e o percentual desse material transformado em brita para fabricação de agregados da construção civil.

RESULTADOS

Durante o período de 2017 a 2021 a AAMOL recebeu a quantidade total de 38.884,22 toneladas de casqueiros, resultando na
transformação de 40.082 m³ desses resíduos em brita tipo 0, brita tipo 1, pó de brita e brita graduada. Para CARLETE (2016), uma
alternativa ao acúmulo desse rejeito é o seu aproveitamento através de britagem, com a finalidade de utilizá-lo como agregado na
construção civil. Na análise dos dados apresentados, verificamos a viabilidade no aproveitamento do casqueiro na transformação
em subprodutos com valor agregado e viés socioambiental, utilizados na construção civil. RAJGOR (#38) PITRODA (2013), em seus
estudos constataram a viabilidade da conversão de resíduos de rochas, inicialmente sem valor agregado, tornando-a valiosa através
dos eu reaproveitamento, ressaltando que que na etapa do beneficiamento, ocorre expressiva geração de cacos e casqueiros.

CONCLUSOES

Os resultados desta pesquisa indicam que a utilização dos agregados reciclados de casqueiro na construção civil podem ser uma
ótima alternativa em substituição aos agregados naturais, tendo em vista que eles apresentaram resultados satisfatórios quanto às
características e propriedades que são exigidas. Identificamos que são poucos trabalhos e estudos do uso e aproveitamento do
casqueiro como subproduto para agregados da construção civil. Porém, com os dados apresentados pela AAMOL é possível afirmar
que existe um nicho para ser explorado dentro do setor de rochas ornamentais.

REFERENCIAS
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TITULO
ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE CASQUEIROS PROVENIENTES DO BENEFICIAMENTO PRIMÁRIO DE
ROCHAS ORNAMENTAIS NA FABRICAÇÃO DE AGREGADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM-ES.

INTRODUCAO

A geração de resíduos no setor de rochas ornamentais ocorre desde a extração até corte/acabamento. Na etapa do beneficiamento,
ocorre expressiva geração de casqueiros (sobras laterais das serragens nos teares) que podem ser transformados em britas, areia
artificial e material fino para diversas aplicações (RAJGOR (#38) PITRODA, 2013). A Associação Ambiental Monte Líbano – AAMOL
foi fundada por empresários do Setor de Rochas Ornamentais do Polo Industrial do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES,
preocupados sobre a destinação final adequada dos resíduos gerados nas atividades de beneficiamento de rochas ornamentais
(LBRO) de suas empresas. Apesar da existência das várias possibilidades de aplicação industrial dos resíduos de rochas
ornamentais, a utilização desses casqueiros ainda é incipiente. O reaproveitamento desses resíduos é uma forma de mitigação dos
possíveis impactos gerados pelo beneficiamento de mármore e granito, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e
ambiental (BERNARDI (#38) FILHO,2017).

OBJETIVOS
Avaliar a possibilidade do aproveitamento do uso de casqueiros na fabricação de agregados utilizados na construção civil para
obtenção de valores socioambientais incorporados ao produto.

METODOLOGIA
Foram coletados dados no período 2017-2021, referentes ao volume de casqueiros recebidos pela Associação Ambiental Monte
Líbano – AAMOL e o percentual desse material transformado em brita para fabricação de agregados da construção civil.

RESULTADOS

Durante o período de 2017 a 2021 a AAMOL recebeu a quantidade total de 38.884,22 toneladas de casqueiros, resultando na
transformação de 40.082 m³ desses resíduos em brita tipo 0, brita tipo 1, pó de brita e brita graduada. Para CARLETE (2016), uma
alternativa ao acúmulo desse rejeito é o seu aproveitamento através de britagem, com a finalidade de utilizá-lo como agregado na
construção civil. Na análise dos dados apresentados, verificamos a viabilidade no aproveitamento do casqueiro na transformação
em subprodutos com valor agregado e viés socioambiental, utilizados na construção civil. RAJGOR (#38) PITRODA (2013), em seus
estudos constataram a viabilidade da conversão de resíduos de rochas, inicialmente sem valor agregado, tornando-a valiosa através
dos eu reaproveitamento, ressaltando que que na etapa do beneficiamento, ocorre expressiva geração de cacos e casqueiros.

CONCLUSOES

Os resultados desta pesquisa indicam que a utilização dos agregados reciclados de casqueiro na construção civil podem ser uma
ótima alternativa em substituição aos agregados naturais, tendo em vista que eles apresentaram resultados satisfatórios quanto às
características e propriedades que são exigidas. Identificamos que são poucos trabalhos e estudos do uso e aproveitamento do
casqueiro como subproduto para agregados da construção civil. Porém, com os dados apresentados pela AAMOL é possível afirmar
que existe um nicho para ser explorado dentro do setor de rochas ornamentais.

REFERENCIAS

BERNARDI, V. F., FILHO, A. B. da S. Avaliação da sustentabilidade na gestão de cacos e casqueiros do beneficiamento de mármore e
granito. Revista Científica Intelleito, Venda Nova do Imigrante. V.2, n.1, 2017. CARLETE, B. A. Caracterização De Agregados Minerais
Provenientes De Resíduos Grosseiros De Rochas Ornamentais, Cachoeiro de Itapemirim, 2016. RAJGOR, M; PITRODA, J. Stone
sludge: economical solution for manufacturingofbricks. InternationalJournalofInnovative Technology and Exploring Engineering
(IJITEE), vol. 2, n. 5, p.16-20, 2013.
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TITULO
ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE CASQUEIROS PROVENIENTES DO BENEFICIAMENTO PRIMÁRIO DE
ROCHAS ORNAMENTAIS NA FABRICAÇÃO DE AGREGADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM-ES.

INTRODUCAO

A geração de resíduos no setor de rochas ornamentais ocorre desde a extração até corte/acabamento. Na etapa do beneficiamento,
ocorre expressiva geração de casqueiros (sobras laterais das serragens nos teares) que podem ser transformados em britas, areia
artificial e material fino para diversas aplicações (RAJGOR (#38) PITRODA, 2013). A Associação Ambiental Monte Líbano – AAMOL
foi fundada por empresários do Setor de Rochas Ornamentais do Polo Industrial do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES,
preocupados sobre a destinação final adequada dos resíduos gerados nas atividades de beneficiamento de rochas ornamentais
(LBRO) de suas empresas. Apesar da existência das várias possibilidades de aplicação industrial dos resíduos de rochas
ornamentais, a utilização desses casqueiros ainda é incipiente. O reaproveitamento desses resíduos é uma forma de mitigação dos
possíveis impactos gerados pelo beneficiamento de mármore e granito, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e
ambiental (BERNARDI (#38) FILHO,2017).

OBJETIVOS
Avaliar a possibilidade do aproveitamento do uso de casqueiros na fabricação de agregados utilizados na construção civil para
obtenção de valores socioambientais incorporados ao produto.

METODOLOGIA
Foram coletados dados no período 2017-2021, referentes ao volume de casqueiros recebidos pela Associação Ambiental Monte
Líbano – AAMOL e o percentual desse material transformado em brita para fabricação de agregados da construção civil.

RESULTADOS

Durante o período de 2017 a 2021 a AAMOL recebeu a quantidade total de 38.884,22 toneladas de casqueiros, resultando na
transformação de 40.082 m³ desses resíduos em brita tipo 0, brita tipo 1, pó de brita e brita graduada. Para CARLETE (2016), uma
alternativa ao acúmulo desse rejeito é o seu aproveitamento através de britagem, com a finalidade de utilizá-lo como agregado na
construção civil. Na análise dos dados apresentados, verificamos a viabilidade no aproveitamento do casqueiro na transformação
em subprodutos com valor agregado e viés socioambiental, utilizados na construção civil. RAJGOR (#38) PITRODA (2013), em seus
estudos constataram a viabilidade da conversão de resíduos de rochas, inicialmente sem valor agregado, tornando-a valiosa através
dos eu reaproveitamento, ressaltando que que na etapa do beneficiamento, ocorre expressiva geração de cacos e casqueiros.

CONCLUSOES

Os resultados desta pesquisa indicam que a utilização dos agregados reciclados de casqueiro na construção civil podem ser uma
ótima alternativa em substituição aos agregados naturais, tendo em vista que eles apresentaram resultados satisfatórios quanto às
características e propriedades que são exigidas. Identificamos que são poucos trabalhos e estudos do uso e aproveitamento do
casqueiro como subproduto para agregados da construção civil. Porém, com os dados apresentados pela AAMOL é possível afirmar
que existe um nicho para ser explorado dentro do setor de rochas ornamentais.

REFERENCIAS

BERNARDI, V. F., FILHO, A. B. da S. Avaliação da sustentabilidade na gestão de cacos e casqueiros do beneficiamento de mármore e
granito. Revista Científica Intelleito, Venda Nova do Imigrante. V.2, n.1, 2017. CARLETE, B. A. Caracterização De Agregados Minerais
Provenientes De Resíduos Grosseiros De Rochas Ornamentais, Cachoeiro de Itapemirim, 2016. RAJGOR, M; PITRODA, J. Stone
sludge: economical solution for manufacturingofbricks. InternationalJournalofInnovative Technology and Exploring Engineering
(IJITEE), vol. 2, n. 5, p.16-20, 2013.
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TITULO TURNOVER E ABSENTEÍSMO NO SETOR DE CALL CENTER

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tem como foco entender o motivo das ocorrências que a empresa Atento vem recebendo, referente aos
atrasos frequentes no pagamento de multa rescisória, que em primeira análise pode estar relacionado a fluxo de caixa ou
deficiência no planejamento organizacional. O planejamento organizacional é um método crucial para identificar e definir metas e
objetivos, visando o pleno funcionamento da empresa. A falta do mesmo, pode transformar-se em diversos problemas, como: falta
de engajamento dos empregados, problemas de motivação, problemas financeiros, e no caso identificado, ações judiciais.

OBJETIVOS

O objetivo desse resumo de artigo é a identificação das possíveis causas ao problema apresentado, para que então possamos criar
uma estratégia de solução. Notamos que a empresa possuía um alto índice de reclamações por falta de pagamentos, rescisões não
calculadas de forma correta, analisamos mudanças tangíveis para o empregado e seu empregador, foi notório que o ponto principal
para esses atritos vinha do Recursos Humanos da empresa, com uma comunicação escassa, falta de planejamento, e profissionais
não capacitados para lidar com a demanda e controle dos seus empregados. A falta de estrutura na gestão de pessoas, também
base para o descontentamento do colaborador que vinha a realizar diversas exigências pela falta de reconhecimento, estava a
defasar determinadas áreas, elevando o número de turnover.

METODOLOGIA
Este resumo baseou-se em pesquisa qualitativa de caráter exploratório, por meio de análises e levantamentos de dados,
fundamentais para identificação das causas do problema da organização.

RESULTADOS

A partir do diagnóstico da problemática, na qual o processo de desligamento e rescisões trabalhistas vem causando inúmeras
reclamações, identificamos a falta de comunicação e planejamento organizacional como as causas raízes para as falhas nesse
processo, uma vez que não há transações de informações claras entre a área de Recursos Humanos e as áreas Financeiras. Como
proposição de solução indicamos a utilização do método PDCA e o redesenho de processos, que a partir dos fluxos de cada um,
serão identificadas rupturas que deverão ser corrigidas, garantido a fluidez dos processos entre as áreas, o que possibilitará o
perfeito cumprimento dos prazos e consecução das atividades inerentes a cada departamento, evitando então os problemas
relatados no atraso aos pagamentos de verbas rescisórias.

CONCLUSOES

Concluímos então que o problema de atraso nos pagamentos de verbas rescisórias deriva de problemas de rupturas de processo e
consequentemente de planejamento organizacional. Desta forma entendemos a a adoção das soluções propostas deverá mitigar
tais situações não conformes, o que proporcionará a organização além do cumprimento legal do processo e assim redução das
autuações da Justiça do Trabalho, redução dos custos operacionais e satisfação dos empregados demitidos.

REFERENCIAS

CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. CHIAVENATO,
Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Site Oficial
Atento – Disponível em https://atento.com/pb/imprensa_post/english-atento-recognized-as-the-company-with-the-highest-digital-
maturity-index-in-brazils-telecommunications-and-technology-sector - Acessado em 25/09/22 às 19:32 horas
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TITULO TURNOVER E ABSENTEÍSMO NO SETOR DE CALL CENTER

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tem como foco entender o motivo das ocorrências que a empresa Atento vem recebendo, referente aos
atrasos frequentes no pagamento de multa rescisória, que em primeira análise pode estar relacionado a fluxo de caixa ou
deficiência no planejamento organizacional. O planejamento organizacional é um método crucial para identificar e definir metas e
objetivos, visando o pleno funcionamento da empresa. A falta do mesmo, pode transformar-se em diversos problemas, como: falta
de engajamento dos empregados, problemas de motivação, problemas financeiros, e no caso identificado, ações judiciais.

OBJETIVOS

O objetivo desse resumo de artigo é a identificação das possíveis causas ao problema apresentado, para que então possamos criar
uma estratégia de solução. Notamos que a empresa possuía um alto índice de reclamações por falta de pagamentos, rescisões não
calculadas de forma correta, analisamos mudanças tangíveis para o empregado e seu empregador, foi notório que o ponto principal
para esses atritos vinha do Recursos Humanos da empresa, com uma comunicação escassa, falta de planejamento, e profissionais
não capacitados para lidar com a demanda e controle dos seus empregados. A falta de estrutura na gestão de pessoas, também
base para o descontentamento do colaborador que vinha a realizar diversas exigências pela falta de reconhecimento, estava a
defasar determinadas áreas, elevando o número de turnover.

METODOLOGIA
Este resumo baseou-se em pesquisa qualitativa de caráter exploratório, por meio de análises e levantamentos de dados,
fundamentais para identificação das causas do problema da organização.

RESULTADOS

A partir do diagnóstico da problemática, na qual o processo de desligamento e rescisões trabalhistas vem causando inúmeras
reclamações, identificamos a falta de comunicação e planejamento organizacional como as causas raízes para as falhas nesse
processo, uma vez que não há transações de informações claras entre a área de Recursos Humanos e as áreas Financeiras. Como
proposição de solução indicamos a utilização do método PDCA e o redesenho de processos, que a partir dos fluxos de cada um,
serão identificadas rupturas que deverão ser corrigidas, garantido a fluidez dos processos entre as áreas, o que possibilitará o
perfeito cumprimento dos prazos e consecução das atividades inerentes a cada departamento, evitando então os problemas
relatados no atraso aos pagamentos de verbas rescisórias.

CONCLUSOES

Concluímos então que o problema de atraso nos pagamentos de verbas rescisórias deriva de problemas de rupturas de processo e
consequentemente de planejamento organizacional. Desta forma entendemos a a adoção das soluções propostas deverá mitigar
tais situações não conformes, o que proporcionará a organização além do cumprimento legal do processo e assim redução das
autuações da Justiça do Trabalho, redução dos custos operacionais e satisfação dos empregados demitidos.

REFERENCIAS

CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. CHIAVENATO,
Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Site Oficial
Atento – Disponível em https://atento.com/pb/imprensa_post/english-atento-recognized-as-the-company-with-the-highest-digital-
maturity-index-in-brazils-telecommunications-and-technology-sector - Acessado em 25/09/22 às 19:32 horas
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TITULO TURNOVER E ABSENTEÍSMO NO SETOR DE CALL CENTER

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tem como foco entender o motivo das ocorrências que a empresa Atento vem recebendo, referente aos
atrasos frequentes no pagamento de multa rescisória, que em primeira análise pode estar relacionado a fluxo de caixa ou
deficiência no planejamento organizacional. O planejamento organizacional é um método crucial para identificar e definir metas e
objetivos, visando o pleno funcionamento da empresa. A falta do mesmo, pode transformar-se em diversos problemas, como: falta
de engajamento dos empregados, problemas de motivação, problemas financeiros, e no caso identificado, ações judiciais.

OBJETIVOS

O objetivo desse resumo de artigo é a identificação das possíveis causas ao problema apresentado, para que então possamos criar
uma estratégia de solução. Notamos que a empresa possuía um alto índice de reclamações por falta de pagamentos, rescisões não
calculadas de forma correta, analisamos mudanças tangíveis para o empregado e seu empregador, foi notório que o ponto principal
para esses atritos vinha do Recursos Humanos da empresa, com uma comunicação escassa, falta de planejamento, e profissionais
não capacitados para lidar com a demanda e controle dos seus empregados. A falta de estrutura na gestão de pessoas, também
base para o descontentamento do colaborador que vinha a realizar diversas exigências pela falta de reconhecimento, estava a
defasar determinadas áreas, elevando o número de turnover.

METODOLOGIA
Este resumo baseou-se em pesquisa qualitativa de caráter exploratório, por meio de análises e levantamentos de dados,
fundamentais para identificação das causas do problema da organização.

RESULTADOS

A partir do diagnóstico da problemática, na qual o processo de desligamento e rescisões trabalhistas vem causando inúmeras
reclamações, identificamos a falta de comunicação e planejamento organizacional como as causas raízes para as falhas nesse
processo, uma vez que não há transações de informações claras entre a área de Recursos Humanos e as áreas Financeiras. Como
proposição de solução indicamos a utilização do método PDCA e o redesenho de processos, que a partir dos fluxos de cada um,
serão identificadas rupturas que deverão ser corrigidas, garantido a fluidez dos processos entre as áreas, o que possibilitará o
perfeito cumprimento dos prazos e consecução das atividades inerentes a cada departamento, evitando então os problemas
relatados no atraso aos pagamentos de verbas rescisórias.

CONCLUSOES

Concluímos então que o problema de atraso nos pagamentos de verbas rescisórias deriva de problemas de rupturas de processo e
consequentemente de planejamento organizacional. Desta forma entendemos a a adoção das soluções propostas deverá mitigar
tais situações não conformes, o que proporcionará a organização além do cumprimento legal do processo e assim redução das
autuações da Justiça do Trabalho, redução dos custos operacionais e satisfação dos empregados demitidos.

REFERENCIAS

CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. CHIAVENATO,
Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Site Oficial
Atento – Disponível em https://atento.com/pb/imprensa_post/english-atento-recognized-as-the-company-with-the-highest-digital-
maturity-index-in-brazils-telecommunications-and-technology-sector - Acessado em 25/09/22 às 19:32 horas
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TITULO TURNOVER E ABSENTEÍSMO NO SETOR DE CALL CENTER

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tem como foco entender o motivo das ocorrências que a empresa Atento vem recebendo, referente aos
atrasos frequentes no pagamento de multa rescisória, que em primeira análise pode estar relacionado a fluxo de caixa ou
deficiência no planejamento organizacional. O planejamento organizacional é um método crucial para identificar e definir metas e
objetivos, visando o pleno funcionamento da empresa. A falta do mesmo, pode transformar-se em diversos problemas, como: falta
de engajamento dos empregados, problemas de motivação, problemas financeiros, e no caso identificado, ações judiciais.

OBJETIVOS

O objetivo desse resumo de artigo é a identificação das possíveis causas ao problema apresentado, para que então possamos criar
uma estratégia de solução. Notamos que a empresa possuía um alto índice de reclamações por falta de pagamentos, rescisões não
calculadas de forma correta, analisamos mudanças tangíveis para o empregado e seu empregador, foi notório que o ponto principal
para esses atritos vinha do Recursos Humanos da empresa, com uma comunicação escassa, falta de planejamento, e profissionais
não capacitados para lidar com a demanda e controle dos seus empregados. A falta de estrutura na gestão de pessoas, também
base para o descontentamento do colaborador que vinha a realizar diversas exigências pela falta de reconhecimento, estava a
defasar determinadas áreas, elevando o número de turnover.

METODOLOGIA
Este resumo baseou-se em pesquisa qualitativa de caráter exploratório, por meio de análises e levantamentos de dados,
fundamentais para identificação das causas do problema da organização.

RESULTADOS

A partir do diagnóstico da problemática, na qual o processo de desligamento e rescisões trabalhistas vem causando inúmeras
reclamações, identificamos a falta de comunicação e planejamento organizacional como as causas raízes para as falhas nesse
processo, uma vez que não há transações de informações claras entre a área de Recursos Humanos e as áreas Financeiras. Como
proposição de solução indicamos a utilização do método PDCA e o redesenho de processos, que a partir dos fluxos de cada um,
serão identificadas rupturas que deverão ser corrigidas, garantido a fluidez dos processos entre as áreas, o que possibilitará o
perfeito cumprimento dos prazos e consecução das atividades inerentes a cada departamento, evitando então os problemas
relatados no atraso aos pagamentos de verbas rescisórias.

CONCLUSOES

Concluímos então que o problema de atraso nos pagamentos de verbas rescisórias deriva de problemas de rupturas de processo e
consequentemente de planejamento organizacional. Desta forma entendemos a a adoção das soluções propostas deverá mitigar
tais situações não conformes, o que proporcionará a organização além do cumprimento legal do processo e assim redução das
autuações da Justiça do Trabalho, redução dos custos operacionais e satisfação dos empregados demitidos.

REFERENCIAS

CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. CHIAVENATO,
Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Site Oficial
Atento – Disponível em https://atento.com/pb/imprensa_post/english-atento-recognized-as-the-company-with-the-highest-digital-
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Carlos Eduardo Munhoz

TITULO TURNOVER E ABSENTEÍSMO NO SETOR DE CALL CENTER

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tem como foco entender o motivo das ocorrências que a empresa Atento vem recebendo, referente aos
atrasos frequentes no pagamento de multa rescisória, que em primeira análise pode estar relacionado a fluxo de caixa ou
deficiência no planejamento organizacional. O planejamento organizacional é um método crucial para identificar e definir metas e
objetivos, visando o pleno funcionamento da empresa. A falta do mesmo, pode transformar-se em diversos problemas, como: falta
de engajamento dos empregados, problemas de motivação, problemas financeiros, e no caso identificado, ações judiciais.

OBJETIVOS

O objetivo desse resumo de artigo é a identificação das possíveis causas ao problema apresentado, para que então possamos criar
uma estratégia de solução. Notamos que a empresa possuía um alto índice de reclamações por falta de pagamentos, rescisões não
calculadas de forma correta, analisamos mudanças tangíveis para o empregado e seu empregador, foi notório que o ponto principal
para esses atritos vinha do Recursos Humanos da empresa, com uma comunicação escassa, falta de planejamento, e profissionais
não capacitados para lidar com a demanda e controle dos seus empregados. A falta de estrutura na gestão de pessoas, também
base para o descontentamento do colaborador que vinha a realizar diversas exigências pela falta de reconhecimento, estava a
defasar determinadas áreas, elevando o número de turnover.

METODOLOGIA
Este resumo baseou-se em pesquisa qualitativa de caráter exploratório, por meio de análises e levantamentos de dados,
fundamentais para identificação das causas do problema da organização.

RESULTADOS

A partir do diagnóstico da problemática, na qual o processo de desligamento e rescisões trabalhistas vem causando inúmeras
reclamações, identificamos a falta de comunicação e planejamento organizacional como as causas raízes para as falhas nesse
processo, uma vez que não há transações de informações claras entre a área de Recursos Humanos e as áreas Financeiras. Como
proposição de solução indicamos a utilização do método PDCA e o redesenho de processos, que a partir dos fluxos de cada um,
serão identificadas rupturas que deverão ser corrigidas, garantido a fluidez dos processos entre as áreas, o que possibilitará o
perfeito cumprimento dos prazos e consecução das atividades inerentes a cada departamento, evitando então os problemas
relatados no atraso aos pagamentos de verbas rescisórias.

CONCLUSOES

Concluímos então que o problema de atraso nos pagamentos de verbas rescisórias deriva de problemas de rupturas de processo e
consequentemente de planejamento organizacional. Desta forma entendemos a a adoção das soluções propostas deverá mitigar
tais situações não conformes, o que proporcionará a organização além do cumprimento legal do processo e assim redução das
autuações da Justiça do Trabalho, redução dos custos operacionais e satisfação dos empregados demitidos.

REFERENCIAS

CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. CHIAVENATO,
Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Site Oficial
Atento – Disponível em https://atento.com/pb/imprensa_post/english-atento-recognized-as-the-company-with-the-highest-digital-
maturity-index-in-brazils-telecommunications-and-technology-sector - Acessado em 25/09/22 às 19:32 horas
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4360753 - BRUNA DOS SANTOS TOLOZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rodrigo Medici Candido

TITULO A SAÚDE MENTAL E O CLIMA ORGANIZACIONAL E OS BENEFÍCIOS DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Gestão de Pessoas, Clima Organizacional e Treinamento e Desenvolvimento identificada na empresa Notre Dame Intermedica
Saúde Ltda. O clima organizacional é o reflexo da motivação dos colaboradores e reflete o quão saudável é a relação da empresa
com os profissionais. Quanto mais qualidade tiver o ambiente de trabalho e as estratégias de gestão de pessoas, quanto maior o
apoio concedido aos times, melhor será o desempenho das equipes, e ele está intimamente ligado aos programas de T(#38)D –
Treinamento e Desenvolvimento, uma vez que a capacitação em diversos temas de desenvolvimento de pessoas promove um clima
organizacional positivo, e consequentemente produtivo.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é a partir da identificação da origem dos problemas identificados, atuar no processo inicial
reduzindo ou eliminando a causa do problema futuro, conhecer e exercer soluções para melhoria da saúde mental dentro de uma
organização, bem como identificar as formas que a gestão de recursos humanos possui para desenvolver pessoas talentosas
cuidando do bem-estar de todos.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a consulta bibliográfica e consulta a artigos sobre o assunto, bem como a
observação dos processos da empresa escolhida.

RESULTADOS

A partir da análise dos dados das causas do problema identificado, em referência às teorias consultadas, identificamos que os
resultados de uma má gestão, e um clima organizacional negativo, determinam os problemas, assim atuar na solução da origem
através de treinamentos para líderes e gestores, modificando o clima organizacional como: transparência e comunicação de líderes
e funcionários, palestras, workshops que tratem da medicina preventiva sobre a saúde mental e até mesmo em apresentar novos
conceitos e feedbacks. Quanto mais informações os líderes, gestores, gerentes tiverem referente ao assunto, mais eles conseguirão
ajudar a sua equipe, entender o momento certo, o modo correto da abordagem, os indícios de exaustão, percebendo assim a fonte
do cansaço e desanimo para atuar ativamente para melhorar o bem-estar de sua equipe no ambiente de trabalho.

CONCLUSOES

Como situação problema investigamos sobre os transtornos mentais e comportamentais como ansiedade e depressão, que
interferem fortemente no clima organizacional considerando a realidade de uma clínica médica, objeto deste resumo de artigo,
identificamos que não há medidas de cuidados com os empregados para mitigar as consequências de uma rotina desgastante e
insegura. As falhas de liderança, um clima organizacional e objetivos na empresa são aspectos à melhorar, por causarem risco aos
funcionários e a organização, visto que tal cenário mostra-se improdutivo.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 6. Ed. Rio de Janeiro,Elsevier,2000. RIBEIRO, Larissa Alves e
SANTA, Lídia Chagas Artigo: Qualidade de Vida no Trabalho: Fator Decisivo para o Processo Organizacional. JORNAL DA USP.
Estudo aponta alto sofrimento mental entre profissionais da saúde durante a pandemia. Disponível em:
http://jornal.usp.br/ciencias/estudo-aponta-alto-sofirmento-mental-entre-profissionais-da-saude-durante-a-pandemia/ Acesso em
outubro de 2022.
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4742109 - THIAGO SILVA DE ASSIS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rodrigo Medici Candido

TITULO A SAÚDE MENTAL E O CLIMA ORGANIZACIONAL E OS BENEFÍCIOS DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Gestão de Pessoas, Clima Organizacional e Treinamento e Desenvolvimento identificada na empresa Notre Dame Intermedica
Saúde Ltda. O clima organizacional é o reflexo da motivação dos colaboradores e reflete o quão saudável é a relação da empresa
com os profissionais. Quanto mais qualidade tiver o ambiente de trabalho e as estratégias de gestão de pessoas, quanto maior o
apoio concedido aos times, melhor será o desempenho das equipes, e ele está intimamente ligado aos programas de T(#38)D –
Treinamento e Desenvolvimento, uma vez que a capacitação em diversos temas de desenvolvimento de pessoas promove um clima
organizacional positivo, e consequentemente produtivo.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é a partir da identificação da origem dos problemas identificados, atuar no processo inicial
reduzindo ou eliminando a causa do problema futuro, conhecer e exercer soluções para melhoria da saúde mental dentro de uma
organização, bem como identificar as formas que a gestão de recursos humanos possui para desenvolver pessoas talentosas
cuidando do bem-estar de todos.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a consulta bibliográfica e consulta a artigos sobre o assunto, bem como a
observação dos processos da empresa escolhida.

RESULTADOS

A partir da análise dos dados das causas do problema identificado, em referência às teorias consultadas, identificamos que os
resultados de uma má gestão, e um clima organizacional negativo, determinam os problemas, assim atuar na solução da origem
através de treinamentos para líderes e gestores, modificando o clima organizacional como: transparência e comunicação de líderes
e funcionários, palestras, workshops que tratem da medicina preventiva sobre a saúde mental e até mesmo em apresentar novos
conceitos e feedbacks. Quanto mais informações os líderes, gestores, gerentes tiverem referente ao assunto, mais eles conseguirão
ajudar a sua equipe, entender o momento certo, o modo correto da abordagem, os indícios de exaustão, percebendo assim a fonte
do cansaço e desanimo para atuar ativamente para melhorar o bem-estar de sua equipe no ambiente de trabalho.

CONCLUSOES

Como situação problema investigamos sobre os transtornos mentais e comportamentais como ansiedade e depressão, que
interferem fortemente no clima organizacional considerando a realidade de uma clínica médica, objeto deste resumo de artigo,
identificamos que não há medidas de cuidados com os empregados para mitigar as consequências de uma rotina desgastante e
insegura. As falhas de liderança, um clima organizacional e objetivos na empresa são aspectos à melhorar, por causarem risco aos
funcionários e a organização, visto que tal cenário mostra-se improdutivo.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 6. Ed. Rio de Janeiro,Elsevier,2000. RIBEIRO, Larissa Alves e
SANTA, Lídia Chagas Artigo: Qualidade de Vida no Trabalho: Fator Decisivo para o Processo Organizacional. JORNAL DA USP.
Estudo aponta alto sofrimento mental entre profissionais da saúde durante a pandemia. Disponível em:
http://jornal.usp.br/ciencias/estudo-aponta-alto-sofirmento-mental-entre-profissionais-da-saude-durante-a-pandemia/ Acesso em
outubro de 2022.
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4754476 - GABRIELA DA SILVA SOARES PELUSO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rodrigo Medici Candido

TITULO A SAÚDE MENTAL E O CLIMA ORGANIZACIONAL E OS BENEFÍCIOS DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Gestão de Pessoas, Clima Organizacional e Treinamento e Desenvolvimento identificada na empresa Notre Dame Intermedica
Saúde Ltda. O clima organizacional é o reflexo da motivação dos colaboradores e reflete o quão saudável é a relação da empresa
com os profissionais. Quanto mais qualidade tiver o ambiente de trabalho e as estratégias de gestão de pessoas, quanto maior o
apoio concedido aos times, melhor será o desempenho das equipes, e ele está intimamente ligado aos programas de T(#38)D –
Treinamento e Desenvolvimento, uma vez que a capacitação em diversos temas de desenvolvimento de pessoas promove um clima
organizacional positivo, e consequentemente produtivo.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é a partir da identificação da origem dos problemas identificados, atuar no processo inicial
reduzindo ou eliminando a causa do problema futuro, conhecer e exercer soluções para melhoria da saúde mental dentro de uma
organização, bem como identificar as formas que a gestão de recursos humanos possui para desenvolver pessoas talentosas
cuidando do bem-estar de todos.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a consulta bibliográfica e consulta a artigos sobre o assunto, bem como a
observação dos processos da empresa escolhida.

RESULTADOS

A partir da análise dos dados das causas do problema identificado, em referência às teorias consultadas, identificamos que os
resultados de uma má gestão, e um clima organizacional negativo, determinam os problemas, assim atuar na solução da origem
através de treinamentos para líderes e gestores, modificando o clima organizacional como: transparência e comunicação de líderes
e funcionários, palestras, workshops que tratem da medicina preventiva sobre a saúde mental e até mesmo em apresentar novos
conceitos e feedbacks. Quanto mais informações os líderes, gestores, gerentes tiverem referente ao assunto, mais eles conseguirão
ajudar a sua equipe, entender o momento certo, o modo correto da abordagem, os indícios de exaustão, percebendo assim a fonte
do cansaço e desanimo para atuar ativamente para melhorar o bem-estar de sua equipe no ambiente de trabalho.

CONCLUSOES

Como situação problema investigamos sobre os transtornos mentais e comportamentais como ansiedade e depressão, que
interferem fortemente no clima organizacional considerando a realidade de uma clínica médica, objeto deste resumo de artigo,
identificamos que não há medidas de cuidados com os empregados para mitigar as consequências de uma rotina desgastante e
insegura. As falhas de liderança, um clima organizacional e objetivos na empresa são aspectos à melhorar, por causarem risco aos
funcionários e a organização, visto que tal cenário mostra-se improdutivo.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 6. Ed. Rio de Janeiro,Elsevier,2000. RIBEIRO, Larissa Alves e
SANTA, Lídia Chagas Artigo: Qualidade de Vida no Trabalho: Fator Decisivo para o Processo Organizacional. JORNAL DA USP.
Estudo aponta alto sofrimento mental entre profissionais da saúde durante a pandemia. Disponível em:
http://jornal.usp.br/ciencias/estudo-aponta-alto-sofirmento-mental-entre-profissionais-da-saude-durante-a-pandemia/ Acesso em
outubro de 2022.
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4758501 - KLAY LIMA NASCIMENTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rodrigo Medici Candido

TITULO A SAÚDE MENTAL E O CLIMA ORGANIZACIONAL E OS BENEFÍCIOS DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Gestão de Pessoas, Clima Organizacional e Treinamento e Desenvolvimento identificada na empresa Notre Dame Intermedica
Saúde Ltda. O clima organizacional é o reflexo da motivação dos colaboradores e reflete o quão saudável é a relação da empresa
com os profissionais. Quanto mais qualidade tiver o ambiente de trabalho e as estratégias de gestão de pessoas, quanto maior o
apoio concedido aos times, melhor será o desempenho das equipes, e ele está intimamente ligado aos programas de T(#38)D –
Treinamento e Desenvolvimento, uma vez que a capacitação em diversos temas de desenvolvimento de pessoas promove um clima
organizacional positivo, e consequentemente produtivo.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é a partir da identificação da origem dos problemas identificados, atuar no processo inicial
reduzindo ou eliminando a causa do problema futuro, conhecer e exercer soluções para melhoria da saúde mental dentro de uma
organização, bem como identificar as formas que a gestão de recursos humanos possui para desenvolver pessoas talentosas
cuidando do bem-estar de todos.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a consulta bibliográfica e consulta a artigos sobre o assunto, bem como a
observação dos processos da empresa escolhida.

RESULTADOS

A partir da análise dos dados das causas do problema identificado, em referência às teorias consultadas, identificamos que os
resultados de uma má gestão, e um clima organizacional negativo, determinam os problemas, assim atuar na solução da origem
através de treinamentos para líderes e gestores, modificando o clima organizacional como: transparência e comunicação de líderes
e funcionários, palestras, workshops que tratem da medicina preventiva sobre a saúde mental e até mesmo em apresentar novos
conceitos e feedbacks. Quanto mais informações os líderes, gestores, gerentes tiverem referente ao assunto, mais eles conseguirão
ajudar a sua equipe, entender o momento certo, o modo correto da abordagem, os indícios de exaustão, percebendo assim a fonte
do cansaço e desanimo para atuar ativamente para melhorar o bem-estar de sua equipe no ambiente de trabalho.

CONCLUSOES

Como situação problema investigamos sobre os transtornos mentais e comportamentais como ansiedade e depressão, que
interferem fortemente no clima organizacional considerando a realidade de uma clínica médica, objeto deste resumo de artigo,
identificamos que não há medidas de cuidados com os empregados para mitigar as consequências de uma rotina desgastante e
insegura. As falhas de liderança, um clima organizacional e objetivos na empresa são aspectos à melhorar, por causarem risco aos
funcionários e a organização, visto que tal cenário mostra-se improdutivo.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 6. Ed. Rio de Janeiro,Elsevier,2000. RIBEIRO, Larissa Alves e
SANTA, Lídia Chagas Artigo: Qualidade de Vida no Trabalho: Fator Decisivo para o Processo Organizacional. JORNAL DA USP.
Estudo aponta alto sofrimento mental entre profissionais da saúde durante a pandemia. Disponível em:
http://jornal.usp.br/ciencias/estudo-aponta-alto-sofirmento-mental-entre-profissionais-da-saude-durante-a-pandemia/ Acesso em
outubro de 2022.
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4771826 - LARISSA BEATRIZ ALMEIDA CONCEICAO ROSA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rodrigo Medici Candido

TITULO A SAÚDE MENTAL E O CLIMA ORGANIZACIONAL E OS BENEFÍCIOS DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Gestão de Pessoas, Clima Organizacional e Treinamento e Desenvolvimento identificada na empresa Notre Dame Intermedica
Saúde Ltda. O clima organizacional é o reflexo da motivação dos colaboradores e reflete o quão saudável é a relação da empresa
com os profissionais. Quanto mais qualidade tiver o ambiente de trabalho e as estratégias de gestão de pessoas, quanto maior o
apoio concedido aos times, melhor será o desempenho das equipes, e ele está intimamente ligado aos programas de T(#38)D –
Treinamento e Desenvolvimento, uma vez que a capacitação em diversos temas de desenvolvimento de pessoas promove um clima
organizacional positivo, e consequentemente produtivo.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é a partir da identificação da origem dos problemas identificados, atuar no processo inicial
reduzindo ou eliminando a causa do problema futuro, conhecer e exercer soluções para melhoria da saúde mental dentro de uma
organização, bem como identificar as formas que a gestão de recursos humanos possui para desenvolver pessoas talentosas
cuidando do bem-estar de todos.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a consulta bibliográfica e consulta a artigos sobre o assunto, bem como a
observação dos processos da empresa escolhida.

RESULTADOS

A partir da análise dos dados das causas do problema identificado, em referência às teorias consultadas, identificamos que os
resultados de uma má gestão, e um clima organizacional negativo, determinam os problemas, assim atuar na solução da origem
através de treinamentos para líderes e gestores, modificando o clima organizacional como: transparência e comunicação de líderes
e funcionários, palestras, workshops que tratem da medicina preventiva sobre a saúde mental e até mesmo em apresentar novos
conceitos e feedbacks. Quanto mais informações os líderes, gestores, gerentes tiverem referente ao assunto, mais eles conseguirão
ajudar a sua equipe, entender o momento certo, o modo correto da abordagem, os indícios de exaustão, percebendo assim a fonte
do cansaço e desanimo para atuar ativamente para melhorar o bem-estar de sua equipe no ambiente de trabalho.

CONCLUSOES

Como situação problema investigamos sobre os transtornos mentais e comportamentais como ansiedade e depressão, que
interferem fortemente no clima organizacional considerando a realidade de uma clínica médica, objeto deste resumo de artigo,
identificamos que não há medidas de cuidados com os empregados para mitigar as consequências de uma rotina desgastante e
insegura. As falhas de liderança, um clima organizacional e objetivos na empresa são aspectos à melhorar, por causarem risco aos
funcionários e a organização, visto que tal cenário mostra-se improdutivo.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 6. Ed. Rio de Janeiro,Elsevier,2000. RIBEIRO, Larissa Alves e
SANTA, Lídia Chagas Artigo: Qualidade de Vida no Trabalho: Fator Decisivo para o Processo Organizacional. JORNAL DA USP.
Estudo aponta alto sofrimento mental entre profissionais da saúde durante a pandemia. Disponível em:
http://jornal.usp.br/ciencias/estudo-aponta-alto-sofirmento-mental-entre-profissionais-da-saude-durante-a-pandemia/ Acesso em
outubro de 2022.
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4545273 - MARIA CRISTINA SANTOS FELIX DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO A Humanização do trabalho no Setor de Call Center

INTRODUCAO

Diante do cenário da Pandemia, os serviços prestados por entregadores da rede Ifood tornaram-se uma mão de obra essencial,
desta maneira muitas empresas que não tinham essa opção entrega de produtos, passaram a adotála de forma permanente, porém
nota-se que estas empresas ainda não se atentaram que tais profissionais as representam de forma direta na visão do consumidor,
assim este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema nos cadastros relacionados aos
trabalhadores “ol” e “nuvem”, contratados e terceiros respectivamente, que prestam serviços para a empresa Ifood. Tais problemas
referem-se à não entregas realizadas, e a partir das causas indicar possíveis soluções para a minimizar ou eliminar tais situações.

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo partirá do desenvolvimento analisado feito por um subsistema analítico da Gestão de Recursos
Humanos, com o objetivo de apresentar propostas na resolução de conflitos no que se refere à causa problema dos entregadores da
Ifood.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi consulta bibliográfica e periódicos sobre o assunto T(#38)D, bem como a
observação dos processos da empresa escolhida, para tanto foi necessário organizar e analisar as literaturas visando entender a
situação problema, assim como o tratamento para construir um eixo teórico, utilizamos textos jornalísticos e opinativos, obtidos em
acervos digitais.

RESULTADOS

Após análise dos conceitos teóricos e da observação aos processos da empresa Ifod, entendendo que a relação com o perfil de
profissionais é complexa, propomos a implementação de uma área responsável por analisar e seguir rigorosamente todas as
normas impostas no plano de contratação de prestadores de serviço do ifood, bem como o acompanhamento e treinamentos de
reciclagem periódicos, assim, esses prestadores de serviço estariam amparados pela organização, tendo mais acesso às
informações e normas, e consequentemente desenvolveriam de forma mais adequada, responsável e produtiva suas funções. Foi
também indicada a empresa a possibilidade de rastreadores, porém pelo custo envolvido tal sugestão permanece em análise pelos
gestores responsáveis.

CONCLUSOES

A partir do trabalho desenvolvido, pôde-se concluir que caso a empresa adote as medidas propostas para diminuir ou eliminar o
problema identificado, os resultados de sua prestação de serviços e consequentemente a satisfação de seus clientes sofrerá forte
evolução. Ademais, conclui-se que a empresa Ifood necessita de um processo de fiscalização mais rigoroso, referente aos contratos
fechados com os a empresas fornecedoras de mão de obra

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu
21% no Brasil Disponível em https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-
21-no-brasil/ - Acesso em 24 de setembro de 2022 às 18:46 horas Plataformas digitais, Ulberização do trabalho e regulação no
Capitalismo contemporâneo. Disponível em: https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/38901/pdf. - Acesso em 12 de
setembro de 2022 às 22;15 horas CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
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TITULO A Humanização do trabalho no Setor de Call Center

INTRODUCAO

Diante do cenário da Pandemia, os serviços prestados por entregadores da rede Ifood tornaram-se uma mão de obra essencial,
desta maneira muitas empresas que não tinham essa opção entrega de produtos, passaram a adotála de forma permanente, porém
nota-se que estas empresas ainda não se atentaram que tais profissionais as representam de forma direta na visão do consumidor,
assim este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema nos cadastros relacionados aos
trabalhadores “ol” e “nuvem”, contratados e terceiros respectivamente, que prestam serviços para a empresa Ifood. Tais problemas
referem-se à não entregas realizadas, e a partir das causas indicar possíveis soluções para a minimizar ou eliminar tais situações.

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo partirá do desenvolvimento analisado feito por um subsistema analítico da Gestão de Recursos
Humanos, com o objetivo de apresentar propostas na resolução de conflitos no que se refere à causa problema dos entregadores da
Ifood.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi consulta bibliográfica e periódicos sobre o assunto T(#38)D, bem como a
observação dos processos da empresa escolhida, para tanto foi necessário organizar e analisar as literaturas visando entender a
situação problema, assim como o tratamento para construir um eixo teórico, utilizamos textos jornalísticos e opinativos, obtidos em
acervos digitais.

RESULTADOS

Após análise dos conceitos teóricos e da observação aos processos da empresa Ifod, entendendo que a relação com o perfil de
profissionais é complexa, propomos a implementação de uma área responsável por analisar e seguir rigorosamente todas as
normas impostas no plano de contratação de prestadores de serviço do ifood, bem como o acompanhamento e treinamentos de
reciclagem periódicos, assim, esses prestadores de serviço estariam amparados pela organização, tendo mais acesso às
informações e normas, e consequentemente desenvolveriam de forma mais adequada, responsável e produtiva suas funções. Foi
também indicada a empresa a possibilidade de rastreadores, porém pelo custo envolvido tal sugestão permanece em análise pelos
gestores responsáveis.

CONCLUSOES

A partir do trabalho desenvolvido, pôde-se concluir que caso a empresa adote as medidas propostas para diminuir ou eliminar o
problema identificado, os resultados de sua prestação de serviços e consequentemente a satisfação de seus clientes sofrerá forte
evolução. Ademais, conclui-se que a empresa Ifood necessita de um processo de fiscalização mais rigoroso, referente aos contratos
fechados com os a empresas fornecedoras de mão de obra

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu
21% no Brasil Disponível em https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-
21-no-brasil/ - Acesso em 24 de setembro de 2022 às 18:46 horas Plataformas digitais, Ulberização do trabalho e regulação no
Capitalismo contemporâneo. Disponível em: https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/38901/pdf. - Acesso em 12 de
setembro de 2022 às 22;15 horas CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
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TITULO A Humanização do trabalho no Setor de Call Center

INTRODUCAO

Diante do cenário da Pandemia, os serviços prestados por entregadores da rede Ifood tornaram-se uma mão de obra essencial,
desta maneira muitas empresas que não tinham essa opção entrega de produtos, passaram a adotála de forma permanente, porém
nota-se que estas empresas ainda não se atentaram que tais profissionais as representam de forma direta na visão do consumidor,
assim este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema nos cadastros relacionados aos
trabalhadores “ol” e “nuvem”, contratados e terceiros respectivamente, que prestam serviços para a empresa Ifood. Tais problemas
referem-se à não entregas realizadas, e a partir das causas indicar possíveis soluções para a minimizar ou eliminar tais situações.

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo partirá do desenvolvimento analisado feito por um subsistema analítico da Gestão de Recursos
Humanos, com o objetivo de apresentar propostas na resolução de conflitos no que se refere à causa problema dos entregadores da
Ifood.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi consulta bibliográfica e periódicos sobre o assunto T(#38)D, bem como a
observação dos processos da empresa escolhida, para tanto foi necessário organizar e analisar as literaturas visando entender a
situação problema, assim como o tratamento para construir um eixo teórico, utilizamos textos jornalísticos e opinativos, obtidos em
acervos digitais.

RESULTADOS

Após análise dos conceitos teóricos e da observação aos processos da empresa Ifod, entendendo que a relação com o perfil de
profissionais é complexa, propomos a implementação de uma área responsável por analisar e seguir rigorosamente todas as
normas impostas no plano de contratação de prestadores de serviço do ifood, bem como o acompanhamento e treinamentos de
reciclagem periódicos, assim, esses prestadores de serviço estariam amparados pela organização, tendo mais acesso às
informações e normas, e consequentemente desenvolveriam de forma mais adequada, responsável e produtiva suas funções. Foi
também indicada a empresa a possibilidade de rastreadores, porém pelo custo envolvido tal sugestão permanece em análise pelos
gestores responsáveis.

CONCLUSOES

A partir do trabalho desenvolvido, pôde-se concluir que caso a empresa adote as medidas propostas para diminuir ou eliminar o
problema identificado, os resultados de sua prestação de serviços e consequentemente a satisfação de seus clientes sofrerá forte
evolução. Ademais, conclui-se que a empresa Ifood necessita de um processo de fiscalização mais rigoroso, referente aos contratos
fechados com os a empresas fornecedoras de mão de obra

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu
21% no Brasil Disponível em https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-
21-no-brasil/ - Acesso em 24 de setembro de 2022 às 18:46 horas Plataformas digitais, Ulberização do trabalho e regulação no
Capitalismo contemporâneo. Disponível em: https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/38901/pdf. - Acesso em 12 de
setembro de 2022 às 22;15 horas CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
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TITULO A Humanização do trabalho no Setor de Call Center

INTRODUCAO

Diante do cenário da Pandemia, os serviços prestados por entregadores da rede Ifood tornaram-se uma mão de obra essencial,
desta maneira muitas empresas que não tinham essa opção entrega de produtos, passaram a adotála de forma permanente, porém
nota-se que estas empresas ainda não se atentaram que tais profissionais as representam de forma direta na visão do consumidor,
assim este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema nos cadastros relacionados aos
trabalhadores “ol” e “nuvem”, contratados e terceiros respectivamente, que prestam serviços para a empresa Ifood. Tais problemas
referem-se à não entregas realizadas, e a partir das causas indicar possíveis soluções para a minimizar ou eliminar tais situações.

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo partirá do desenvolvimento analisado feito por um subsistema analítico da Gestão de Recursos
Humanos, com o objetivo de apresentar propostas na resolução de conflitos no que se refere à causa problema dos entregadores da
Ifood.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi consulta bibliográfica e periódicos sobre o assunto T(#38)D, bem como a
observação dos processos da empresa escolhida, para tanto foi necessário organizar e analisar as literaturas visando entender a
situação problema, assim como o tratamento para construir um eixo teórico, utilizamos textos jornalísticos e opinativos, obtidos em
acervos digitais.

RESULTADOS

Após análise dos conceitos teóricos e da observação aos processos da empresa Ifod, entendendo que a relação com o perfil de
profissionais é complexa, propomos a implementação de uma área responsável por analisar e seguir rigorosamente todas as
normas impostas no plano de contratação de prestadores de serviço do ifood, bem como o acompanhamento e treinamentos de
reciclagem periódicos, assim, esses prestadores de serviço estariam amparados pela organização, tendo mais acesso às
informações e normas, e consequentemente desenvolveriam de forma mais adequada, responsável e produtiva suas funções. Foi
também indicada a empresa a possibilidade de rastreadores, porém pelo custo envolvido tal sugestão permanece em análise pelos
gestores responsáveis.

CONCLUSOES

A partir do trabalho desenvolvido, pôde-se concluir que caso a empresa adote as medidas propostas para diminuir ou eliminar o
problema identificado, os resultados de sua prestação de serviços e consequentemente a satisfação de seus clientes sofrerá forte
evolução. Ademais, conclui-se que a empresa Ifood necessita de um processo de fiscalização mais rigoroso, referente aos contratos
fechados com os a empresas fornecedoras de mão de obra

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu
21% no Brasil Disponível em https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-
21-no-brasil/ - Acesso em 24 de setembro de 2022 às 18:46 horas Plataformas digitais, Ulberização do trabalho e regulação no
Capitalismo contemporâneo. Disponível em: https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/38901/pdf. - Acesso em 12 de
setembro de 2022 às 22;15 horas CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
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TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO – DESPESA OU INVESTIMENTO?

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Treinamento e Desenvolvimento identificado na empresa TMKT. Grande parte das empresas visam exclusivamente o lucro e
deixam de lado a questão humana, transformado assim pessoas em números, tornando descartáveis. No setor de telemarketing não
é diferente, um setor que surgiu em meados dos anos 60 na Inglaterra e vem ganhando mercado desde então. Segundo
TOOMINGAS o mercado mundial de call centers arrecadou cerca de 23 bilhões de euros em 1998, com estimativas de sessenta
bilhões de euros em 2003, empregando cerca de um milhão e meio de europeus e cinco milhões de pessoas nos Estados Unidos
(EUA). O Brasil segue a tendência e não fica de fora na adesão ao segmento, que arrecadou R$51,26 bilhões em 2018.
(DNKINFOTELECOM, 2019).

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é a partir da análise dos dados coletados e das pesquisas indicadas na metodologia, propor
soluções às causas do problema identificado, que é o alto índice de turnover e absenteísmo com a finalidade de que se consiga uma
redução dos níveis do problema no setor de call center, promovendo um ambiente de trabalho mais humano e mais produtivo.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a pesquisa bibliográfica e pesquisa em revistas periódicos sobre o assunto, bem
como dados coletados em sites de empresas e matérias jornalísticas.

RESULTADOS

O problema identificado na empresa é a rotatividade de colaboradores (turnover) por insatisfação pela forma como são tratados,
seja pelos líderes – supervisores ou coordenadores – que normalmente os enxergam como apenas números e máquinas de atender
ligações, freneticamente e com perfeição, na maioria das vezes sem suporte algum ou insuficiente, como a falta de treinamentos
para qualifica-los ou até mesmo a falta de apoio psicológico, visto que a função Operador de Telemarketing gera alto desgaste
psicológico devido ao estresse, trabalho sob pressão, e esforços repetitivos. Segundo DRUCKER um líder que muito promete e
engaja, mas não se compromete pessoalmente com suas ideias, tende a frustrar seus colaboradores e deixar muita bagunça para
trás. Assim a implementação de um processo completo de T(#38)D – Treinamento e Desenvolvimento, desde a integração até
treinamentos de reciclagem, para operadores e especialmente para gestores e coordenadores, direciona o desenvolvimento de
pessoas, agregando valores à organização, aumentando o capital intelectual e a vantagem competitiva no mercado.

CONCLUSOES

Concluímos que a partir da aplicação dos processos de treinamento e desenvolvimento é possível minimizar as causas de turnover
e absenteísmo, onde, a partir das teorias e experiências colhidas o processo será melhorado, proporcionando uma queda
considerável da causa problema gerando melhor relacionamento interpessoal entre Gestores e Liderados e um clima organizacional
mais agradável.

REFERENCIAS

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Estrutura organizacional: uma abordagem para resultados e competitividade. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2014. Sindicato dos Trabalhadores da área de Operadores de Telemarketing, disponível em:
http://www.sintratel.org.br/ Acesso no dia 30 de agosto de 2022. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2000. Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu 21% no Brasil Disponível em
https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-21-no-brasil/ Acesso em 24 de
setembro de 2022.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Carlos Eduardo Munhoz

TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO – DESPESA OU INVESTIMENTO?

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Treinamento e Desenvolvimento identificado na empresa TMKT. Grande parte das empresas visam exclusivamente o lucro e
deixam de lado a questão humana, transformado assim pessoas em números, tornando descartáveis. No setor de telemarketing não
é diferente, um setor que surgiu em meados dos anos 60 na Inglaterra e vem ganhando mercado desde então. Segundo
TOOMINGAS o mercado mundial de call centers arrecadou cerca de 23 bilhões de euros em 1998, com estimativas de sessenta
bilhões de euros em 2003, empregando cerca de um milhão e meio de europeus e cinco milhões de pessoas nos Estados Unidos
(EUA). O Brasil segue a tendência e não fica de fora na adesão ao segmento, que arrecadou R$51,26 bilhões em 2018.
(DNKINFOTELECOM, 2019).

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é a partir da análise dos dados coletados e das pesquisas indicadas na metodologia, propor
soluções às causas do problema identificado, que é o alto índice de turnover e absenteísmo com a finalidade de que se consiga uma
redução dos níveis do problema no setor de call center, promovendo um ambiente de trabalho mais humano e mais produtivo.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a pesquisa bibliográfica e pesquisa em revistas periódicos sobre o assunto, bem
como dados coletados em sites de empresas e matérias jornalísticas.

RESULTADOS

O problema identificado na empresa é a rotatividade de colaboradores (turnover) por insatisfação pela forma como são tratados,
seja pelos líderes – supervisores ou coordenadores – que normalmente os enxergam como apenas números e máquinas de atender
ligações, freneticamente e com perfeição, na maioria das vezes sem suporte algum ou insuficiente, como a falta de treinamentos
para qualifica-los ou até mesmo a falta de apoio psicológico, visto que a função Operador de Telemarketing gera alto desgaste
psicológico devido ao estresse, trabalho sob pressão, e esforços repetitivos. Segundo DRUCKER um líder que muito promete e
engaja, mas não se compromete pessoalmente com suas ideias, tende a frustrar seus colaboradores e deixar muita bagunça para
trás. Assim a implementação de um processo completo de T(#38)D – Treinamento e Desenvolvimento, desde a integração até
treinamentos de reciclagem, para operadores e especialmente para gestores e coordenadores, direciona o desenvolvimento de
pessoas, agregando valores à organização, aumentando o capital intelectual e a vantagem competitiva no mercado.

CONCLUSOES

Concluímos que a partir da aplicação dos processos de treinamento e desenvolvimento é possível minimizar as causas de turnover
e absenteísmo, onde, a partir das teorias e experiências colhidas o processo será melhorado, proporcionando uma queda
considerável da causa problema gerando melhor relacionamento interpessoal entre Gestores e Liderados e um clima organizacional
mais agradável.

REFERENCIAS

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Estrutura organizacional: uma abordagem para resultados e competitividade. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2014. Sindicato dos Trabalhadores da área de Operadores de Telemarketing, disponível em:
http://www.sintratel.org.br/ Acesso no dia 30 de agosto de 2022. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2000. Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu 21% no Brasil Disponível em
https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-21-no-brasil/ Acesso em 24 de
setembro de 2022.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Carlos Eduardo Munhoz

TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO – DESPESA OU INVESTIMENTO?

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Treinamento e Desenvolvimento identificado na empresa TMKT. Grande parte das empresas visam exclusivamente o lucro e
deixam de lado a questão humana, transformado assim pessoas em números, tornando descartáveis. No setor de telemarketing não
é diferente, um setor que surgiu em meados dos anos 60 na Inglaterra e vem ganhando mercado desde então. Segundo
TOOMINGAS o mercado mundial de call centers arrecadou cerca de 23 bilhões de euros em 1998, com estimativas de sessenta
bilhões de euros em 2003, empregando cerca de um milhão e meio de europeus e cinco milhões de pessoas nos Estados Unidos
(EUA). O Brasil segue a tendência e não fica de fora na adesão ao segmento, que arrecadou R$51,26 bilhões em 2018.
(DNKINFOTELECOM, 2019).

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é a partir da análise dos dados coletados e das pesquisas indicadas na metodologia, propor
soluções às causas do problema identificado, que é o alto índice de turnover e absenteísmo com a finalidade de que se consiga uma
redução dos níveis do problema no setor de call center, promovendo um ambiente de trabalho mais humano e mais produtivo.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a pesquisa bibliográfica e pesquisa em revistas periódicos sobre o assunto, bem
como dados coletados em sites de empresas e matérias jornalísticas.

RESULTADOS

O problema identificado na empresa é a rotatividade de colaboradores (turnover) por insatisfação pela forma como são tratados,
seja pelos líderes – supervisores ou coordenadores – que normalmente os enxergam como apenas números e máquinas de atender
ligações, freneticamente e com perfeição, na maioria das vezes sem suporte algum ou insuficiente, como a falta de treinamentos
para qualifica-los ou até mesmo a falta de apoio psicológico, visto que a função Operador de Telemarketing gera alto desgaste
psicológico devido ao estresse, trabalho sob pressão, e esforços repetitivos. Segundo DRUCKER um líder que muito promete e
engaja, mas não se compromete pessoalmente com suas ideias, tende a frustrar seus colaboradores e deixar muita bagunça para
trás. Assim a implementação de um processo completo de T(#38)D – Treinamento e Desenvolvimento, desde a integração até
treinamentos de reciclagem, para operadores e especialmente para gestores e coordenadores, direciona o desenvolvimento de
pessoas, agregando valores à organização, aumentando o capital intelectual e a vantagem competitiva no mercado.

CONCLUSOES

Concluímos que a partir da aplicação dos processos de treinamento e desenvolvimento é possível minimizar as causas de turnover
e absenteísmo, onde, a partir das teorias e experiências colhidas o processo será melhorado, proporcionando uma queda
considerável da causa problema gerando melhor relacionamento interpessoal entre Gestores e Liderados e um clima organizacional
mais agradável.

REFERENCIAS

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Estrutura organizacional: uma abordagem para resultados e competitividade. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2014. Sindicato dos Trabalhadores da área de Operadores de Telemarketing, disponível em:
http://www.sintratel.org.br/ Acesso no dia 30 de agosto de 2022. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2000. Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu 21% no Brasil Disponível em
https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-21-no-brasil/ Acesso em 24 de
setembro de 2022.
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TITULO FERRAMENTA CARGOS E SALÁRIOS COMO ESTRATÉGICA DE PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tem como proposito analisar os índices de reclamações relativas à cargos e salários e propor soluções à
empresa Riachuelo, por ser uma empresa de grande porte deve buscar dirimir tais índices a partir de melhorias em relação aos
questionamentos e necessidades apresentadas pelos colaboradores, a partir de planejamentos e organização, para que assim
possam ser implementadas estratégias que auxiliam nos principais pontos de melhoria.

OBJETIVOS
O resumo acima tem como objetivo identificar as principais causas das reclamações de funcionários e ex-funcionários voltadas à
cargos e salários da empresa Riachuelo, visando buscar e propor soluções de acordo com as necessidades identificadas.

METODOLOGIA
Este trabalho é resultado de uma pesquisa exploratória, realizada por meio de diferentes sites estruturados como Reclame aqui,
Catho e Infojobs, onde ex-funcionários e empregados fazem questionamentos sobre falta de organização na área de administração
de cargos e salários.

RESULTADOS

identificámos os seguintes motivos, nomeadamente salários, horas de trabalho, menos Oportunidades de crescimento e pressão na
execução de atividades. Tais questões estão diretamente ligadas à definição clara das grades de função / cargos e salários, que
podem não ser conhecidos pelos empregados da empresa ou ainda não sejam efetivamente aplicados. Desta forma propomos que
o processo de cargos e salários seja devidamente apresentado a todos os empregados da organização, bem como sejam
cumpridos, tornando a relação perceptível aos colaboradores e a partir daí possam desenvolver as competências, habilidades e
atitudes que os permitam evoluir na processo de crescimento de carreira dentro da instituição.

CONCLUSOES

A partir da aplicação do projeto será possível minimizar ou eliminar as causas dos problemas identificados, o que reduzirá níveis de
turnover e absenteísmo, tornará o ambiente interno mais harmonioso, e ao mesmo tempo proverá motivação aos empregados, uma
vez que passarão a ter conhecimento dos requisitos que lhe proporcionarão melhores condições de trabalho, salário e
desenvolvimento.

REFERENCIAS
CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. CHIAVENATO,
Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. CHIAVENATO,
Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2011.
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TITULO FERRAMENTA CARGOS E SALÁRIOS COMO ESTRATÉGICA DE PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tem como proposito analisar os índices de reclamações relativas à cargos e salários e propor soluções à
empresa Riachuelo, por ser uma empresa de grande porte deve buscar dirimir tais índices a partir de melhorias em relação aos
questionamentos e necessidades apresentadas pelos colaboradores, a partir de planejamentos e organização, para que assim
possam ser implementadas estratégias que auxiliam nos principais pontos de melhoria.

OBJETIVOS
O resumo acima tem como objetivo identificar as principais causas das reclamações de funcionários e ex-funcionários voltadas à
cargos e salários da empresa Riachuelo, visando buscar e propor soluções de acordo com as necessidades identificadas.

METODOLOGIA
Este trabalho é resultado de uma pesquisa exploratória, realizada por meio de diferentes sites estruturados como Reclame aqui,
Catho e Infojobs, onde ex-funcionários e empregados fazem questionamentos sobre falta de organização na área de administração
de cargos e salários.

RESULTADOS

identificámos os seguintes motivos, nomeadamente salários, horas de trabalho, menos Oportunidades de crescimento e pressão na
execução de atividades. Tais questões estão diretamente ligadas à definição clara das grades de função / cargos e salários, que
podem não ser conhecidos pelos empregados da empresa ou ainda não sejam efetivamente aplicados. Desta forma propomos que
o processo de cargos e salários seja devidamente apresentado a todos os empregados da organização, bem como sejam
cumpridos, tornando a relação perceptível aos colaboradores e a partir daí possam desenvolver as competências, habilidades e
atitudes que os permitam evoluir na processo de crescimento de carreira dentro da instituição.

CONCLUSOES

A partir da aplicação do projeto será possível minimizar ou eliminar as causas dos problemas identificados, o que reduzirá níveis de
turnover e absenteísmo, tornará o ambiente interno mais harmonioso, e ao mesmo tempo proverá motivação aos empregados, uma
vez que passarão a ter conhecimento dos requisitos que lhe proporcionarão melhores condições de trabalho, salário e
desenvolvimento.

REFERENCIAS
CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. CHIAVENATO,
Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. CHIAVENATO,
Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2011.
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TITULO FERRAMENTA CARGOS E SALÁRIOS COMO ESTRATÉGICA DE PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tem como proposito analisar os índices de reclamações relativas à cargos e salários e propor soluções à
empresa Riachuelo, por ser uma empresa de grande porte deve buscar dirimir tais índices a partir de melhorias em relação aos
questionamentos e necessidades apresentadas pelos colaboradores, a partir de planejamentos e organização, para que assim
possam ser implementadas estratégias que auxiliam nos principais pontos de melhoria.

OBJETIVOS
O resumo acima tem como objetivo identificar as principais causas das reclamações de funcionários e ex-funcionários voltadas à
cargos e salários da empresa Riachuelo, visando buscar e propor soluções de acordo com as necessidades identificadas.

METODOLOGIA
Este trabalho é resultado de uma pesquisa exploratória, realizada por meio de diferentes sites estruturados como Reclame aqui,
Catho e Infojobs, onde ex-funcionários e empregados fazem questionamentos sobre falta de organização na área de administração
de cargos e salários.

RESULTADOS

identificámos os seguintes motivos, nomeadamente salários, horas de trabalho, menos Oportunidades de crescimento e pressão na
execução de atividades. Tais questões estão diretamente ligadas à definição clara das grades de função / cargos e salários, que
podem não ser conhecidos pelos empregados da empresa ou ainda não sejam efetivamente aplicados. Desta forma propomos que
o processo de cargos e salários seja devidamente apresentado a todos os empregados da organização, bem como sejam
cumpridos, tornando a relação perceptível aos colaboradores e a partir daí possam desenvolver as competências, habilidades e
atitudes que os permitam evoluir na processo de crescimento de carreira dentro da instituição.

CONCLUSOES

A partir da aplicação do projeto será possível minimizar ou eliminar as causas dos problemas identificados, o que reduzirá níveis de
turnover e absenteísmo, tornará o ambiente interno mais harmonioso, e ao mesmo tempo proverá motivação aos empregados, uma
vez que passarão a ter conhecimento dos requisitos que lhe proporcionarão melhores condições de trabalho, salário e
desenvolvimento.

REFERENCIAS
CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. CHIAVENATO,
Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. CHIAVENATO,
Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2011.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rodrigo Medici Candido

TITULO FERRAMENTA CARGOS E SALÁRIOS COMO ESTRATÉGICA DE PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tem como proposito analisar os índices de reclamações relativas à cargos e salários e propor soluções à
empresa Riachuelo, por ser uma empresa de grande porte deve buscar dirimir tais índices a partir de melhorias em relação aos
questionamentos e necessidades apresentadas pelos colaboradores, a partir de planejamentos e organização, para que assim
possam ser implementadas estratégias que auxiliam nos principais pontos de melhoria.

OBJETIVOS
O resumo acima tem como objetivo identificar as principais causas das reclamações de funcionários e ex-funcionários voltadas à
cargos e salários da empresa Riachuelo, visando buscar e propor soluções de acordo com as necessidades identificadas.

METODOLOGIA
Este trabalho é resultado de uma pesquisa exploratória, realizada por meio de diferentes sites estruturados como Reclame aqui,
Catho e Infojobs, onde ex-funcionários e empregados fazem questionamentos sobre falta de organização na área de administração
de cargos e salários.

RESULTADOS

identificámos os seguintes motivos, nomeadamente salários, horas de trabalho, menos Oportunidades de crescimento e pressão na
execução de atividades. Tais questões estão diretamente ligadas à definição clara das grades de função / cargos e salários, que
podem não ser conhecidos pelos empregados da empresa ou ainda não sejam efetivamente aplicados. Desta forma propomos que
o processo de cargos e salários seja devidamente apresentado a todos os empregados da organização, bem como sejam
cumpridos, tornando a relação perceptível aos colaboradores e a partir daí possam desenvolver as competências, habilidades e
atitudes que os permitam evoluir na processo de crescimento de carreira dentro da instituição.

CONCLUSOES

A partir da aplicação do projeto será possível minimizar ou eliminar as causas dos problemas identificados, o que reduzirá níveis de
turnover e absenteísmo, tornará o ambiente interno mais harmonioso, e ao mesmo tempo proverá motivação aos empregados, uma
vez que passarão a ter conhecimento dos requisitos que lhe proporcionarão melhores condições de trabalho, salário e
desenvolvimento.

REFERENCIAS
CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. CHIAVENATO,
Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. CHIAVENATO,
Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2011.
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TITULO GESTÃO DE PESSOAS COMO ESTRATÉGIA DE MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará sobre a identificação de falhas no processo de gestão de pessoas em Empresa do Grupo Carrefour. Os
gaps foram identificados no clima organizacional, que em estudo indica grande número de absenteísmo e rotatividade (turnover).
Nas pesquisas sobre o Grupo Carrefour foram encontrados em sites públicos como: Catho, Reclame aqui, Infojobs e Indeed mais de
7.454 reclamações relacionada a problemas com atendimento, má gestão, falta de plano de carreira, stress no ambiente de trabalho
e desgaste de funcionários, fatos que demostram a importância do desenvolvimento de um bom clima organizacional bem como de
treinamentos qualificando gestores na gestão de pessoas, assim justificando a temática que aqui iremos apresentar.

OBJETIVOS
O objetivo desse resumo de artigo é, a partir da identificação dos problemas encontrados propor melhorias nos processos de
comunicação e treinamento entre gestores e equipe.

METODOLOGIA
Como metodologia utilizamos a pesquisa bibliográfica e fontes de consultas nos portais especializados em trabalho, além disso
para o levantamento de informações utilizamos capítulos de livros e revistas especializadas sobre o tema, além de matérias
jornalísticas.

RESULTADOS

A partir de pesquisas, das experiências de ex-funcionários e teorias consultadas, identificamos que a falta de preparo de gestores e
a inabilidade na comunicação, são os fatores que desencadeiam a insatisfação no ambiente de trabalho. Segundo Chiavenato (1991,
“n.p.”): A gestão de pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas – empregados,
funcionários, recursos humanos ou qualquer denominação utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais”. E
ainda, “assim como o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com
as pessoas ou recursos humanos. Assim propomos como solução para o turnover, absenteísmo e o clima organizacional ruim,
apresentar ferramentas de gestão de pessoas que podem auxiliar no mapeamento dos pontos fortes e fracos da equipe, investir na
saúde ocupacional, e médico do trabalho para cuidar exclusivamente dos hábitos que influenciam diretamente o trabalhador e trazer
soluções para eliminar as causa de doenças e cansaço entre os trabalhadores, ter um bom clima organizacional, ter Feedbacks
constante para melhoria de todos.

CONCLUSOES

A solução do grupo foi implantar estratégias e processos de capacitação e treinamento com foco na comunicação interpessoal,
onde desenvolveríamos nos gestores a capacidade de identificar os pontos fortes e a serem melhorados dentro de sua equipe,
visando às necessidades com foco no resultado em médio prazo. Os resultados esperados a serem alcançados serão: melhoria no
ambiente de trabalho, alinhamento dos objetivos da empresa com base na visão do grupo, aumento da motivação das equipes,
redução dos índices de reclamações recebidas dos clientes, atração e retenção de talentos entre outros, porém nosso maior
resultado será nosso aperfeiçoamento junto aos colaboradores.

REFERENCIAS

Catho. Trabalhando no Carrefour. Disponível em: https://www.catho.com.br/por- dentro/71381- Acesso em: 17 de setembro de
2022 às 21:33 horas. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas - O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de
Janeiro: Editora Campus,1991 CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri:
Manole, 2009.
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TITULO GESTÃO DE PESSOAS COMO ESTRATÉGIA DE MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará sobre a identificação de falhas no processo de gestão de pessoas em Empresa do Grupo Carrefour. Os
gaps foram identificados no clima organizacional, que em estudo indica grande número de absenteísmo e rotatividade (turnover).
Nas pesquisas sobre o Grupo Carrefour foram encontrados em sites públicos como: Catho, Reclame aqui, Infojobs e Indeed mais de
7.454 reclamações relacionada a problemas com atendimento, má gestão, falta de plano de carreira, stress no ambiente de trabalho
e desgaste de funcionários, fatos que demostram a importância do desenvolvimento de um bom clima organizacional bem como de
treinamentos qualificando gestores na gestão de pessoas, assim justificando a temática que aqui iremos apresentar.

OBJETIVOS
O objetivo desse resumo de artigo é, a partir da identificação dos problemas encontrados propor melhorias nos processos de
comunicação e treinamento entre gestores e equipe.

METODOLOGIA
Como metodologia utilizamos a pesquisa bibliográfica e fontes de consultas nos portais especializados em trabalho, além disso
para o levantamento de informações utilizamos capítulos de livros e revistas especializadas sobre o tema, além de matérias
jornalísticas.

RESULTADOS

A partir de pesquisas, das experiências de ex-funcionários e teorias consultadas, identificamos que a falta de preparo de gestores e
a inabilidade na comunicação, são os fatores que desencadeiam a insatisfação no ambiente de trabalho. Segundo Chiavenato (1991,
“n.p.”): A gestão de pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas – empregados,
funcionários, recursos humanos ou qualquer denominação utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais”. E
ainda, “assim como o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com
as pessoas ou recursos humanos. Assim propomos como solução para o turnover, absenteísmo e o clima organizacional ruim,
apresentar ferramentas de gestão de pessoas que podem auxiliar no mapeamento dos pontos fortes e fracos da equipe, investir na
saúde ocupacional, e médico do trabalho para cuidar exclusivamente dos hábitos que influenciam diretamente o trabalhador e trazer
soluções para eliminar as causa de doenças e cansaço entre os trabalhadores, ter um bom clima organizacional, ter Feedbacks
constante para melhoria de todos.

CONCLUSOES

A solução do grupo foi implantar estratégias e processos de capacitação e treinamento com foco na comunicação interpessoal,
onde desenvolveríamos nos gestores a capacidade de identificar os pontos fortes e a serem melhorados dentro de sua equipe,
visando às necessidades com foco no resultado em médio prazo. Os resultados esperados a serem alcançados serão: melhoria no
ambiente de trabalho, alinhamento dos objetivos da empresa com base na visão do grupo, aumento da motivação das equipes,
redução dos índices de reclamações recebidas dos clientes, atração e retenção de talentos entre outros, porém nosso maior
resultado será nosso aperfeiçoamento junto aos colaboradores.

REFERENCIAS

Catho. Trabalhando no Carrefour. Disponível em: https://www.catho.com.br/por- dentro/71381- Acesso em: 17 de setembro de
2022 às 21:33 horas. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas - O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de
Janeiro: Editora Campus,1991 CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri:
Manole, 2009.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO GESTÃO DE PESSOAS COMO ESTRATÉGIA DE MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará sobre a identificação de falhas no processo de gestão de pessoas em Empresa do Grupo Carrefour. Os
gaps foram identificados no clima organizacional, que em estudo indica grande número de absenteísmo e rotatividade (turnover).
Nas pesquisas sobre o Grupo Carrefour foram encontrados em sites públicos como: Catho, Reclame aqui, Infojobs e Indeed mais de
7.454 reclamações relacionada a problemas com atendimento, má gestão, falta de plano de carreira, stress no ambiente de trabalho
e desgaste de funcionários, fatos que demostram a importância do desenvolvimento de um bom clima organizacional bem como de
treinamentos qualificando gestores na gestão de pessoas, assim justificando a temática que aqui iremos apresentar.

OBJETIVOS
O objetivo desse resumo de artigo é, a partir da identificação dos problemas encontrados propor melhorias nos processos de
comunicação e treinamento entre gestores e equipe.

METODOLOGIA
Como metodologia utilizamos a pesquisa bibliográfica e fontes de consultas nos portais especializados em trabalho, além disso
para o levantamento de informações utilizamos capítulos de livros e revistas especializadas sobre o tema, além de matérias
jornalísticas.

RESULTADOS

A partir de pesquisas, das experiências de ex-funcionários e teorias consultadas, identificamos que a falta de preparo de gestores e
a inabilidade na comunicação, são os fatores que desencadeiam a insatisfação no ambiente de trabalho. Segundo Chiavenato (1991,
“n.p.”): A gestão de pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas – empregados,
funcionários, recursos humanos ou qualquer denominação utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais”. E
ainda, “assim como o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com
as pessoas ou recursos humanos. Assim propomos como solução para o turnover, absenteísmo e o clima organizacional ruim,
apresentar ferramentas de gestão de pessoas que podem auxiliar no mapeamento dos pontos fortes e fracos da equipe, investir na
saúde ocupacional, e médico do trabalho para cuidar exclusivamente dos hábitos que influenciam diretamente o trabalhador e trazer
soluções para eliminar as causa de doenças e cansaço entre os trabalhadores, ter um bom clima organizacional, ter Feedbacks
constante para melhoria de todos.

CONCLUSOES

A solução do grupo foi implantar estratégias e processos de capacitação e treinamento com foco na comunicação interpessoal,
onde desenvolveríamos nos gestores a capacidade de identificar os pontos fortes e a serem melhorados dentro de sua equipe,
visando às necessidades com foco no resultado em médio prazo. Os resultados esperados a serem alcançados serão: melhoria no
ambiente de trabalho, alinhamento dos objetivos da empresa com base na visão do grupo, aumento da motivação das equipes,
redução dos índices de reclamações recebidas dos clientes, atração e retenção de talentos entre outros, porém nosso maior
resultado será nosso aperfeiçoamento junto aos colaboradores.

REFERENCIAS

Catho. Trabalhando no Carrefour. Disponível em: https://www.catho.com.br/por- dentro/71381- Acesso em: 17 de setembro de
2022 às 21:33 horas. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas - O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de
Janeiro: Editora Campus,1991 CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri:
Manole, 2009.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO GESTÃO DE PESSOAS COMO ESTRATÉGIA DE MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará sobre a identificação de falhas no processo de gestão de pessoas em Empresa do Grupo Carrefour. Os
gaps foram identificados no clima organizacional, que em estudo indica grande número de absenteísmo e rotatividade (turnover).
Nas pesquisas sobre o Grupo Carrefour foram encontrados em sites públicos como: Catho, Reclame aqui, Infojobs e Indeed mais de
7.454 reclamações relacionada a problemas com atendimento, má gestão, falta de plano de carreira, stress no ambiente de trabalho
e desgaste de funcionários, fatos que demostram a importância do desenvolvimento de um bom clima organizacional bem como de
treinamentos qualificando gestores na gestão de pessoas, assim justificando a temática que aqui iremos apresentar.

OBJETIVOS
O objetivo desse resumo de artigo é, a partir da identificação dos problemas encontrados propor melhorias nos processos de
comunicação e treinamento entre gestores e equipe.

METODOLOGIA
Como metodologia utilizamos a pesquisa bibliográfica e fontes de consultas nos portais especializados em trabalho, além disso
para o levantamento de informações utilizamos capítulos de livros e revistas especializadas sobre o tema, além de matérias
jornalísticas.

RESULTADOS

A partir de pesquisas, das experiências de ex-funcionários e teorias consultadas, identificamos que a falta de preparo de gestores e
a inabilidade na comunicação, são os fatores que desencadeiam a insatisfação no ambiente de trabalho. Segundo Chiavenato (1991,
“n.p.”): A gestão de pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas – empregados,
funcionários, recursos humanos ou qualquer denominação utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais”. E
ainda, “assim como o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com
as pessoas ou recursos humanos. Assim propomos como solução para o turnover, absenteísmo e o clima organizacional ruim,
apresentar ferramentas de gestão de pessoas que podem auxiliar no mapeamento dos pontos fortes e fracos da equipe, investir na
saúde ocupacional, e médico do trabalho para cuidar exclusivamente dos hábitos que influenciam diretamente o trabalhador e trazer
soluções para eliminar as causa de doenças e cansaço entre os trabalhadores, ter um bom clima organizacional, ter Feedbacks
constante para melhoria de todos.

CONCLUSOES

A solução do grupo foi implantar estratégias e processos de capacitação e treinamento com foco na comunicação interpessoal,
onde desenvolveríamos nos gestores a capacidade de identificar os pontos fortes e a serem melhorados dentro de sua equipe,
visando às necessidades com foco no resultado em médio prazo. Os resultados esperados a serem alcançados serão: melhoria no
ambiente de trabalho, alinhamento dos objetivos da empresa com base na visão do grupo, aumento da motivação das equipes,
redução dos índices de reclamações recebidas dos clientes, atração e retenção de talentos entre outros, porém nosso maior
resultado será nosso aperfeiçoamento junto aos colaboradores.

REFERENCIAS

Catho. Trabalhando no Carrefour. Disponível em: https://www.catho.com.br/por- dentro/71381- Acesso em: 17 de setembro de
2022 às 21:33 horas. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas - O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de
Janeiro: Editora Campus,1991 CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri:
Manole, 2009.
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4659716 - PATRÍCIA FERREIRA ALMEIDA 2 - Aprovado 1 - Poster
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO GESTÃO DE PESSOAS COMO ESTRATÉGIA DE MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará sobre a identificação de falhas no processo de gestão de pessoas em Empresa do Grupo Carrefour. Os
gaps foram identificados no clima organizacional, que em estudo indica grande número de absenteísmo e rotatividade (turnover).
Nas pesquisas sobre o Grupo Carrefour foram encontrados em sites públicos como: Catho, Reclame aqui, Infojobs e Indeed mais de
7.454 reclamações relacionada a problemas com atendimento, má gestão, falta de plano de carreira, stress no ambiente de trabalho
e desgaste de funcionários, fatos que demostram a importância do desenvolvimento de um bom clima organizacional bem como de
treinamentos qualificando gestores na gestão de pessoas, assim justificando a temática que aqui iremos apresentar.

OBJETIVOS
O objetivo desse resumo de artigo é, a partir da identificação dos problemas encontrados propor melhorias nos processos de
comunicação e treinamento entre gestores e equipe.

METODOLOGIA
Como metodologia utilizamos a pesquisa bibliográfica e fontes de consultas nos portais especializados em trabalho, além disso
para o levantamento de informações utilizamos capítulos de livros e revistas especializadas sobre o tema, além de matérias
jornalísticas.

RESULTADOS

A partir de pesquisas, das experiências de ex-funcionários e teorias consultadas, identificamos que a falta de preparo de gestores e
a inabilidade na comunicação, são os fatores que desencadeiam a insatisfação no ambiente de trabalho. Segundo Chiavenato (1991,
“n.p.”): A gestão de pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas – empregados,
funcionários, recursos humanos ou qualquer denominação utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais”. E
ainda, “assim como o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com
as pessoas ou recursos humanos. Assim propomos como solução para o turnover, absenteísmo e o clima organizacional ruim,
apresentar ferramentas de gestão de pessoas que podem auxiliar no mapeamento dos pontos fortes e fracos da equipe, investir na
saúde ocupacional, e médico do trabalho para cuidar exclusivamente dos hábitos que influenciam diretamente o trabalhador e trazer
soluções para eliminar as causa de doenças e cansaço entre os trabalhadores, ter um bom clima organizacional, ter Feedbacks
constante para melhoria de todos.

CONCLUSOES

A solução do grupo foi implantar estratégias e processos de capacitação e treinamento com foco na comunicação interpessoal,
onde desenvolveríamos nos gestores a capacidade de identificar os pontos fortes e a serem melhorados dentro de sua equipe,
visando às necessidades com foco no resultado em médio prazo. Os resultados esperados a serem alcançados serão: melhoria no
ambiente de trabalho, alinhamento dos objetivos da empresa com base na visão do grupo, aumento da motivação das equipes,
redução dos índices de reclamações recebidas dos clientes, atração e retenção de talentos entre outros, porém nosso maior
resultado será nosso aperfeiçoamento junto aos colaboradores.

REFERENCIAS

Catho. Trabalhando no Carrefour. Disponível em: https://www.catho.com.br/por- dentro/71381- Acesso em: 17 de setembro de
2022 às 21:33 horas. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas - O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de
Janeiro: Editora Campus,1991 CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri:
Manole, 2009.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Carlos Eduardo Munhoz

TITULO AS AÇÕES DE T&D NO DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES E COLABORADORES

INTRODUCAO

Neste resumo de artigo iremos abordar situações problema de Treinamento e Desenvolvimento identificadas na Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. São notadas pelos colaboradores e líderes irregularidades a respeito dos processos internos no
treinamento de desenvolvimento de líderes, no apoio psicológico aos colaboradores em situações de satisfação dos clientes
internos da instituição.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é, com as análises das problemáticas encontrar meios para sugerir novas ações para que a
empresa desenvolva gestores devidamente capacitados à liderança e inspirados a motivar os seus colaboradores, profissionais
capacitados para atuarem nas áreas, e assim como consequência aplicando métodos para que os colaboradores melhorem os seus
atendimentos aos clientes internos e externos.

METODOLOGIA
A metodologia usada neste resumo artigo foi com base nas pesquisas realizadas em sites e bibliografias sobre o assunto, onde
analisamos a imagem que a empresa transmite aos seus colaboradores.

RESULTADOS

A partir das análises de todas as situações mencionadas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos apresenta uma
problemática no seu processo de treinamento e desenvolvimento com líderes. Nota-se um gap na psicologia organizacional para
atendimento aos seus colaboradores onde consequentemente, gera insatisfação e desmotivação dos mesmos afetando o clima
organizacional da instituição e o atendimento ao cliente. Com base nisto, é proposta a sistematização dos treinamentos para
desenvolvimento de conhecimentos, habilidade e atitudes nos profissionais de gestão. A contratação de consultoria de psicólogos
organizacionais, especializados em T(#38)D, para avaliação dos processos de treinamento de gestores, ambiente e equipe de
colaboradores, auxiliar no diagnóstico das principais falhas e problemas da empresa, facilitando a implantação de soluções
eficientes e eficazes. Criar uma política de feedbacks constantes com líderes, colaboradores e clientes, através de pesquisas de
satisfação, prezando sempre pela valorização da equipe; comunicação eficaz com a disponibilização de curso EAD ou presenciais
com certificados com o intuito de motivar, incentivar, e fazer com que os líderes sejam ágeis, efetivos, e novas formas e estratégias
para atendimentos. Realizar reuniões periódicas e estabelecer métricas para avaliar o atendimento por meio de relatórios.

CONCLUSOES
Tendo em vista as medidas sugeridas para aplicação na empresa objeto deste estudo, poderá ser gerado um impacto significativo
nos processos de liderança e gestão, no clima organizacional da empresa obtendo colaboradores mais capacitados e motivados,
com o intuito de aumentar a produtividade e melhora na entrega final, o atendimento ao cliente.

REFERENCIAS

Site Oficial da EBCT – Disponível em https://www.correios.com.br/acesso-a informacao/institucional/identidade-corporativa -
Acesso realizado em 18/09/22 às 15:23 horas CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas e o novo papel dos Recursos Humanos nas
organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. SIQUEIRA, M. M. M. Novas Medidas do Comportamento Organizacional:
Ferramentas de diagnóstico e de Gestão. São Paulo: Artmed, 2013.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Carlos Eduardo Munhoz

TITULO AS AÇÕES DE T&D NO DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES E COLABORADORES

INTRODUCAO

Neste resumo de artigo iremos abordar situações problema de Treinamento e Desenvolvimento identificadas na Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. São notadas pelos colaboradores e líderes irregularidades a respeito dos processos internos no
treinamento de desenvolvimento de líderes, no apoio psicológico aos colaboradores em situações de satisfação dos clientes
internos da instituição.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é, com as análises das problemáticas encontrar meios para sugerir novas ações para que a
empresa desenvolva gestores devidamente capacitados à liderança e inspirados a motivar os seus colaboradores, profissionais
capacitados para atuarem nas áreas, e assim como consequência aplicando métodos para que os colaboradores melhorem os seus
atendimentos aos clientes internos e externos.

METODOLOGIA
A metodologia usada neste resumo artigo foi com base nas pesquisas realizadas em sites e bibliografias sobre o assunto, onde
analisamos a imagem que a empresa transmite aos seus colaboradores.

RESULTADOS

A partir das análises de todas as situações mencionadas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos apresenta uma
problemática no seu processo de treinamento e desenvolvimento com líderes. Nota-se um gap na psicologia organizacional para
atendimento aos seus colaboradores onde consequentemente, gera insatisfação e desmotivação dos mesmos afetando o clima
organizacional da instituição e o atendimento ao cliente. Com base nisto, é proposta a sistematização dos treinamentos para
desenvolvimento de conhecimentos, habilidade e atitudes nos profissionais de gestão. A contratação de consultoria de psicólogos
organizacionais, especializados em T(#38)D, para avaliação dos processos de treinamento de gestores, ambiente e equipe de
colaboradores, auxiliar no diagnóstico das principais falhas e problemas da empresa, facilitando a implantação de soluções
eficientes e eficazes. Criar uma política de feedbacks constantes com líderes, colaboradores e clientes, através de pesquisas de
satisfação, prezando sempre pela valorização da equipe; comunicação eficaz com a disponibilização de curso EAD ou presenciais
com certificados com o intuito de motivar, incentivar, e fazer com que os líderes sejam ágeis, efetivos, e novas formas e estratégias
para atendimentos. Realizar reuniões periódicas e estabelecer métricas para avaliar o atendimento por meio de relatórios.

CONCLUSOES
Tendo em vista as medidas sugeridas para aplicação na empresa objeto deste estudo, poderá ser gerado um impacto significativo
nos processos de liderança e gestão, no clima organizacional da empresa obtendo colaboradores mais capacitados e motivados,
com o intuito de aumentar a produtividade e melhora na entrega final, o atendimento ao cliente.

REFERENCIAS

Site Oficial da EBCT – Disponível em https://www.correios.com.br/acesso-a informacao/institucional/identidade-corporativa -
Acesso realizado em 18/09/22 às 15:23 horas CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas e o novo papel dos Recursos Humanos nas
organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. SIQUEIRA, M. M. M. Novas Medidas do Comportamento Organizacional:
Ferramentas de diagnóstico e de Gestão. São Paulo: Artmed, 2013.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Carlos Eduardo Munhoz

TITULO AS AÇÕES DE T&D NO DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES E COLABORADORES

INTRODUCAO

Neste resumo de artigo iremos abordar situações problema de Treinamento e Desenvolvimento identificadas na Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. São notadas pelos colaboradores e líderes irregularidades a respeito dos processos internos no
treinamento de desenvolvimento de líderes, no apoio psicológico aos colaboradores em situações de satisfação dos clientes
internos da instituição.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é, com as análises das problemáticas encontrar meios para sugerir novas ações para que a
empresa desenvolva gestores devidamente capacitados à liderança e inspirados a motivar os seus colaboradores, profissionais
capacitados para atuarem nas áreas, e assim como consequência aplicando métodos para que os colaboradores melhorem os seus
atendimentos aos clientes internos e externos.

METODOLOGIA
A metodologia usada neste resumo artigo foi com base nas pesquisas realizadas em sites e bibliografias sobre o assunto, onde
analisamos a imagem que a empresa transmite aos seus colaboradores.

RESULTADOS

A partir das análises de todas as situações mencionadas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos apresenta uma
problemática no seu processo de treinamento e desenvolvimento com líderes. Nota-se um gap na psicologia organizacional para
atendimento aos seus colaboradores onde consequentemente, gera insatisfação e desmotivação dos mesmos afetando o clima
organizacional da instituição e o atendimento ao cliente. Com base nisto, é proposta a sistematização dos treinamentos para
desenvolvimento de conhecimentos, habilidade e atitudes nos profissionais de gestão. A contratação de consultoria de psicólogos
organizacionais, especializados em T(#38)D, para avaliação dos processos de treinamento de gestores, ambiente e equipe de
colaboradores, auxiliar no diagnóstico das principais falhas e problemas da empresa, facilitando a implantação de soluções
eficientes e eficazes. Criar uma política de feedbacks constantes com líderes, colaboradores e clientes, através de pesquisas de
satisfação, prezando sempre pela valorização da equipe; comunicação eficaz com a disponibilização de curso EAD ou presenciais
com certificados com o intuito de motivar, incentivar, e fazer com que os líderes sejam ágeis, efetivos, e novas formas e estratégias
para atendimentos. Realizar reuniões periódicas e estabelecer métricas para avaliar o atendimento por meio de relatórios.

CONCLUSOES
Tendo em vista as medidas sugeridas para aplicação na empresa objeto deste estudo, poderá ser gerado um impacto significativo
nos processos de liderança e gestão, no clima organizacional da empresa obtendo colaboradores mais capacitados e motivados,
com o intuito de aumentar a produtividade e melhora na entrega final, o atendimento ao cliente.

REFERENCIAS

Site Oficial da EBCT – Disponível em https://www.correios.com.br/acesso-a informacao/institucional/identidade-corporativa -
Acesso realizado em 18/09/22 às 15:23 horas CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas e o novo papel dos Recursos Humanos nas
organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. SIQUEIRA, M. M. M. Novas Medidas do Comportamento Organizacional:
Ferramentas de diagnóstico e de Gestão. São Paulo: Artmed, 2013.
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4527721 - RAQUEL VIANA SANTANA FERREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rodrigo Medici Candido

TITULO Treinamento e Desenvolvimento de Líderes na empresa Vale

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Treinamento e Desenvolvimento identificada na empresa VALE, identificando falhas e possibilidades de melhorias no processo
de Liderança, a partir de Programa de Treinamento e Desenvolvimento – (T(#38)D). Após os últimos e lamentáveis acontecimentos
como o ocorrido em Brumadinho, a empresa Vale entre outras melhorias, investiu na qualificação e eficiência de novas lideranças,
considerando que o Líder tem como sua principal atribuição a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de
pessoas a fim de atingir objetivos, exatamente o que a empresa precisava para recuperar sua prestigiada credibilidade e
popularidade não só entre os colaboradores e parceiros, mas também nos projetos nacionais e internacionais

OBJETIVOS
Temos como objetivo principal deste artigo identificar e eliminar situações cuja atuação do líder seja fundamental para o
conhecimento e desenvolvimento de sua equipe, em especial nas questões de segurança.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a consulta bibliográfica e de periódicos sobre o assunto, bem como a observação
dos processos da empresa escolhida.

RESULTADOS

A partir das informações apresentadas como proposta de solução que está ligada ao departamento de Gestão de Pessoas e
lideranças podemos apresentar como sugestão a realização de treinamentos que possuam conteúdos voltados à capacitação em
situações que envolvem gestores e seus liderados, visto que entendemos esse valor como essencial para um líder, Além disso
acaba por agregar valor inclusive na produtividade das equipes. Ou seja, treinar os líderes para que eles entendam essas questões, e
que devidamente capacitados possam extrair de seus funcionários o melhor resultado, mantendo o clima organizacional positivo.

CONCLUSOES

No resumo de artigo proposto, apresentamos sugestões de melhorias para a empresa VALE, sendo elas, na parte de liderança,
levando qualificação e treinamentos para diversas áreas, administrando conflitos entre líderes e suas equipes, resultando no
encantamento de clientes externos e internos, melhorando o trabalho em equipe a partir da capacitação dos líderes junto a seus
subordinados, promovendo políticas eficientes e eficazes de Recursos Humanos

REFERENCIAS

REGO, Arménio; PINA E CUNHA, Miguel. Que Líder Sou Eu? – Manual de apoio ao desenvolvimento. 1. ed. Dreamstime.com: Lisboa,
(2016). Disponível em: https://static.fnac- static.com/multimedia/PT/pdf/9789726188568.pdf CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de
Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução
à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2011.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rodrigo Medici Candido

TITULO Treinamento e Desenvolvimento de Líderes na empresa Vale

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Treinamento e Desenvolvimento identificada na empresa VALE, identificando falhas e possibilidades de melhorias no processo
de Liderança, a partir de Programa de Treinamento e Desenvolvimento – (T(#38)D). Após os últimos e lamentáveis acontecimentos
como o ocorrido em Brumadinho, a empresa Vale entre outras melhorias, investiu na qualificação e eficiência de novas lideranças,
considerando que o Líder tem como sua principal atribuição a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de
pessoas a fim de atingir objetivos, exatamente o que a empresa precisava para recuperar sua prestigiada credibilidade e
popularidade não só entre os colaboradores e parceiros, mas também nos projetos nacionais e internacionais

OBJETIVOS
Temos como objetivo principal deste artigo identificar e eliminar situações cuja atuação do líder seja fundamental para o
conhecimento e desenvolvimento de sua equipe, em especial nas questões de segurança.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a consulta bibliográfica e de periódicos sobre o assunto, bem como a observação
dos processos da empresa escolhida.

RESULTADOS

A partir das informações apresentadas como proposta de solução que está ligada ao departamento de Gestão de Pessoas e
lideranças podemos apresentar como sugestão a realização de treinamentos que possuam conteúdos voltados à capacitação em
situações que envolvem gestores e seus liderados, visto que entendemos esse valor como essencial para um líder, Além disso
acaba por agregar valor inclusive na produtividade das equipes. Ou seja, treinar os líderes para que eles entendam essas questões, e
que devidamente capacitados possam extrair de seus funcionários o melhor resultado, mantendo o clima organizacional positivo.

CONCLUSOES

No resumo de artigo proposto, apresentamos sugestões de melhorias para a empresa VALE, sendo elas, na parte de liderança,
levando qualificação e treinamentos para diversas áreas, administrando conflitos entre líderes e suas equipes, resultando no
encantamento de clientes externos e internos, melhorando o trabalho em equipe a partir da capacitação dos líderes junto a seus
subordinados, promovendo políticas eficientes e eficazes de Recursos Humanos

REFERENCIAS

REGO, Arménio; PINA E CUNHA, Miguel. Que Líder Sou Eu? – Manual de apoio ao desenvolvimento. 1. ed. Dreamstime.com: Lisboa,
(2016). Disponível em: https://static.fnac- static.com/multimedia/PT/pdf/9789726188568.pdf CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de
Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução
à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2011.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rodrigo Medici Candido

TITULO Treinamento e Desenvolvimento de Líderes na empresa Vale

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Treinamento e Desenvolvimento identificada na empresa VALE, identificando falhas e possibilidades de melhorias no processo
de Liderança, a partir de Programa de Treinamento e Desenvolvimento – (T(#38)D). Após os últimos e lamentáveis acontecimentos
como o ocorrido em Brumadinho, a empresa Vale entre outras melhorias, investiu na qualificação e eficiência de novas lideranças,
considerando que o Líder tem como sua principal atribuição a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de
pessoas a fim de atingir objetivos, exatamente o que a empresa precisava para recuperar sua prestigiada credibilidade e
popularidade não só entre os colaboradores e parceiros, mas também nos projetos nacionais e internacionais

OBJETIVOS
Temos como objetivo principal deste artigo identificar e eliminar situações cuja atuação do líder seja fundamental para o
conhecimento e desenvolvimento de sua equipe, em especial nas questões de segurança.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a consulta bibliográfica e de periódicos sobre o assunto, bem como a observação
dos processos da empresa escolhida.

RESULTADOS

A partir das informações apresentadas como proposta de solução que está ligada ao departamento de Gestão de Pessoas e
lideranças podemos apresentar como sugestão a realização de treinamentos que possuam conteúdos voltados à capacitação em
situações que envolvem gestores e seus liderados, visto que entendemos esse valor como essencial para um líder, Além disso
acaba por agregar valor inclusive na produtividade das equipes. Ou seja, treinar os líderes para que eles entendam essas questões, e
que devidamente capacitados possam extrair de seus funcionários o melhor resultado, mantendo o clima organizacional positivo.

CONCLUSOES

No resumo de artigo proposto, apresentamos sugestões de melhorias para a empresa VALE, sendo elas, na parte de liderança,
levando qualificação e treinamentos para diversas áreas, administrando conflitos entre líderes e suas equipes, resultando no
encantamento de clientes externos e internos, melhorando o trabalho em equipe a partir da capacitação dos líderes junto a seus
subordinados, promovendo políticas eficientes e eficazes de Recursos Humanos

REFERENCIAS

REGO, Arménio; PINA E CUNHA, Miguel. Que Líder Sou Eu? – Manual de apoio ao desenvolvimento. 1. ed. Dreamstime.com: Lisboa,
(2016). Disponível em: https://static.fnac- static.com/multimedia/PT/pdf/9789726188568.pdf CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de
Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução
à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2011.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rodrigo Medici Candido

TITULO Treinamento e Desenvolvimento de Líderes na empresa Vale

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Treinamento e Desenvolvimento identificada na empresa VALE, identificando falhas e possibilidades de melhorias no processo
de Liderança, a partir de Programa de Treinamento e Desenvolvimento – (T(#38)D). Após os últimos e lamentáveis acontecimentos
como o ocorrido em Brumadinho, a empresa Vale entre outras melhorias, investiu na qualificação e eficiência de novas lideranças,
considerando que o Líder tem como sua principal atribuição a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de
pessoas a fim de atingir objetivos, exatamente o que a empresa precisava para recuperar sua prestigiada credibilidade e
popularidade não só entre os colaboradores e parceiros, mas também nos projetos nacionais e internacionais

OBJETIVOS
Temos como objetivo principal deste artigo identificar e eliminar situações cuja atuação do líder seja fundamental para o
conhecimento e desenvolvimento de sua equipe, em especial nas questões de segurança.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a consulta bibliográfica e de periódicos sobre o assunto, bem como a observação
dos processos da empresa escolhida.

RESULTADOS

A partir das informações apresentadas como proposta de solução que está ligada ao departamento de Gestão de Pessoas e
lideranças podemos apresentar como sugestão a realização de treinamentos que possuam conteúdos voltados à capacitação em
situações que envolvem gestores e seus liderados, visto que entendemos esse valor como essencial para um líder, Além disso
acaba por agregar valor inclusive na produtividade das equipes. Ou seja, treinar os líderes para que eles entendam essas questões, e
que devidamente capacitados possam extrair de seus funcionários o melhor resultado, mantendo o clima organizacional positivo.

CONCLUSOES

No resumo de artigo proposto, apresentamos sugestões de melhorias para a empresa VALE, sendo elas, na parte de liderança,
levando qualificação e treinamentos para diversas áreas, administrando conflitos entre líderes e suas equipes, resultando no
encantamento de clientes externos e internos, melhorando o trabalho em equipe a partir da capacitação dos líderes junto a seus
subordinados, promovendo políticas eficientes e eficazes de Recursos Humanos

REFERENCIAS

REGO, Arménio; PINA E CUNHA, Miguel. Que Líder Sou Eu? – Manual de apoio ao desenvolvimento. 1. ed. Dreamstime.com: Lisboa,
(2016). Disponível em: https://static.fnac- static.com/multimedia/PT/pdf/9789726188568.pdf CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de
Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução
à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2011.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO X GESTÃO DE PROJETOS – ESTRATÉGIA DE PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Treinamento e Desenvolvimento identificado na empresa Universidade Nove de Julho, decidimos explorar o tema com foco na
“Gestão de projetos com ênfase em treinamento”. Gestão de projetos na área de recursos humanos tem como uma de suas
prioridades elaborar estratégias ganho de produtividade.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é argumentar sobre dois problemas identificados e que são reais nos estabelecimentos.
Problemas no clima organizacional e no atendimento aos clientes tem grande influencia do subsistema de treinamento e
desenvolvimento e seria o processo inicial para reduzir e se possível eliminar altos níveis de reclamações dos empregados e no
atendimento aos clientes.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a consulta em sites específicos sobre o atendimento aos clientes, bem como a observação dos
processos da Instituição de Ensino Superior escolhida, sendo esta a Universidade Nove de Julho, e utilizando a pesquisa
bibliográfica qualitativa associamos os dados obtidos sobre a instituição, afim de descrever e especificar a situação problema em
questão.

RESULTADOS

A análise inicial determina a implantação de projetos de T(#38)D com foco melhoria do clima organizacional e nas competências
necessárias aos empregados do setor de atendimento ao cliente. Inicialmente com workshops que agem de maneiras mais pontuais
na construção de competências da instituição. Busca-se então o engajamento dos empregados na evolução de seus conhecimentos
e aplicação destes. Contudo, avançando no objetivo principal que é aprimorar o atendimento e diminuir o índice de insatisfação dos
clientes internos e externos, que por sua vez procuram um serviço de qualidade, visto que a Universidade não conduziu de maneira
correta o desenvolvimento de seus empregados, trazendo uma percepção negativa aos seus clientes externos. Consideramos
também que a falta de planejamento foi essencial para que a demanda de reclamações tenha sido grande volume de queixa,
observamos que a universidade não teve uma posição adequada mediante situações apresentadas

CONCLUSOES

O desenvolvimento de profissionais em setores internos, que sejam considerados fundamentais ao negócio e imperativo, e a base
de T(#38)D determina o crescimento de habilidades, conhecimentos e competências, O canal de comunicação precisa ser
considerado e reforçado para melhorias futuras, assim a universidade tem resultados positivos para que consiga contornar toda
situação bem como o feedback aos seus funcionários, concomitante com o acompanhamento da percepção de seus clientes
externos. O subsistema de T(#38)D deve estar alinhado com a gestão, na intuição pronto à movimentar novas abordagem de
pessoas, um treinamento efetivo e feedback constante com seus funcionários e gestores, garantindo o alinhamento com os
resultados esperados.

REFERENCIAS

CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. NASH, L. L. Ética
nas empresas. São Paulo: Makron Books, 2001 CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu 21% no Brasil Disponível em
https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-21-no-brasil/ - Acesso em 24
de setembro de 2022 às 18:46 horas
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO X GESTÃO DE PROJETOS – ESTRATÉGIA DE PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Treinamento e Desenvolvimento identificado na empresa Universidade Nove de Julho, decidimos explorar o tema com foco na
“Gestão de projetos com ênfase em treinamento”. Gestão de projetos na área de recursos humanos tem como uma de suas
prioridades elaborar estratégias ganho de produtividade.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é argumentar sobre dois problemas identificados e que são reais nos estabelecimentos.
Problemas no clima organizacional e no atendimento aos clientes tem grande influencia do subsistema de treinamento e
desenvolvimento e seria o processo inicial para reduzir e se possível eliminar altos níveis de reclamações dos empregados e no
atendimento aos clientes.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a consulta em sites específicos sobre o atendimento aos clientes, bem como a observação dos
processos da Instituição de Ensino Superior escolhida, sendo esta a Universidade Nove de Julho, e utilizando a pesquisa
bibliográfica qualitativa associamos os dados obtidos sobre a instituição, afim de descrever e especificar a situação problema em
questão.

RESULTADOS

A análise inicial determina a implantação de projetos de T(#38)D com foco melhoria do clima organizacional e nas competências
necessárias aos empregados do setor de atendimento ao cliente. Inicialmente com workshops que agem de maneiras mais pontuais
na construção de competências da instituição. Busca-se então o engajamento dos empregados na evolução de seus conhecimentos
e aplicação destes. Contudo, avançando no objetivo principal que é aprimorar o atendimento e diminuir o índice de insatisfação dos
clientes internos e externos, que por sua vez procuram um serviço de qualidade, visto que a Universidade não conduziu de maneira
correta o desenvolvimento de seus empregados, trazendo uma percepção negativa aos seus clientes externos. Consideramos
também que a falta de planejamento foi essencial para que a demanda de reclamações tenha sido grande volume de queixa,
observamos que a universidade não teve uma posição adequada mediante situações apresentadas

CONCLUSOES

O desenvolvimento de profissionais em setores internos, que sejam considerados fundamentais ao negócio e imperativo, e a base
de T(#38)D determina o crescimento de habilidades, conhecimentos e competências, O canal de comunicação precisa ser
considerado e reforçado para melhorias futuras, assim a universidade tem resultados positivos para que consiga contornar toda
situação bem como o feedback aos seus funcionários, concomitante com o acompanhamento da percepção de seus clientes
externos. O subsistema de T(#38)D deve estar alinhado com a gestão, na intuição pronto à movimentar novas abordagem de
pessoas, um treinamento efetivo e feedback constante com seus funcionários e gestores, garantindo o alinhamento com os
resultados esperados.

REFERENCIAS

CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. NASH, L. L. Ética
nas empresas. São Paulo: Makron Books, 2001 CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu 21% no Brasil Disponível em
https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-21-no-brasil/ - Acesso em 24
de setembro de 2022 às 18:46 horas
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO X GESTÃO DE PROJETOS – ESTRATÉGIA DE PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Treinamento e Desenvolvimento identificado na empresa Universidade Nove de Julho, decidimos explorar o tema com foco na
“Gestão de projetos com ênfase em treinamento”. Gestão de projetos na área de recursos humanos tem como uma de suas
prioridades elaborar estratégias ganho de produtividade.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é argumentar sobre dois problemas identificados e que são reais nos estabelecimentos.
Problemas no clima organizacional e no atendimento aos clientes tem grande influencia do subsistema de treinamento e
desenvolvimento e seria o processo inicial para reduzir e se possível eliminar altos níveis de reclamações dos empregados e no
atendimento aos clientes.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a consulta em sites específicos sobre o atendimento aos clientes, bem como a observação dos
processos da Instituição de Ensino Superior escolhida, sendo esta a Universidade Nove de Julho, e utilizando a pesquisa
bibliográfica qualitativa associamos os dados obtidos sobre a instituição, afim de descrever e especificar a situação problema em
questão.

RESULTADOS

A análise inicial determina a implantação de projetos de T(#38)D com foco melhoria do clima organizacional e nas competências
necessárias aos empregados do setor de atendimento ao cliente. Inicialmente com workshops que agem de maneiras mais pontuais
na construção de competências da instituição. Busca-se então o engajamento dos empregados na evolução de seus conhecimentos
e aplicação destes. Contudo, avançando no objetivo principal que é aprimorar o atendimento e diminuir o índice de insatisfação dos
clientes internos e externos, que por sua vez procuram um serviço de qualidade, visto que a Universidade não conduziu de maneira
correta o desenvolvimento de seus empregados, trazendo uma percepção negativa aos seus clientes externos. Consideramos
também que a falta de planejamento foi essencial para que a demanda de reclamações tenha sido grande volume de queixa,
observamos que a universidade não teve uma posição adequada mediante situações apresentadas

CONCLUSOES

O desenvolvimento de profissionais em setores internos, que sejam considerados fundamentais ao negócio e imperativo, e a base
de T(#38)D determina o crescimento de habilidades, conhecimentos e competências, O canal de comunicação precisa ser
considerado e reforçado para melhorias futuras, assim a universidade tem resultados positivos para que consiga contornar toda
situação bem como o feedback aos seus funcionários, concomitante com o acompanhamento da percepção de seus clientes
externos. O subsistema de T(#38)D deve estar alinhado com a gestão, na intuição pronto à movimentar novas abordagem de
pessoas, um treinamento efetivo e feedback constante com seus funcionários e gestores, garantindo o alinhamento com os
resultados esperados.

REFERENCIAS

CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. NASH, L. L. Ética
nas empresas. São Paulo: Makron Books, 2001 CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu 21% no Brasil Disponível em
https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-21-no-brasil/ - Acesso em 24
de setembro de 2022 às 18:46 horas
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO X GESTÃO DE PROJETOS – ESTRATÉGIA DE PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Treinamento e Desenvolvimento identificado na empresa Universidade Nove de Julho, decidimos explorar o tema com foco na
“Gestão de projetos com ênfase em treinamento”. Gestão de projetos na área de recursos humanos tem como uma de suas
prioridades elaborar estratégias ganho de produtividade.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é argumentar sobre dois problemas identificados e que são reais nos estabelecimentos.
Problemas no clima organizacional e no atendimento aos clientes tem grande influencia do subsistema de treinamento e
desenvolvimento e seria o processo inicial para reduzir e se possível eliminar altos níveis de reclamações dos empregados e no
atendimento aos clientes.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a consulta em sites específicos sobre o atendimento aos clientes, bem como a observação dos
processos da Instituição de Ensino Superior escolhida, sendo esta a Universidade Nove de Julho, e utilizando a pesquisa
bibliográfica qualitativa associamos os dados obtidos sobre a instituição, afim de descrever e especificar a situação problema em
questão.

RESULTADOS

A análise inicial determina a implantação de projetos de T(#38)D com foco melhoria do clima organizacional e nas competências
necessárias aos empregados do setor de atendimento ao cliente. Inicialmente com workshops que agem de maneiras mais pontuais
na construção de competências da instituição. Busca-se então o engajamento dos empregados na evolução de seus conhecimentos
e aplicação destes. Contudo, avançando no objetivo principal que é aprimorar o atendimento e diminuir o índice de insatisfação dos
clientes internos e externos, que por sua vez procuram um serviço de qualidade, visto que a Universidade não conduziu de maneira
correta o desenvolvimento de seus empregados, trazendo uma percepção negativa aos seus clientes externos. Consideramos
também que a falta de planejamento foi essencial para que a demanda de reclamações tenha sido grande volume de queixa,
observamos que a universidade não teve uma posição adequada mediante situações apresentadas

CONCLUSOES

O desenvolvimento de profissionais em setores internos, que sejam considerados fundamentais ao negócio e imperativo, e a base
de T(#38)D determina o crescimento de habilidades, conhecimentos e competências, O canal de comunicação precisa ser
considerado e reforçado para melhorias futuras, assim a universidade tem resultados positivos para que consiga contornar toda
situação bem como o feedback aos seus funcionários, concomitante com o acompanhamento da percepção de seus clientes
externos. O subsistema de T(#38)D deve estar alinhado com a gestão, na intuição pronto à movimentar novas abordagem de
pessoas, um treinamento efetivo e feedback constante com seus funcionários e gestores, garantindo o alinhamento com os
resultados esperados.

REFERENCIAS

CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. NASH, L. L. Ética
nas empresas. São Paulo: Makron Books, 2001 CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu 21% no Brasil Disponível em
https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-21-no-brasil/ - Acesso em 24
de setembro de 2022 às 18:46 horas
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO X GESTÃO DE PROJETOS – ESTRATÉGIA DE PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Treinamento e Desenvolvimento identificado na empresa Universidade Nove de Julho, decidimos explorar o tema com foco na
“Gestão de projetos com ênfase em treinamento”. Gestão de projetos na área de recursos humanos tem como uma de suas
prioridades elaborar estratégias ganho de produtividade.

OBJETIVOS

O objetivo deste resumo de artigo é argumentar sobre dois problemas identificados e que são reais nos estabelecimentos.
Problemas no clima organizacional e no atendimento aos clientes tem grande influencia do subsistema de treinamento e
desenvolvimento e seria o processo inicial para reduzir e se possível eliminar altos níveis de reclamações dos empregados e no
atendimento aos clientes.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a consulta em sites específicos sobre o atendimento aos clientes, bem como a observação dos
processos da Instituição de Ensino Superior escolhida, sendo esta a Universidade Nove de Julho, e utilizando a pesquisa
bibliográfica qualitativa associamos os dados obtidos sobre a instituição, afim de descrever e especificar a situação problema em
questão.

RESULTADOS

A análise inicial determina a implantação de projetos de T(#38)D com foco melhoria do clima organizacional e nas competências
necessárias aos empregados do setor de atendimento ao cliente. Inicialmente com workshops que agem de maneiras mais pontuais
na construção de competências da instituição. Busca-se então o engajamento dos empregados na evolução de seus conhecimentos
e aplicação destes. Contudo, avançando no objetivo principal que é aprimorar o atendimento e diminuir o índice de insatisfação dos
clientes internos e externos, que por sua vez procuram um serviço de qualidade, visto que a Universidade não conduziu de maneira
correta o desenvolvimento de seus empregados, trazendo uma percepção negativa aos seus clientes externos. Consideramos
também que a falta de planejamento foi essencial para que a demanda de reclamações tenha sido grande volume de queixa,
observamos que a universidade não teve uma posição adequada mediante situações apresentadas

CONCLUSOES

O desenvolvimento de profissionais em setores internos, que sejam considerados fundamentais ao negócio e imperativo, e a base
de T(#38)D determina o crescimento de habilidades, conhecimentos e competências, O canal de comunicação precisa ser
considerado e reforçado para melhorias futuras, assim a universidade tem resultados positivos para que consiga contornar toda
situação bem como o feedback aos seus funcionários, concomitante com o acompanhamento da percepção de seus clientes
externos. O subsistema de T(#38)D deve estar alinhado com a gestão, na intuição pronto à movimentar novas abordagem de
pessoas, um treinamento efetivo e feedback constante com seus funcionários e gestores, garantindo o alinhamento com os
resultados esperados.

REFERENCIAS

CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. NASH, L. L. Ética
nas empresas. São Paulo: Makron Books, 2001 CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu 21% no Brasil Disponível em
https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-21-no-brasil/ - Acesso em 24
de setembro de 2022 às 18:46 horas
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Kleber Barbosa de Castro

TITULO GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA COMO PROPULSOR DE PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Gestão de Pessoas identificada na empresa HP. Após termos contato com a disciplina Gestão de Pessoas nos aprofundarmos no
tema, podemos observar a falta de conhecimento que algumas organizações têm sobre o assunto, fazendo com que venha
ocasionar vários conflitos no clima organizacional, tendo em vista que gerir pessoas não é somente montar uma equipe, mas sim ter
profissionais capazes de liderar e saber motivar seus empregados.

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é a partir da identificação da origem dos problemas identificados, atuar no processo inicial
reduzindo ou eliminando a causa do problema futuro.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi com base na pesquisa bibliográfica qualitativa que possibilitou a construção da
base teórica, para isso utilizamos dados coletados no site da empresa e matérias jornalísticas

RESULTADOS

Segundo Chiavenato (1999), Gestão de Pessoas é um conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da
posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas
e avaliação de desempenho. A partir de então, a falta de aptidão para o cargo de líder, resulta em uma administração desorganizada,
causando atritos dentro de uma organização que pode levar a décadas de tentativas falhas de se manter no mercado. Em análise da
empresa HP, percebemos como a falta de uma liderança assertiva afeta a empresa em nível global. Seus turnovers de líderes
afetam a forma como a empresa deveria seguir no mercado, mudando também internamente e afetando o desenvolvimento de seus
colaboradores, com as frequentes e diferentes formas de gestão de pessoas.

CONCLUSOES

Para solucionar do problema indicado, sugerimos que, a empresa prepare pessoas com a capacidade de liderar uma equipe de
forma eficiente e eficaz, e que saiba engajar os seus colaboradores, pois um dos fatores que deixaram a união de líder e empregado
tão instável ,mostra-se pela inabilidade dos líderes, tornando o clima organizacional de difícil convívio e baixa produtividade. Ao
saber guiar a equipe com qualidade a empresa se destaca entre a sua concorrência, ao selecionar e saber trabalhar as
competências de cada colaborador, o empreendimento torna-se mais eficaz e produtivo, ganhando melhorias capazes de alavancar
os negócios positivamente. Por isso, uma boa gestão de pessoas em trabalho com o treinamento e desenvolvimento são
indispensáveis para o sucesso empresarial. Todavia, a empresa vem tentando encontrar o seu caminho, tanto no mercado de
trabalho, como também em uma boa liderança.

REFERENCIAS
CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. CHIAVENATO,
Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. CHIAVENATO,
Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2011.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Kleber Barbosa de Castro

TITULO GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA COMO PROPULSOR DE PRODUTIVIDADE

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
de Gestão de Pessoas identificada na empresa HP. Após termos contato com a disciplina Gestão de Pessoas nos aprofundarmos no
tema, podemos observar a falta de conhecimento que algumas organizações têm sobre o assunto, fazendo com que venha
ocasionar vários conflitos no clima organizacional, tendo em vista que gerir pessoas não é somente montar uma equipe, mas sim ter
profissionais capazes de liderar e saber motivar seus empregados.

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é a partir da identificação da origem dos problemas identificados, atuar no processo inicial
reduzindo ou eliminando a causa do problema futuro.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi com base na pesquisa bibliográfica qualitativa que possibilitou a construção da
base teórica, para isso utilizamos dados coletados no site da empresa e matérias jornalísticas

RESULTADOS

Segundo Chiavenato (1999), Gestão de Pessoas é um conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da
posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas
e avaliação de desempenho. A partir de então, a falta de aptidão para o cargo de líder, resulta em uma administração desorganizada,
causando atritos dentro de uma organização que pode levar a décadas de tentativas falhas de se manter no mercado. Em análise da
empresa HP, percebemos como a falta de uma liderança assertiva afeta a empresa em nível global. Seus turnovers de líderes
afetam a forma como a empresa deveria seguir no mercado, mudando também internamente e afetando o desenvolvimento de seus
colaboradores, com as frequentes e diferentes formas de gestão de pessoas.

CONCLUSOES

Para solucionar do problema indicado, sugerimos que, a empresa prepare pessoas com a capacidade de liderar uma equipe de
forma eficiente e eficaz, e que saiba engajar os seus colaboradores, pois um dos fatores que deixaram a união de líder e empregado
tão instável ,mostra-se pela inabilidade dos líderes, tornando o clima organizacional de difícil convívio e baixa produtividade. Ao
saber guiar a equipe com qualidade a empresa se destaca entre a sua concorrência, ao selecionar e saber trabalhar as
competências de cada colaborador, o empreendimento torna-se mais eficaz e produtivo, ganhando melhorias capazes de alavancar
os negócios positivamente. Por isso, uma boa gestão de pessoas em trabalho com o treinamento e desenvolvimento são
indispensáveis para o sucesso empresarial. Todavia, a empresa vem tentando encontrar o seu caminho, tanto no mercado de
trabalho, como também em uma boa liderança.

REFERENCIAS
CHIAVENATTO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7.ed. Barueri: Manole, 2009. CHIAVENATO,
Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. CHIAVENATO,
Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2011.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Carlos Eduardo Munhoz

TITULO ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DE OPERACIONAL A ESTRATÉGICA

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
do Departamento Pessoal identificada na empresa Viação Metrópole Paulista. Marques Neto (2006) afirma que absenteísmo é toda
ausência que ocorre no local trabalho, e que ocasiona queda da produtividade e reflete nos resultados da empresa, tais como:
acidente de trabalho, licença INSS, licença maternidade, abonos, etc. O alto índice de absenteísmo pode ser em decorrência de
diversos fatores o que exige da gestão de recursos humanos mais controle das ausências dos colaboradores, fato esse que iremos
investigar se a empresa tem esse processo de monitoramento.

OBJETIVOS
O objetivo desse resumo de artigo é, a partir da identificação dos problemas encontrados propor melhorias nos processos de
comunicação e treinamento entre gestores e equipe.

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,
empresa e matéria jornalística.

RESULTADOS

Realizamos análise interna na organização, onde coletamos informações sobre a empresa, com o objetivo de chegarmos à situação
problema, depois a análise teórica, iniciamos a escrita onde a empresa escolhida foi a Viação Metrópole Paulista, em estudo atua no
segmento do transporte público de passageiros no município de São Paulo, atua no ramo desde 1994, era conhecida como VIP
Transportes Urbano Ltda., utilizava o Consórcio Plus como vitrine Operacional, com a nova licitação ocorrida no Município de São
Paulo em 2019 seu nome alterou para Viação Metrópole Paulista. A empresa apresenta os seguintes tipos de absenteísmo:
Voluntário, ou seja, ausências programadas, folgas, compensações, licenças e outros; Involuntário, inclui as ausências não
programadas, por não ser planejado afeta negativamente a rotina de trabalho. Desta maneira, exige controles efetivos que monitore
a taxa de absenteísmo para identificar as variáveis que na maioria das vezes tem caráter multifatorial.

CONCLUSOES
Concluímos, que existem necessidades emergentes referente a melhoria do bem-estar dos trabalhadores que atuam no transporte
público urbano, visto que estão sujeitas as contingências do tipo de trabalho. Além disso, evidenciou o despreparo da área de
recurso humanos para lidar com os controles necessários para gerenciar o absenteísmo e impacto financeiro.

REFERENCIAS
MARQUES NETO, A.D. Absenteísmo nas organizações. Monografia. Centro Universitário Brasília. DF, 2006. CHIAVENATO, I. Gestão
de Pessoas e o novo papel dos Recursos Humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. SIQUEIRA, M. M. M.
Novas Medidas do Comportamento Organizacional: Ferramentas de diagnóstico e de Gestão. São Paulo: Artmed, 2013.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Carlos Eduardo Munhoz

TITULO ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DE OPERACIONAL A ESTRATÉGICA

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de causas possíveis para a situação problema no subsistema de Recursos Humanos
do Departamento Pessoal identificada na empresa Viação Metrópole Paulista. Marques Neto (2006) afirma que absenteísmo é toda
ausência que ocorre no local trabalho, e que ocasiona queda da produtividade e reflete nos resultados da empresa, tais como:
acidente de trabalho, licença INSS, licença maternidade, abonos, etc. O alto índice de absenteísmo pode ser em decorrência de
diversos fatores o que exige da gestão de recursos humanos mais controle das ausências dos colaboradores, fato esse que iremos
investigar se a empresa tem esse processo de monitoramento.

OBJETIVOS
O objetivo desse resumo de artigo é, a partir da identificação dos problemas encontrados propor melhorias nos processos de
comunicação e treinamento entre gestores e equipe.

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,
empresa e matéria jornalística.

RESULTADOS

Realizamos análise interna na organização, onde coletamos informações sobre a empresa, com o objetivo de chegarmos à situação
problema, depois a análise teórica, iniciamos a escrita onde a empresa escolhida foi a Viação Metrópole Paulista, em estudo atua no
segmento do transporte público de passageiros no município de São Paulo, atua no ramo desde 1994, era conhecida como VIP
Transportes Urbano Ltda., utilizava o Consórcio Plus como vitrine Operacional, com a nova licitação ocorrida no Município de São
Paulo em 2019 seu nome alterou para Viação Metrópole Paulista. A empresa apresenta os seguintes tipos de absenteísmo:
Voluntário, ou seja, ausências programadas, folgas, compensações, licenças e outros; Involuntário, inclui as ausências não
programadas, por não ser planejado afeta negativamente a rotina de trabalho. Desta maneira, exige controles efetivos que monitore
a taxa de absenteísmo para identificar as variáveis que na maioria das vezes tem caráter multifatorial.

CONCLUSOES
Concluímos, que existem necessidades emergentes referente a melhoria do bem-estar dos trabalhadores que atuam no transporte
público urbano, visto que estão sujeitas as contingências do tipo de trabalho. Além disso, evidenciou o despreparo da área de
recurso humanos para lidar com os controles necessários para gerenciar o absenteísmo e impacto financeiro.

REFERENCIAS
MARQUES NETO, A.D. Absenteísmo nas organizações. Monografia. Centro Universitário Brasília. DF, 2006. CHIAVENATO, I. Gestão
de Pessoas e o novo papel dos Recursos Humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. SIQUEIRA, M. M. M.
Novas Medidas do Comportamento Organizacional: Ferramentas de diagnóstico e de Gestão. São Paulo: Artmed, 2013.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rodrigo Medici Candido

TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO NO SETOR DE VAREJO FARMACEUTICO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de possíveis causas para a situação problema no subsistema de RH - Treinamento e
Desenvolvimento, identificados na empresa Ultrafarma. Nos últimos anos muitas empresas optam por um atendimento de
qualidade, mas quando se trata do ramo farmacêutico, a história mostra-se diferente. Grandes partes nas pesquisas verificadas em
sites de atendimento mostram que os profissionais deste segmento ainda precisam de maior qualificação, treinamentos que os
torne mais efetivos nas suas funções. Assim uma boa gestão, uma análise crítica do processo de R(#38)S e T(#38)D proverão
profissionais mais adequados ao atendimento de clientes internos e externos

OBJETIVOS
Mostrar as causas que levam a propor a implantação de programas de Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D) de modo que
contribuam com o aumento da aprendizagem e consequentemente com os resultados da empresa.

METODOLOGIA
Foi utilizada neste artigo a consulta bibliográfica de especialistas da Administração e Recursos Humanos, bem como a observação
dos processos da empresa escolhida através da análise de modelos administrativos e reclamações de clientes.

RESULTADOS

A partir da análise e dados dos problemas identificados, em referência as teorias consultadas, identificamos que a causa
envolvendo a cultura organizacional e T(#38)D são os pontos que determinam o processo que a Ultrafarma precisará se debruçar
para diminuir ou até eliminar situações não conformes, o que tornará mais competitiva a companhia. A cultura organizacional está
atrelada a um bom processo de R(#38)S (recrutamento e seleção), buscando no mercado profissionais que tenham características e
competências para a função desejada, reduzindo o turnover e o absenteísmo. Quanto ao T(#38)D, impacta no valor agregado ao
atendimento e a satisfação de clientes internos e externos, assim a identificação de necessidades de treinamento e a proposição de
processos de T(#38)D efetivos mostram-se como apropriados e necessários.

CONCLUSOES

A partir do que foi explanado, para o aperfeiçoamento da Cultura Organizacional, através de processos de R(#38)S e T(#38)D
adequados e efetivos, a empresa irá minimizar taxas de turnover, e absenteísmo, aumentando a produtividade, a satisfação de
clientes, entre outros fatores prejudiciais para o desempenho e obtenção de resultados positivos. O investimento em T(#38)D
cresceu 21% no Brasil, e este crescimento mostra que as empresas estão percebendo que a melhor forma de obter resultados
eficientes e eficazes, empregados capacitados e motivados, proporcionando conhecimento, habilidades e atitudes. Desta forma
concluímos que as ações indicadas determinarão aumento de produtividade, melhoria do clima organizacional, aumento de
credibilidade da empresa, maior competitividade no seu segmento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu
21% no Brasil Disponível em https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-
21-no-brasil/ Acesso em 24 de setembro de 2022. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo:
Atlas, 2011.
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TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO NO SETOR DE VAREJO FARMACEUTICO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de possíveis causas para a situação problema no subsistema de RH - Treinamento e
Desenvolvimento, identificados na empresa Ultrafarma. Nos últimos anos muitas empresas optam por um atendimento de
qualidade, mas quando se trata do ramo farmacêutico, a história mostra-se diferente. Grandes partes nas pesquisas verificadas em
sites de atendimento mostram que os profissionais deste segmento ainda precisam de maior qualificação, treinamentos que os
torne mais efetivos nas suas funções. Assim uma boa gestão, uma análise crítica do processo de R(#38)S e T(#38)D proverão
profissionais mais adequados ao atendimento de clientes internos e externos

OBJETIVOS
Mostrar as causas que levam a propor a implantação de programas de Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D) de modo que
contribuam com o aumento da aprendizagem e consequentemente com os resultados da empresa.

METODOLOGIA
Foi utilizada neste artigo a consulta bibliográfica de especialistas da Administração e Recursos Humanos, bem como a observação
dos processos da empresa escolhida através da análise de modelos administrativos e reclamações de clientes.

RESULTADOS

A partir da análise e dados dos problemas identificados, em referência as teorias consultadas, identificamos que a causa
envolvendo a cultura organizacional e T(#38)D são os pontos que determinam o processo que a Ultrafarma precisará se debruçar
para diminuir ou até eliminar situações não conformes, o que tornará mais competitiva a companhia. A cultura organizacional está
atrelada a um bom processo de R(#38)S (recrutamento e seleção), buscando no mercado profissionais que tenham características e
competências para a função desejada, reduzindo o turnover e o absenteísmo. Quanto ao T(#38)D, impacta no valor agregado ao
atendimento e a satisfação de clientes internos e externos, assim a identificação de necessidades de treinamento e a proposição de
processos de T(#38)D efetivos mostram-se como apropriados e necessários.

CONCLUSOES

A partir do que foi explanado, para o aperfeiçoamento da Cultura Organizacional, através de processos de R(#38)S e T(#38)D
adequados e efetivos, a empresa irá minimizar taxas de turnover, e absenteísmo, aumentando a produtividade, a satisfação de
clientes, entre outros fatores prejudiciais para o desempenho e obtenção de resultados positivos. O investimento em T(#38)D
cresceu 21% no Brasil, e este crescimento mostra que as empresas estão percebendo que a melhor forma de obter resultados
eficientes e eficazes, empregados capacitados e motivados, proporcionando conhecimento, habilidades e atitudes. Desta forma
concluímos que as ações indicadas determinarão aumento de produtividade, melhoria do clima organizacional, aumento de
credibilidade da empresa, maior competitividade no seu segmento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu
21% no Brasil Disponível em https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-
21-no-brasil/ Acesso em 24 de setembro de 2022. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo:
Atlas, 2011.
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TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO NO SETOR DE VAREJO FARMACEUTICO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de possíveis causas para a situação problema no subsistema de RH - Treinamento e
Desenvolvimento, identificados na empresa Ultrafarma. Nos últimos anos muitas empresas optam por um atendimento de
qualidade, mas quando se trata do ramo farmacêutico, a história mostra-se diferente. Grandes partes nas pesquisas verificadas em
sites de atendimento mostram que os profissionais deste segmento ainda precisam de maior qualificação, treinamentos que os
torne mais efetivos nas suas funções. Assim uma boa gestão, uma análise crítica do processo de R(#38)S e T(#38)D proverão
profissionais mais adequados ao atendimento de clientes internos e externos

OBJETIVOS
Mostrar as causas que levam a propor a implantação de programas de Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D) de modo que
contribuam com o aumento da aprendizagem e consequentemente com os resultados da empresa.

METODOLOGIA
Foi utilizada neste artigo a consulta bibliográfica de especialistas da Administração e Recursos Humanos, bem como a observação
dos processos da empresa escolhida através da análise de modelos administrativos e reclamações de clientes.

RESULTADOS

A partir da análise e dados dos problemas identificados, em referência as teorias consultadas, identificamos que a causa
envolvendo a cultura organizacional e T(#38)D são os pontos que determinam o processo que a Ultrafarma precisará se debruçar
para diminuir ou até eliminar situações não conformes, o que tornará mais competitiva a companhia. A cultura organizacional está
atrelada a um bom processo de R(#38)S (recrutamento e seleção), buscando no mercado profissionais que tenham características e
competências para a função desejada, reduzindo o turnover e o absenteísmo. Quanto ao T(#38)D, impacta no valor agregado ao
atendimento e a satisfação de clientes internos e externos, assim a identificação de necessidades de treinamento e a proposição de
processos de T(#38)D efetivos mostram-se como apropriados e necessários.

CONCLUSOES

A partir do que foi explanado, para o aperfeiçoamento da Cultura Organizacional, através de processos de R(#38)S e T(#38)D
adequados e efetivos, a empresa irá minimizar taxas de turnover, e absenteísmo, aumentando a produtividade, a satisfação de
clientes, entre outros fatores prejudiciais para o desempenho e obtenção de resultados positivos. O investimento em T(#38)D
cresceu 21% no Brasil, e este crescimento mostra que as empresas estão percebendo que a melhor forma de obter resultados
eficientes e eficazes, empregados capacitados e motivados, proporcionando conhecimento, habilidades e atitudes. Desta forma
concluímos que as ações indicadas determinarão aumento de produtividade, melhoria do clima organizacional, aumento de
credibilidade da empresa, maior competitividade no seu segmento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu
21% no Brasil Disponível em https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-
21-no-brasil/ Acesso em 24 de setembro de 2022. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo:
Atlas, 2011.
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TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO NO SETOR DE VAREJO FARMACEUTICO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo tratará da identificação de possíveis causas para a situação problema no subsistema de RH - Treinamento e
Desenvolvimento, identificados na empresa Ultrafarma. Nos últimos anos muitas empresas optam por um atendimento de
qualidade, mas quando se trata do ramo farmacêutico, a história mostra-se diferente. Grandes partes nas pesquisas verificadas em
sites de atendimento mostram que os profissionais deste segmento ainda precisam de maior qualificação, treinamentos que os
torne mais efetivos nas suas funções. Assim uma boa gestão, uma análise crítica do processo de R(#38)S e T(#38)D proverão
profissionais mais adequados ao atendimento de clientes internos e externos

OBJETIVOS
Mostrar as causas que levam a propor a implantação de programas de Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D) de modo que
contribuam com o aumento da aprendizagem e consequentemente com os resultados da empresa.

METODOLOGIA
Foi utilizada neste artigo a consulta bibliográfica de especialistas da Administração e Recursos Humanos, bem como a observação
dos processos da empresa escolhida através da análise de modelos administrativos e reclamações de clientes.

RESULTADOS

A partir da análise e dados dos problemas identificados, em referência as teorias consultadas, identificamos que a causa
envolvendo a cultura organizacional e T(#38)D são os pontos que determinam o processo que a Ultrafarma precisará se debruçar
para diminuir ou até eliminar situações não conformes, o que tornará mais competitiva a companhia. A cultura organizacional está
atrelada a um bom processo de R(#38)S (recrutamento e seleção), buscando no mercado profissionais que tenham características e
competências para a função desejada, reduzindo o turnover e o absenteísmo. Quanto ao T(#38)D, impacta no valor agregado ao
atendimento e a satisfação de clientes internos e externos, assim a identificação de necessidades de treinamento e a proposição de
processos de T(#38)D efetivos mostram-se como apropriados e necessários.

CONCLUSOES

A partir do que foi explanado, para o aperfeiçoamento da Cultura Organizacional, através de processos de R(#38)S e T(#38)D
adequados e efetivos, a empresa irá minimizar taxas de turnover, e absenteísmo, aumentando a produtividade, a satisfação de
clientes, entre outros fatores prejudiciais para o desempenho e obtenção de resultados positivos. O investimento em T(#38)D
cresceu 21% no Brasil, e este crescimento mostra que as empresas estão percebendo que a melhor forma de obter resultados
eficientes e eficazes, empregados capacitados e motivados, proporcionando conhecimento, habilidades e atitudes. Desta forma
concluímos que as ações indicadas determinarão aumento de produtividade, melhoria do clima organizacional, aumento de
credibilidade da empresa, maior competitividade no seu segmento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. Investimento em treinamento e desenvolvimento cresceu
21% no Brasil Disponível em https://www.abrhbrasil.org.br/cms/investimento-anual-em-treinamento-e- desenvolvimento-cresceu-
21-no-brasil/ Acesso em 24 de setembro de 2022. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo:
Atlas, 2011.
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TITULO T&D – PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E CLIMA ORGANIZACIONAL POSITIVO

INTRODUCAO

Em face do cenário atual, esse resumo de artigo buscará apontar possíveis causas para o maior problema no sub sistema de
recursos humanos de treinamento e desenvolvimento, identificada na empresa AG3 SOLUTIONS. Os processos e estratégias de
T(#38)D – Treinamento e Desenvolvimento tem se mostrado as principais ferramentas nos processos de capacitação e
desenvolvimento de empregados, e em especial nas situações constantes de mudanças nas organizações, reduzindo ou eliminando
situações cotidianas adversas às atividades técnicas, comportamentais e de relacionamento, promovendo aumentos significativos
nos índices de produtividade

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é apontar a importância que o treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) tem para consecução
dos objetivos da empresa AG3 SOLUTIONS, “ Lidar com pessoas deixou de ser um desafio e passou a ser vantagem competitiva
para organizações bem-sucedidas” (CHIAVENATO,1999,p.457).

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a pesquisa de literaturas sobre o tema Treinamento e Desenvolvimento, análise
corporativa através de observação dos processos internos, reflexiva e dialoga entre os autores base.

RESULTADOS

Como exposto anteriormente na contextualização, nota-se na empresa base deste resumo de artigo, dificuldades no
desenvolvimento das atividades inerentes a cada colaborador, ainda que estes sejam especialistas em suas funções. Nota-se no
entanto que o relacionamento entre os empregados está em um nível “burocrático” o que torna o clima organizacional pesado e
pouco amistoso, podendo criar barreiras na integração necessária dos processos da organização. Este clima organizacional
negativo tem como resultado altas taxas de turnover e absenteísmo, e consequente prejuízos na produtividade geral. Sugerimos
então que os processos de integração sejam mais efetivos, fazendo com que cada empregado se veja como parte integrante de
empresa, bem como treinamentos voltados ao relacionamento interpessoal, quando os profissionais da organização percebam-se
como parte importante de um sistema, cujas atividades são interligadas e interdependentes. Sugere-se ainda que aprendizes e
estagiários sejam acompanhados por profissionais experientes no desenvolvimento de seus trabalhos, a fim de criar um círculo
virtuoso na formação destes, promovendo um ambiente empresarial harmonioso e colaborativo

CONCLUSOES
Conclui-se então que a utilização de T(#38)D - treinamento e desenvolvimento como ferramenta estratégica, troará os resultados
positivos, esperados pela organização, identificando e atuando de forma efetiva tanto nos processos como na construção de um
ambiente saudável e produtivo.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ed., Barueri, SP.:
Manole, 2009. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. O novo papel do recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro:
Campus, 1999. Site Solutions, AG3. Disponível em: (#60) https://ag3solutions.com.br/(#62) - Acessado em 11 de setembro de 2022
às 20:31 horas
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TITULO T&D – PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E CLIMA ORGANIZACIONAL POSITIVO

INTRODUCAO

Em face do cenário atual, esse resumo de artigo buscará apontar possíveis causas para o maior problema no sub sistema de
recursos humanos de treinamento e desenvolvimento, identificada na empresa AG3 SOLUTIONS. Os processos e estratégias de
T(#38)D – Treinamento e Desenvolvimento tem se mostrado as principais ferramentas nos processos de capacitação e
desenvolvimento de empregados, e em especial nas situações constantes de mudanças nas organizações, reduzindo ou eliminando
situações cotidianas adversas às atividades técnicas, comportamentais e de relacionamento, promovendo aumentos significativos
nos índices de produtividade

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é apontar a importância que o treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) tem para consecução
dos objetivos da empresa AG3 SOLUTIONS, “ Lidar com pessoas deixou de ser um desafio e passou a ser vantagem competitiva
para organizações bem-sucedidas” (CHIAVENATO,1999,p.457).

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a pesquisa de literaturas sobre o tema Treinamento e Desenvolvimento, análise
corporativa através de observação dos processos internos, reflexiva e dialoga entre os autores base.

RESULTADOS

Como exposto anteriormente na contextualização, nota-se na empresa base deste resumo de artigo, dificuldades no
desenvolvimento das atividades inerentes a cada colaborador, ainda que estes sejam especialistas em suas funções. Nota-se no
entanto que o relacionamento entre os empregados está em um nível “burocrático” o que torna o clima organizacional pesado e
pouco amistoso, podendo criar barreiras na integração necessária dos processos da organização. Este clima organizacional
negativo tem como resultado altas taxas de turnover e absenteísmo, e consequente prejuízos na produtividade geral. Sugerimos
então que os processos de integração sejam mais efetivos, fazendo com que cada empregado se veja como parte integrante de
empresa, bem como treinamentos voltados ao relacionamento interpessoal, quando os profissionais da organização percebam-se
como parte importante de um sistema, cujas atividades são interligadas e interdependentes. Sugere-se ainda que aprendizes e
estagiários sejam acompanhados por profissionais experientes no desenvolvimento de seus trabalhos, a fim de criar um círculo
virtuoso na formação destes, promovendo um ambiente empresarial harmonioso e colaborativo

CONCLUSOES
Conclui-se então que a utilização de T(#38)D - treinamento e desenvolvimento como ferramenta estratégica, troará os resultados
positivos, esperados pela organização, identificando e atuando de forma efetiva tanto nos processos como na construção de um
ambiente saudável e produtivo.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ed., Barueri, SP.:
Manole, 2009. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. O novo papel do recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro:
Campus, 1999. Site Solutions, AG3. Disponível em: (#60) https://ag3solutions.com.br/(#62) - Acessado em 11 de setembro de 2022
às 20:31 horas
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TITULO T&D – PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E CLIMA ORGANIZACIONAL POSITIVO

INTRODUCAO

Em face do cenário atual, esse resumo de artigo buscará apontar possíveis causas para o maior problema no sub sistema de
recursos humanos de treinamento e desenvolvimento, identificada na empresa AG3 SOLUTIONS. Os processos e estratégias de
T(#38)D – Treinamento e Desenvolvimento tem se mostrado as principais ferramentas nos processos de capacitação e
desenvolvimento de empregados, e em especial nas situações constantes de mudanças nas organizações, reduzindo ou eliminando
situações cotidianas adversas às atividades técnicas, comportamentais e de relacionamento, promovendo aumentos significativos
nos índices de produtividade

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é apontar a importância que o treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) tem para consecução
dos objetivos da empresa AG3 SOLUTIONS, “ Lidar com pessoas deixou de ser um desafio e passou a ser vantagem competitiva
para organizações bem-sucedidas” (CHIAVENATO,1999,p.457).

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a pesquisa de literaturas sobre o tema Treinamento e Desenvolvimento, análise
corporativa através de observação dos processos internos, reflexiva e dialoga entre os autores base.

RESULTADOS

Como exposto anteriormente na contextualização, nota-se na empresa base deste resumo de artigo, dificuldades no
desenvolvimento das atividades inerentes a cada colaborador, ainda que estes sejam especialistas em suas funções. Nota-se no
entanto que o relacionamento entre os empregados está em um nível “burocrático” o que torna o clima organizacional pesado e
pouco amistoso, podendo criar barreiras na integração necessária dos processos da organização. Este clima organizacional
negativo tem como resultado altas taxas de turnover e absenteísmo, e consequente prejuízos na produtividade geral. Sugerimos
então que os processos de integração sejam mais efetivos, fazendo com que cada empregado se veja como parte integrante de
empresa, bem como treinamentos voltados ao relacionamento interpessoal, quando os profissionais da organização percebam-se
como parte importante de um sistema, cujas atividades são interligadas e interdependentes. Sugere-se ainda que aprendizes e
estagiários sejam acompanhados por profissionais experientes no desenvolvimento de seus trabalhos, a fim de criar um círculo
virtuoso na formação destes, promovendo um ambiente empresarial harmonioso e colaborativo

CONCLUSOES
Conclui-se então que a utilização de T(#38)D - treinamento e desenvolvimento como ferramenta estratégica, troará os resultados
positivos, esperados pela organização, identificando e atuando de forma efetiva tanto nos processos como na construção de um
ambiente saudável e produtivo.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ed., Barueri, SP.:
Manole, 2009. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. O novo papel do recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro:
Campus, 1999. Site Solutions, AG3. Disponível em: (#60) https://ag3solutions.com.br/(#62) - Acessado em 11 de setembro de 2022
às 20:31 horas

Página 150



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13261 Administração
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4712145 - HELIO ANTONIO VASCONCELOS DE FREITAS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO T&D – PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E CLIMA ORGANIZACIONAL POSITIVO

INTRODUCAO

Em face do cenário atual, esse resumo de artigo buscará apontar possíveis causas para o maior problema no sub sistema de
recursos humanos de treinamento e desenvolvimento, identificada na empresa AG3 SOLUTIONS. Os processos e estratégias de
T(#38)D – Treinamento e Desenvolvimento tem se mostrado as principais ferramentas nos processos de capacitação e
desenvolvimento de empregados, e em especial nas situações constantes de mudanças nas organizações, reduzindo ou eliminando
situações cotidianas adversas às atividades técnicas, comportamentais e de relacionamento, promovendo aumentos significativos
nos índices de produtividade

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é apontar a importância que o treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) tem para consecução
dos objetivos da empresa AG3 SOLUTIONS, “ Lidar com pessoas deixou de ser um desafio e passou a ser vantagem competitiva
para organizações bem-sucedidas” (CHIAVENATO,1999,p.457).

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a pesquisa de literaturas sobre o tema Treinamento e Desenvolvimento, análise
corporativa através de observação dos processos internos, reflexiva e dialoga entre os autores base.

RESULTADOS

Como exposto anteriormente na contextualização, nota-se na empresa base deste resumo de artigo, dificuldades no
desenvolvimento das atividades inerentes a cada colaborador, ainda que estes sejam especialistas em suas funções. Nota-se no
entanto que o relacionamento entre os empregados está em um nível “burocrático” o que torna o clima organizacional pesado e
pouco amistoso, podendo criar barreiras na integração necessária dos processos da organização. Este clima organizacional
negativo tem como resultado altas taxas de turnover e absenteísmo, e consequente prejuízos na produtividade geral. Sugerimos
então que os processos de integração sejam mais efetivos, fazendo com que cada empregado se veja como parte integrante de
empresa, bem como treinamentos voltados ao relacionamento interpessoal, quando os profissionais da organização percebam-se
como parte importante de um sistema, cujas atividades são interligadas e interdependentes. Sugere-se ainda que aprendizes e
estagiários sejam acompanhados por profissionais experientes no desenvolvimento de seus trabalhos, a fim de criar um círculo
virtuoso na formação destes, promovendo um ambiente empresarial harmonioso e colaborativo

CONCLUSOES
Conclui-se então que a utilização de T(#38)D - treinamento e desenvolvimento como ferramenta estratégica, troará os resultados
positivos, esperados pela organização, identificando e atuando de forma efetiva tanto nos processos como na construção de um
ambiente saudável e produtivo.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ed., Barueri, SP.:
Manole, 2009. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. O novo papel do recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro:
Campus, 1999. Site Solutions, AG3. Disponível em: (#60) https://ag3solutions.com.br/(#62) - Acessado em 11 de setembro de 2022
às 20:31 horas

Página 151



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13261 Administração
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO T&D – PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E CLIMA ORGANIZACIONAL POSITIVO

INTRODUCAO

Em face do cenário atual, esse resumo de artigo buscará apontar possíveis causas para o maior problema no sub sistema de
recursos humanos de treinamento e desenvolvimento, identificada na empresa AG3 SOLUTIONS. Os processos e estratégias de
T(#38)D – Treinamento e Desenvolvimento tem se mostrado as principais ferramentas nos processos de capacitação e
desenvolvimento de empregados, e em especial nas situações constantes de mudanças nas organizações, reduzindo ou eliminando
situações cotidianas adversas às atividades técnicas, comportamentais e de relacionamento, promovendo aumentos significativos
nos índices de produtividade

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é apontar a importância que o treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) tem para consecução
dos objetivos da empresa AG3 SOLUTIONS, “ Lidar com pessoas deixou de ser um desafio e passou a ser vantagem competitiva
para organizações bem-sucedidas” (CHIAVENATO,1999,p.457).

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste resumo de artigo foi a pesquisa de literaturas sobre o tema Treinamento e Desenvolvimento, análise
corporativa através de observação dos processos internos, reflexiva e dialoga entre os autores base.

RESULTADOS

Como exposto anteriormente na contextualização, nota-se na empresa base deste resumo de artigo, dificuldades no
desenvolvimento das atividades inerentes a cada colaborador, ainda que estes sejam especialistas em suas funções. Nota-se no
entanto que o relacionamento entre os empregados está em um nível “burocrático” o que torna o clima organizacional pesado e
pouco amistoso, podendo criar barreiras na integração necessária dos processos da organização. Este clima organizacional
negativo tem como resultado altas taxas de turnover e absenteísmo, e consequente prejuízos na produtividade geral. Sugerimos
então que os processos de integração sejam mais efetivos, fazendo com que cada empregado se veja como parte integrante de
empresa, bem como treinamentos voltados ao relacionamento interpessoal, quando os profissionais da organização percebam-se
como parte importante de um sistema, cujas atividades são interligadas e interdependentes. Sugere-se ainda que aprendizes e
estagiários sejam acompanhados por profissionais experientes no desenvolvimento de seus trabalhos, a fim de criar um círculo
virtuoso na formação destes, promovendo um ambiente empresarial harmonioso e colaborativo

CONCLUSOES
Conclui-se então que a utilização de T(#38)D - treinamento e desenvolvimento como ferramenta estratégica, troará os resultados
positivos, esperados pela organização, identificando e atuando de forma efetiva tanto nos processos como na construção de um
ambiente saudável e produtivo.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ed., Barueri, SP.:
Manole, 2009. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. O novo papel do recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro:
Campus, 1999. Site Solutions, AG3. Disponível em: (#60) https://ag3solutions.com.br/(#62) - Acessado em 11 de setembro de 2022
às 20:31 horas
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Kleber Barbosa de Castro

TITULO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NA LIFE PLANS CORRETORA

INTRODUCAO

Esse resumo de artigo tratará sobre o desenvolvimento operacional de atividades na organização Life Plans corretora, em especial
no que tange à comunicação. Sabe-se a importância da ferramenta comunicação que promove sinergia para alcançar os resultados
almejados por cada organização, e, quando bem trabalhada, auxilia na integração entre os colaboradores. Mas esse processo
somente é bem sucedido quando acontece de forma completa, ou seja, com emissores, meios e receptores alinhados e capacitados
para que a comunicação flua de forma eficiente e eficaz. A comunicação é um processo a ser sempre melhorado, pois as pessoas
mudam, os meios evoluem e os objetivos se alteram, assim mostra-se um processo a ser sempre revisitado e melhorado.

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é identifica / confirmar quais as possíveis causas para os problemas identificados como a falhas
no processo de comunicação entre as pessoas e departamentos, bem como da alta gestão com os níveis táticos e operacionais.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada abarca a pesquisa bibliográfica com base em autores sobre o tema, bem como, artigos, revistas, sites de
pesquisas, estudos se caso.

RESULTADOS

A partir das pesquisas e do conhecimento dos processos da organização, nossa proposta de solução vai de encontro a auditoria nos
processos de comunicação de empresa, identificando oportunidades de melhoria do processo. Criar canais oficiais de comunicação
interna como intranet, capacitar os gestores de linha para que estes possam efetivamente comunicar-se com seus funcionários
com eficácia, bem como investir na análise de processos e em sistemas de gestão integrados, promovendo informações ágeis e
confiáveis, e por fim sistemas de gestão de relacionamentos com clientes externos. Como solução de curto prazo para que tais
problemas de comunicação se atenuem, reuniões periódicas sempre que necessárias com os empregados envolvidos nas
demandas de cada área;

CONCLUSOES

Concluímos então que, a partir da adoção das sugestões propostas os processos de comunicação na organização serão
melhorados, promovendo um clima organizacional mais positivo, bem como aumentando a produtividade de cada setor. Lembrando
a importância e instabilidade dos processos de comunicação devido às frequentes mudanças nas pessoas e nos ambientes, é um
processo a ser sempre visitado e melhorado.

REFERENCIAS

Como a Tecnologia pode melhorar a comunicação empresarial: Disponível em https://sambatech.com/blog/insights/comunicacao-
empresarial/, visitado dia 28/09/2022 20:00 CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. A Importância da Comunicação nas Organizações: Disponível em
https://endomarketing.tv/importancia-da-comunicacao-nas-organizacoes/, Acesso em 25/09/2022 20:00
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4640161 - VITORIA VELOSO LOIOLA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Kleber Barbosa de Castro

TITULO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NA LIFE PLANS CORRETORA

INTRODUCAO

Esse resumo de artigo tratará sobre o desenvolvimento operacional de atividades na organização Life Plans corretora, em especial
no que tange à comunicação. Sabe-se a importância da ferramenta comunicação que promove sinergia para alcançar os resultados
almejados por cada organização, e, quando bem trabalhada, auxilia na integração entre os colaboradores. Mas esse processo
somente é bem sucedido quando acontece de forma completa, ou seja, com emissores, meios e receptores alinhados e capacitados
para que a comunicação flua de forma eficiente e eficaz. A comunicação é um processo a ser sempre melhorado, pois as pessoas
mudam, os meios evoluem e os objetivos se alteram, assim mostra-se um processo a ser sempre revisitado e melhorado.

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é identifica / confirmar quais as possíveis causas para os problemas identificados como a falhas
no processo de comunicação entre as pessoas e departamentos, bem como da alta gestão com os níveis táticos e operacionais.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada abarca a pesquisa bibliográfica com base em autores sobre o tema, bem como, artigos, revistas, sites de
pesquisas, estudos se caso.

RESULTADOS

A partir das pesquisas e do conhecimento dos processos da organização, nossa proposta de solução vai de encontro a auditoria nos
processos de comunicação de empresa, identificando oportunidades de melhoria do processo. Criar canais oficiais de comunicação
interna como intranet, capacitar os gestores de linha para que estes possam efetivamente comunicar-se com seus funcionários
com eficácia, bem como investir na análise de processos e em sistemas de gestão integrados, promovendo informações ágeis e
confiáveis, e por fim sistemas de gestão de relacionamentos com clientes externos. Como solução de curto prazo para que tais
problemas de comunicação se atenuem, reuniões periódicas sempre que necessárias com os empregados envolvidos nas
demandas de cada área;

CONCLUSOES

Concluímos então que, a partir da adoção das sugestões propostas os processos de comunicação na organização serão
melhorados, promovendo um clima organizacional mais positivo, bem como aumentando a produtividade de cada setor. Lembrando
a importância e instabilidade dos processos de comunicação devido às frequentes mudanças nas pessoas e nos ambientes, é um
processo a ser sempre visitado e melhorado.

REFERENCIAS

Como a Tecnologia pode melhorar a comunicação empresarial: Disponível em https://sambatech.com/blog/insights/comunicacao-
empresarial/, visitado dia 28/09/2022 20:00 CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. A Importância da Comunicação nas Organizações: Disponível em
https://endomarketing.tv/importancia-da-comunicacao-nas-organizacoes/, Acesso em 25/09/2022 20:00
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4643623 - LETICIA OLIVEIRA DA CONCEICAO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Kleber Barbosa de Castro

TITULO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NA LIFE PLANS CORRETORA

INTRODUCAO

Esse resumo de artigo tratará sobre o desenvolvimento operacional de atividades na organização Life Plans corretora, em especial
no que tange à comunicação. Sabe-se a importância da ferramenta comunicação que promove sinergia para alcançar os resultados
almejados por cada organização, e, quando bem trabalhada, auxilia na integração entre os colaboradores. Mas esse processo
somente é bem sucedido quando acontece de forma completa, ou seja, com emissores, meios e receptores alinhados e capacitados
para que a comunicação flua de forma eficiente e eficaz. A comunicação é um processo a ser sempre melhorado, pois as pessoas
mudam, os meios evoluem e os objetivos se alteram, assim mostra-se um processo a ser sempre revisitado e melhorado.

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é identifica / confirmar quais as possíveis causas para os problemas identificados como a falhas
no processo de comunicação entre as pessoas e departamentos, bem como da alta gestão com os níveis táticos e operacionais.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada abarca a pesquisa bibliográfica com base em autores sobre o tema, bem como, artigos, revistas, sites de
pesquisas, estudos se caso.

RESULTADOS

A partir das pesquisas e do conhecimento dos processos da organização, nossa proposta de solução vai de encontro a auditoria nos
processos de comunicação de empresa, identificando oportunidades de melhoria do processo. Criar canais oficiais de comunicação
interna como intranet, capacitar os gestores de linha para que estes possam efetivamente comunicar-se com seus funcionários
com eficácia, bem como investir na análise de processos e em sistemas de gestão integrados, promovendo informações ágeis e
confiáveis, e por fim sistemas de gestão de relacionamentos com clientes externos. Como solução de curto prazo para que tais
problemas de comunicação se atenuem, reuniões periódicas sempre que necessárias com os empregados envolvidos nas
demandas de cada área;

CONCLUSOES

Concluímos então que, a partir da adoção das sugestões propostas os processos de comunicação na organização serão
melhorados, promovendo um clima organizacional mais positivo, bem como aumentando a produtividade de cada setor. Lembrando
a importância e instabilidade dos processos de comunicação devido às frequentes mudanças nas pessoas e nos ambientes, é um
processo a ser sempre visitado e melhorado.

REFERENCIAS

Como a Tecnologia pode melhorar a comunicação empresarial: Disponível em https://sambatech.com/blog/insights/comunicacao-
empresarial/, visitado dia 28/09/2022 20:00 CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. A Importância da Comunicação nas Organizações: Disponível em
https://endomarketing.tv/importancia-da-comunicacao-nas-organizacoes/, Acesso em 25/09/2022 20:00
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Kleber Barbosa de Castro

TITULO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NA LIFE PLANS CORRETORA

INTRODUCAO

Esse resumo de artigo tratará sobre o desenvolvimento operacional de atividades na organização Life Plans corretora, em especial
no que tange à comunicação. Sabe-se a importância da ferramenta comunicação que promove sinergia para alcançar os resultados
almejados por cada organização, e, quando bem trabalhada, auxilia na integração entre os colaboradores. Mas esse processo
somente é bem sucedido quando acontece de forma completa, ou seja, com emissores, meios e receptores alinhados e capacitados
para que a comunicação flua de forma eficiente e eficaz. A comunicação é um processo a ser sempre melhorado, pois as pessoas
mudam, os meios evoluem e os objetivos se alteram, assim mostra-se um processo a ser sempre revisitado e melhorado.

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é identifica / confirmar quais as possíveis causas para os problemas identificados como a falhas
no processo de comunicação entre as pessoas e departamentos, bem como da alta gestão com os níveis táticos e operacionais.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada abarca a pesquisa bibliográfica com base em autores sobre o tema, bem como, artigos, revistas, sites de
pesquisas, estudos se caso.

RESULTADOS

A partir das pesquisas e do conhecimento dos processos da organização, nossa proposta de solução vai de encontro a auditoria nos
processos de comunicação de empresa, identificando oportunidades de melhoria do processo. Criar canais oficiais de comunicação
interna como intranet, capacitar os gestores de linha para que estes possam efetivamente comunicar-se com seus funcionários
com eficácia, bem como investir na análise de processos e em sistemas de gestão integrados, promovendo informações ágeis e
confiáveis, e por fim sistemas de gestão de relacionamentos com clientes externos. Como solução de curto prazo para que tais
problemas de comunicação se atenuem, reuniões periódicas sempre que necessárias com os empregados envolvidos nas
demandas de cada área;

CONCLUSOES

Concluímos então que, a partir da adoção das sugestões propostas os processos de comunicação na organização serão
melhorados, promovendo um clima organizacional mais positivo, bem como aumentando a produtividade de cada setor. Lembrando
a importância e instabilidade dos processos de comunicação devido às frequentes mudanças nas pessoas e nos ambientes, é um
processo a ser sempre visitado e melhorado.

REFERENCIAS

Como a Tecnologia pode melhorar a comunicação empresarial: Disponível em https://sambatech.com/blog/insights/comunicacao-
empresarial/, visitado dia 28/09/2022 20:00 CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. A Importância da Comunicação nas Organizações: Disponível em
https://endomarketing.tv/importancia-da-comunicacao-nas-organizacoes/, Acesso em 25/09/2022 20:00
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carlos Eduardo Maraccini Sforzin

TITULO ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO DE ENTORSE DE TORNOZELO EM ATLETAS – REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O tornozelo é uma das articulações mais acometidas no esporte, sendo a entorse de tornozelo a lesão que ocorre com frequência no
vôlei, basquete e futebol, por exemplo. Apresenta 3 graus de lesão, gerando problemas físicos ao atleta, podendo ser déficits de
instabilidade na articulação, dor, edema, falta de força muscular e outros problemas associados. A fisioterapia utiliza de técnicas de
tratamento para reabilitação desta lesão, visando a melhoria de sintomas e retorno à prática do esporte.

OBJETIVOS Analisar a importância das intervenções fisioterapêuticas na reabilitação da entorse de tornozelo em atletas.

METODOLOGIA

Trata-se sobre uma revisão de literatura sobre a lesão por entorse de tornozelo em atletas contemplando os possíveis danos
causados e também as formas de reabilitação convencionais relacionada com a fisioterapia. Foram avaliados estudos na base de
dados PubMed, BVS e SciELO e para seleção dos artigos foram necessários que o ano de publicação fosse entre 2002-2022, que
apresenta-se conteúdo sobre o mecanismo de lesão e tratamento fisioterapêutico na entorse de tornozelo em atletas. Após a coleta
de dados e seleção, foram incluídos 38 artigos na integra para a respectiva revisão.

RESULTADOS

As evidências mostram que a entorse de tornozelo é uma lesão comum no esporte, causando problemas ao atleta. Faz-se
necessário o tratamento fisioterapêutico para o retorno breve dos atletas às atividades. Verificou-se que as intervenções mais
citadas sobre o tratamento conservador fisioterapêutico nos estudos foram: treino proprioceptivo, cinesioterapia, exercícios de
força, equilíbrio, crioterapia e a eletroterapia. Todos se mostraram grandes aliados para o tratamento desses atletas, apresentado
benefícios para a analgesia, equilíbrio, ganho de amplitude de movimento e a força muscular.

CONCLUSOES
A atuação fisioterapêutica e aplicação dos recurso em atletas com lesões por entorse de tornozelo apresentam grandes benefícios,
auxiliando no desempenho das atividades esportivas e na retomada ágil ao esporte.

REFERENCIAS

1. PERES, M.M. et al. Efeitos do treinamento proprioceptivo na estabilidade do tornozelo em atletas de voleibol. Rev Bras Med do
Esporte – Vol. 20, N°. 2 – Abr, 2014. 2. MORÉ, P.A. et al. Ankle sprain risk factors: A 5-month follow-up study in volley and basketball
athletes. Rev Bras Med Esporte – Vol. 25, N° 3 – Jun, 2019. 3. SUDA, E.Y. Mudanças no padrão temporal da EMG de músculos do
tornozelo e pé pré e pós aterrissagem em jogadores de voleibol com instabilidade funcional. Rev Bras Med Esporte - Vol.14, N°4 -
Jul/Ago, 2008.
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TITULO Fator Acidentário de Prevenção - FAP

INTRODUCAO

Fator Acidentário de Prevenção (FAP), obrigação legal, paga pelo empregador à Previdência Social, é multiplicador do Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT), que possibilita redução em 50% ou majoração em 100% da alíquota da contribuição. A redução ou
majoração ocorre devido ao desempenho da empresa em relação à sua atividade econômica (definida pelo CNAE), considerando
resultados dos índices de frequência, gravidade e custo dos acidentes da organização, calculados segundo metodologia aprovada
pelo Conselho Nacional da Previdência Social – CNPS (BRASIL, 2017). O presente trabalho faz revisão de literatura deste assunto
para demonstrar implicações existentes.

OBJETIVOS
Apresentar o cálculo do FAP, interferências ou fatores contributivos ao cálculo e como as empresas têm atuado com relação ao
assunto.

METODOLOGIA Realizado estudo de legislações desde 2003, com ênfase na situação atual, enfatizando influenciadores no cálculo do FAP.

RESULTADOS

FAP é índice individual por empresa, em função das variáveis: frequência, gravidade, custo e multiplicador, que varia de 0,5000 a
2,0000, aplicável sobre as alíquotas de 1%, 2% ou 3% da tarifação coletiva por subclasse econômica, incidentes sobre a folha de
salários das empresas para custear aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de acidentes do trabalho. FAP varia
anualmente, sendo calculado sobre os dois últimos anos do histórico de acidentalidade e de registros acidentários da Previdência
Social (LIMA, 2022). Pela metodologia do FAP, as empresas que registrarem maior número de acidentes ou doenças, pagam mais.
Assim, o FAP aumenta a bonificação das empresas com menor acidentalidade registrada. No caso de nenhum evento de acidente, a
empresa é bonificada com a redução de 50% da alíquota (BRASIL, 2020). De acordo com Ministério do Trabalho e Previdência, no
período 2018 - 2020 houve redução de aproximadamente 24% de acidentes do trabalho para as situações com e sem Comunicação
de Acidente do Trabalho (CAT) registradas (BRASIL, 2021).

CONCLUSOES

Do material identificado, é constante a indicação de que empresas que investem em segurança reduzem o número de acidentes em
suas instalações, diminuindo gastos em acidentalidade. Logo, o valor do FAP será reduzido, visto ser parâmetro diretamente ligado
ao número de acidentes/doenças e gastos em benefícios decorrentes destes. Há clara sinalização de que, da implantação deste
mecanismo de ônus/bônus até os dias atuais, ocorreu evolução nos processos de segurança das empresas, impulsionados por:
vantagem econômica resultante, redução do montante pago em impostos, redução de gastos em dias parados e indenizações
trabalhistas.
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TITULO
A IMPORTANCIA DA FISIOTERAPIA PARA AS GESTANTES COMO TRATAMENTO PARA A SÍNDROME DO TÚNELDO CARPO – UMA
REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia resultante da compressão do nervo mediano no canal do carpo que pode ocorrer por
diversas causas. É mais comum em mulheres e acomete principalmente no período gestacional. No período em que a mulher está
gestante encontramos relatos na literatura sobre sintomas como formigamentos, dormências e dores nos punhos, mãos e dedos.
Essas mudanças ocorrem devido à mudanças posturais e hormonais, além de ganho de peso e retenção de líquidos. Há algumas
maneiras de se prevenir, aliviar e/ou tratar essa condição em que grande parte das gestantes são submetidas, para que não as afete
em qualidade de vida. Sabendo da impossibilidade de um tratamento medicamentoso e invasivo devido a gravidez, a fisioterapia
pode ser o tratamento de ouro nas lesões ortopédicas da gestação.

OBJETIVOS Verificar a possibilidade do tratamento fisioterapêutico para gestantes com síndrome do túnel carpo como tratamento ouro.

METODOLOGIA
Este estudo é uma revisão de literatura. Elaborada a partir dos registros, análise e organização dos dados bibliográficos e acervos
literários, instrumentos. Essas análises permitiram uma maior compreensão e interpretação crítica das fontes obtidas. disponíveis
nos seguintes bancos de dados: MEDLINE, PEDro, Pubmed, BVS, utilizando as palavras-chaves: Pregnant, Carpal Tunnel Syndrome.

RESULTADOS
Os resultados preliminares que foram encontrados, após análise dos artigos até o momento, referem que a fisioterapia
convencional se mostra mais eficazes no tratamento e controle dos sintomas da síndrome do túnel do carpo.

CONCLUSOES
Em andamento: Os artigos analisados até o momento demonstram que as intervenções não invasivas aplicadas nas gestantes
mostram grande potencial para prevenir tratamentos invasivos e controlar os sintomas, levando a um prognóstico positivo na
maioria dos casos após o parto. É necessário que se façam mais estudos que abordem o assunto.
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TITULO
TUBERCULOSE E CARDIOPATIAS COMO FATORES DE RISCO PARA PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM COVID 19, NA REGIÃO SUL
DA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: A visão da OMS, e da imprensa científica especializada é que uma consequência importante da pandemia COVID-19
seria o agravamento da epidemia de tuberculose em todo o mundo. Além disso, surge a preocupação se os cardiopatas são de
maior risco para desenvolver complicações pela doença

OBJETIVOS
OBJETIVOS: Verificar a evolução da COVID-19 nos pacientes previamente acometidos por cardiopatias e por Tuberculose na
pandemia de COVID-19, notificados no ano de 2020, na região sul da cidade de São Paulo.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo com levantamento dos dados do Sistema de
Notificação de Agravos de Notificação (SINAN)

RESULTADOS

Observou-se que tanto em pacientes com tuberculose, quanto cardiopatas a maioria deles acometidos por COVID-19 foram do sexo
feminino. Ao compararmos raça/cor, 36% dos cardiopatas que contraíram COVID-19 eram brancos e 40% dos tísicos com covid
eram pardos. Além disso, quando se tratava de pacientes cardiopatas que contraíram covid, 53% apresentaram sintomas de febre,
70% tosse, 76% dispneia, 60% relataram desconforto respiratório, 67% com saturação de O2 (#60) 95% e 64% vômitos. Do mais,
34% foram internados em Unidade de Terapia Intensiva, 55% fizeram uso de suporte ventilatório não invasivo e 15% de suporte
ventilatórios invasivo. Nos exames de imagem, 25% apresentaram radiografia de tórax com infiltrado intersticial, 3% com
consolidação e 5% misto. Na tomografia de tórax, 21% apresentaram tomografia típica de COVID-19. Por fim, 63% dos pacientes se
curaram e 28% morreram. Se tratando dos pacientes diagnosticados com tuberculose que contraíram covid, 45% tiveram febre, 83%
tosse, 74% dispneia, 62% obtiveram desconforto respiratório e 68% apresentaram saturação O2 (#60) 95%. Ademais, 38% ficaram
internados em UTI , 41% fizeram uso de suporte ventilatório não invasivo e 16% fizeram uso de suporte ventilatório invasivo. Nos
exames de imagem, 18% apresentaram radiografia de tórax com infiltrado intersticial, 5% com consolidação e 4% misto. Na
tomografia de tórax, 8% apresentaram tomografia típica de covid. Por fim, 55% pacientes evoluíram para cura e 37% para óbito.

CONCLUSOES

Ao observarmos os dados, concluímos que pacientes com COVID-19 e tuberculose apresentaram-se mais sintomáticos do que os
pacientes com alguma cardiopatia e COVID-19. No entanto, os cardiopatas com COVID-19 tiveram mais sintomas de febre, dispneia
e vômitos. Ademais, pacientes com tuberculose foram mais internados na unidade de terapia intensiva e evoluíram para mais óbitos
do que os cardiopatas. Contudo, cardiopatas fizeram maior uso de suporte ventilatório não invasivo e o uso de suporte ventilatório
invasivo foi praticamente equivalente entre os dois grupos. Por fim, pacientes cardiopatas se curaram mais do que os pacientes
com tuberculose

REFERENCIAS
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TITULO
TUBERCULOSE E CARDIOPATIAS COMO FATORES DE RISCO PARA PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM COVID 19, NA REGIÃO SUL
DA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: A visão da OMS, e da imprensa científica especializada é que uma consequência importante da pandemia COVID-19
seria o agravamento da epidemia de tuberculose em todo o mundo. Além disso, surge a preocupação se os cardiopatas são de
maior risco para desenvolver complicações pela doença

OBJETIVOS
OBJETIVOS: Verificar a evolução da COVID-19 nos pacientes previamente acometidos por cardiopatias e por Tuberculose na
pandemia de COVID-19, notificados no ano de 2020, na região sul da cidade de São Paulo.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo com levantamento dos dados do Sistema de
Notificação de Agravos de Notificação (SINAN)

RESULTADOS

Observou-se que tanto em pacientes com tuberculose, quanto cardiopatas a maioria deles acometidos por COVID-19 foram do sexo
feminino. Ao compararmos raça/cor, 36% dos cardiopatas que contraíram COVID-19 eram brancos e 40% dos tísicos com covid
eram pardos. Além disso, quando se tratava de pacientes cardiopatas que contraíram covid, 53% apresentaram sintomas de febre,
70% tosse, 76% dispneia, 60% relataram desconforto respiratório, 67% com saturação de O2 (#60) 95% e 64% vômitos. Do mais,
34% foram internados em Unidade de Terapia Intensiva, 55% fizeram uso de suporte ventilatório não invasivo e 15% de suporte
ventilatórios invasivo. Nos exames de imagem, 25% apresentaram radiografia de tórax com infiltrado intersticial, 3% com
consolidação e 5% misto. Na tomografia de tórax, 21% apresentaram tomografia típica de COVID-19. Por fim, 63% dos pacientes se
curaram e 28% morreram. Se tratando dos pacientes diagnosticados com tuberculose que contraíram covid, 45% tiveram febre, 83%
tosse, 74% dispneia, 62% obtiveram desconforto respiratório e 68% apresentaram saturação O2 (#60) 95%. Ademais, 38% ficaram
internados em UTI , 41% fizeram uso de suporte ventilatório não invasivo e 16% fizeram uso de suporte ventilatório invasivo. Nos
exames de imagem, 18% apresentaram radiografia de tórax com infiltrado intersticial, 5% com consolidação e 4% misto. Na
tomografia de tórax, 8% apresentaram tomografia típica de covid. Por fim, 55% pacientes evoluíram para cura e 37% para óbito.

CONCLUSOES

Ao observarmos os dados, concluímos que pacientes com COVID-19 e tuberculose apresentaram-se mais sintomáticos do que os
pacientes com alguma cardiopatia e COVID-19. No entanto, os cardiopatas com COVID-19 tiveram mais sintomas de febre, dispneia
e vômitos. Ademais, pacientes com tuberculose foram mais internados na unidade de terapia intensiva e evoluíram para mais óbitos
do que os cardiopatas. Contudo, cardiopatas fizeram maior uso de suporte ventilatório não invasivo e o uso de suporte ventilatório
invasivo foi praticamente equivalente entre os dois grupos. Por fim, pacientes cardiopatas se curaram mais do que os pacientes
com tuberculose

REFERENCIAS
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clinical and public health effects. Pulmonology. 2021;27(2):151–65. 2. Nascimento PV, et al. PRINCIPAIS DESFECHOS FATAIS EM
INDIVÍDUOS CARDIOPATAS ACOMETIDOS POR COVID-19. Enfermagem em foco
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TITULO
TUBERCULOSE E CARDIOPATIAS COMO FATORES DE RISCO PARA PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM COVID 19, NA REGIÃO SUL
DA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: A visão da OMS, e da imprensa científica especializada é que uma consequência importante da pandemia COVID-19
seria o agravamento da epidemia de tuberculose em todo o mundo. Além disso, surge a preocupação se os cardiopatas são de
maior risco para desenvolver complicações pela doença

OBJETIVOS
OBJETIVOS: Verificar a evolução da COVID-19 nos pacientes previamente acometidos por cardiopatias e por Tuberculose na
pandemia de COVID-19, notificados no ano de 2020, na região sul da cidade de São Paulo.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo com levantamento dos dados do Sistema de
Notificação de Agravos de Notificação (SINAN)

RESULTADOS

Observou-se que tanto em pacientes com tuberculose, quanto cardiopatas a maioria deles acometidos por COVID-19 foram do sexo
feminino. Ao compararmos raça/cor, 36% dos cardiopatas que contraíram COVID-19 eram brancos e 40% dos tísicos com covid
eram pardos. Além disso, quando se tratava de pacientes cardiopatas que contraíram covid, 53% apresentaram sintomas de febre,
70% tosse, 76% dispneia, 60% relataram desconforto respiratório, 67% com saturação de O2 (#60) 95% e 64% vômitos. Do mais,
34% foram internados em Unidade de Terapia Intensiva, 55% fizeram uso de suporte ventilatório não invasivo e 15% de suporte
ventilatórios invasivo. Nos exames de imagem, 25% apresentaram radiografia de tórax com infiltrado intersticial, 3% com
consolidação e 5% misto. Na tomografia de tórax, 21% apresentaram tomografia típica de COVID-19. Por fim, 63% dos pacientes se
curaram e 28% morreram. Se tratando dos pacientes diagnosticados com tuberculose que contraíram covid, 45% tiveram febre, 83%
tosse, 74% dispneia, 62% obtiveram desconforto respiratório e 68% apresentaram saturação O2 (#60) 95%. Ademais, 38% ficaram
internados em UTI , 41% fizeram uso de suporte ventilatório não invasivo e 16% fizeram uso de suporte ventilatório invasivo. Nos
exames de imagem, 18% apresentaram radiografia de tórax com infiltrado intersticial, 5% com consolidação e 4% misto. Na
tomografia de tórax, 8% apresentaram tomografia típica de covid. Por fim, 55% pacientes evoluíram para cura e 37% para óbito.

CONCLUSOES

Ao observarmos os dados, concluímos que pacientes com COVID-19 e tuberculose apresentaram-se mais sintomáticos do que os
pacientes com alguma cardiopatia e COVID-19. No entanto, os cardiopatas com COVID-19 tiveram mais sintomas de febre, dispneia
e vômitos. Ademais, pacientes com tuberculose foram mais internados na unidade de terapia intensiva e evoluíram para mais óbitos
do que os cardiopatas. Contudo, cardiopatas fizeram maior uso de suporte ventilatório não invasivo e o uso de suporte ventilatório
invasivo foi praticamente equivalente entre os dois grupos. Por fim, pacientes cardiopatas se curaram mais do que os pacientes
com tuberculose

REFERENCIAS

1. Visca D, Ong CWM, Tiberi S, Centis R, D’Ambrosio L, Chen B, et al. Tuberculosis and COVID-19 interaction: A review of biological,
clinical and public health effects. Pulmonology. 2021;27(2):151–65. 2. Nascimento PV, et al. PRINCIPAIS DESFECHOS FATAIS EM
INDIVÍDUOS CARDIOPATAS ACOMETIDOS POR COVID-19. Enfermagem em foco
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TITULO
TUBERCULOSE E CARDIOPATIAS COMO FATORES DE RISCO PARA PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM COVID 19, NA REGIÃO SUL
DA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: A visão da OMS, e da imprensa científica especializada é que uma consequência importante da pandemia COVID-19
seria o agravamento da epidemia de tuberculose em todo o mundo. Além disso, surge a preocupação se os cardiopatas são de
maior risco para desenvolver complicações pela doença

OBJETIVOS
OBJETIVOS: Verificar a evolução da COVID-19 nos pacientes previamente acometidos por cardiopatias e por Tuberculose na
pandemia de COVID-19, notificados no ano de 2020, na região sul da cidade de São Paulo.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo com levantamento dos dados do Sistema de
Notificação de Agravos de Notificação (SINAN)

RESULTADOS

Observou-se que tanto em pacientes com tuberculose, quanto cardiopatas a maioria deles acometidos por COVID-19 foram do sexo
feminino. Ao compararmos raça/cor, 36% dos cardiopatas que contraíram COVID-19 eram brancos e 40% dos tísicos com covid
eram pardos. Além disso, quando se tratava de pacientes cardiopatas que contraíram covid, 53% apresentaram sintomas de febre,
70% tosse, 76% dispneia, 60% relataram desconforto respiratório, 67% com saturação de O2 (#60) 95% e 64% vômitos. Do mais,
34% foram internados em Unidade de Terapia Intensiva, 55% fizeram uso de suporte ventilatório não invasivo e 15% de suporte
ventilatórios invasivo. Nos exames de imagem, 25% apresentaram radiografia de tórax com infiltrado intersticial, 3% com
consolidação e 5% misto. Na tomografia de tórax, 21% apresentaram tomografia típica de COVID-19. Por fim, 63% dos pacientes se
curaram e 28% morreram. Se tratando dos pacientes diagnosticados com tuberculose que contraíram covid, 45% tiveram febre, 83%
tosse, 74% dispneia, 62% obtiveram desconforto respiratório e 68% apresentaram saturação O2 (#60) 95%. Ademais, 38% ficaram
internados em UTI , 41% fizeram uso de suporte ventilatório não invasivo e 16% fizeram uso de suporte ventilatório invasivo. Nos
exames de imagem, 18% apresentaram radiografia de tórax com infiltrado intersticial, 5% com consolidação e 4% misto. Na
tomografia de tórax, 8% apresentaram tomografia típica de covid. Por fim, 55% pacientes evoluíram para cura e 37% para óbito.

CONCLUSOES

Ao observarmos os dados, concluímos que pacientes com COVID-19 e tuberculose apresentaram-se mais sintomáticos do que os
pacientes com alguma cardiopatia e COVID-19. No entanto, os cardiopatas com COVID-19 tiveram mais sintomas de febre, dispneia
e vômitos. Ademais, pacientes com tuberculose foram mais internados na unidade de terapia intensiva e evoluíram para mais óbitos
do que os cardiopatas. Contudo, cardiopatas fizeram maior uso de suporte ventilatório não invasivo e o uso de suporte ventilatório
invasivo foi praticamente equivalente entre os dois grupos. Por fim, pacientes cardiopatas se curaram mais do que os pacientes
com tuberculose

REFERENCIAS
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INDIVÍDUOS CARDIOPATAS ACOMETIDOS POR COVID-19. Enfermagem em foco
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TITULO A fisioterapia como tratamento na dor lombar das gestantes

INTRODUCAO

A gestação e o parto são eventos marcantes na vida das mulheres e de suas famílias, com potencial enriquecedor para todos que
dela participam. Nesta fase é comum o aparecimento da dor lombar, o que pode limitar as atividades de vida diária e reduzir a
qualidade de vida das gestantes. Na gestação ela ocorre em pelo menos 50% das gestantes, em nível de população mundial. A
aceitação de queixas de lombalgia não pode ser mais interpretada como algo inerente à gestação. É possível compreender que as
alterações ocorridas nesse período são de importância para o tratamento fisioterápico, realizando um programa de exercícios que
poderá ter muitos benefícios para a lactente e o feto.

OBJETIVOS Verificar se a fisioterapia convencional melhoram a dor lombar em gestantes

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados 393 artigos na língua portuguesa e inglesa que abordaram a
fisioterapia como tratamento na dor lombar das gestantes. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed, Cochrane, PEDro e
BVS com os descritores pregnancy, low back pain, physiotherapy e seus respectivos na língua portuguesa, com restrição de cinco
anos. Foram incluídas 5 revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados, evidenciando o manejo da dor.

RESULTADOS
Resultados preliminares: Estudos clínicos que foram analisados até o momento mostram que os exercícios terapêuticos em sua
maioria apresentam melhor desempenho no tratamento fisioterapêutico na dor lombar das gestantes.

CONCLUSOES
Em andamento. As evidencias pesquisadas, até o presente momento mostram que os exercícios terapêuticos como tratamento na
dor lombar das gestantes, apresentam melhor eficácia quando empregados no tratamento fisioterapêutico das gestantes
diminuindo sua dor, ainda que seja mostrado necessário a realização de novos estudos que abordassem este tema.
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low back pain. Eur J Phys Rehabil Med. 2020 Jun;56(3):297-306. doi: 10.23736/S1973-9087.20.06086-4. Epub 2020 Feb 18. PMID:
32072792. 2. Hu X, Ma M, Zhao X, Sun W, Liu Y, Zheng Z, Xu L. Effects of exercise therapy for pregnancy-related low back pain and
pelvic pain: A protocol for systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2020 Jan;99(3):e17318. doi:
10.1097/MD.0000000000017318. PMID: 32011431; PMCID: PMC7220333. 3. Maia LB, Amarante LG, Vitorino DFM, Mascarenhas
RO, Lacerda ACR, Lourenço BM, Oliveira VC. Effectiveness of conservative therapy on pain, disability and quality of life for low back
pain in pregnancy: A systematic review of randomized controlled trials. Braz J Phys Ther. 2021 Nov-Dec;25(6):676-687. doi:
10.1016/j.bjpt.2021.06.007. Epub 2021 Jul 22. PMID: 34344606; PMCID: PMC8721079. 4. Chen L, Manuela F, Paula B, Eduardo C,
Shiqing F, Paulo F. Comparative Efficacy and Safety of Conservative Care for Pregnancy-Related Low Back Pain.Phys Ther. 2021;
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TITULO
Atuação do fisioterapeuta no tratamento do pé torto congênito idiopático em conjunto com método Ponseti: uma revisão de
literatura

INTRODUCAO

O pé torto congênito idiopático consiste na malformação unilateral ou bilateral, ocorre em crianças sem alterações subjacentes que
justifiquem a condição e não se resolve espontaneamente. O pé torto congênito ocorre numa proporção de 1 a cada 1.000 nascidos
vivos, sendo que indivíduos do sexo masculino são mais acometidos pela patologia. Sua etiologia ainda permanece desconhecida.
No cenário atual temos o método Ponseti, o qual consiste em manobras com gessos, manipulação e órteses. A fisioterapia pode
promover ativamente o tratamento contínuo de pacientes com deformidades, melhorar os resultados do tratamento e reduzir a
incidência de recorrência ou falha.

OBJETIVOS
Verificar os resultados descritos na literatura sobre a efetividade da atuação da Fisioterapia no Pé torto congênito idiopático em
conjunto com método Ponseti.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa e melhor compreensão do tema, esta revisão de literatura foi elaborada a partir dos registros,
análise e organização dos dados bibliográficos, instrumentos que permitiram uma maior compreensão e interpretação crítica das
fontes obtidas. As pesquisas foram realizadas nas bases seguintes bases de dados: PEdro e BVS, dos últimos 5 anos.

RESULTADOS

Foram identificamos através de busca na base de dados BVS 116 artigos, e na base de dados PEdro 5 artigos. Foram removidos 63
artigos por duplicação, no qual restaram 58 artigos sujeitos a triagem, após passar pelos critérios não aplicáveis, foram excluídos 13
artigos, e em seguida excluído 36 artigos sob critérios de elegibilidade. Após leitura do texto completo, foi realizada revisão dos
critérios de inclusão e exclusão, que resultou na seleção final de 9 artigos.

CONCLUSOES

Ao longo do estudo, pode-se concluir que a fisioterapia para o pé torto congênito após o nascimento ou após a intervenção cirúrgica
é importante para que a deformidade possa ser corrigida. Quanto mais precoce e prolongado o período de oligoidrâmnio, mais
frequente a ocorrência de contraturas, sendo o pé torto a contratura mais comum. A responsabilidade da fisioterapia para esses
congênitos é prevenir sequelas e complicações futuras
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PMC6104023. 2. Dobbs MB, Gurnett CA. Update on clubfoot: etiology and treatment. Clin Orthop Relat Res. 2009 May;467(5):1146-
53. doi: 10.1007/s11999-009-0734-9. Epub 2009 Feb 18. PMID: 19224303; PMCID: PMC2664438. 3. Bergerault F, Fournier J,
Bonnard C. Idiopathic congenital clubfoot: Initial treatment. Orthop Traumatol Surg Res. 2013 Feb;99(1 Suppl):S150-9. doi:
10.1016/j.otsr.2012.11.001. Epub 2013 Jan 21. PMID: 23347754. 4. Nilgün B, Suat E, Engin S(#38)#304;, Fatma U, Yakut Y. Short-
term results of intensive physiotherapy in clubfoot deformity treated with the Ponseti method. Pediatr Int. 2011 Jun;53(3):381-5. doi:
10.1111/j.1442-200X.2010.03243.x. PMID: 20831648.
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TITULO
Gestão de manutenção para frota automotiva em minas subterrâneas - Aplicação de metodologia estruturada e testes nos veículos
pesados

INTRODUCAO

O presente trabalho busca estabelecer e padronizar uma estrutura de gestão de manutenção voltada para equipamentos
automotivos, com foco em caminhões fora de estrada, carregadeiras rebaixadas e perfuratrizes eletro-hidráulicas para operação em
minas subterrâneas, onde o nível de desgaste desses equipamentos é muito elevado. O objetivo principal é entender os principais
processos dentro desse contexto de manutenção, e estabelecer um modelo de gestão eficiente e eficaz, capaz de atender aos
requisitos mínimos de manutenção de excelência, atingindo às metas de disponibilidade físicas dos equipamentos e de produção
da empresa.

OBJETIVOS
Elaborar e implementar uma metodologia estruturada de gerenciamento de manutenção, voltadas para equipamentos automotivos
específicos de minas subterrâneas.

METODOLOGIA

Foi utilizado a metodologia de Procedimentos Teóricos, realizando coletas de dados da empresa e levantamento de pesquisas
bibliográficas de trabalhos de autores renomados em Gestão de Manutenção Industrial e Automotiva, analisando os processos de
manutenção presentes na companhia objeto dessa implementação, e realizando as devidas melhorias em todas as suas áreas e
etapas de PCM, Engenharia e Execução de manutenção

RESULTADOS
Apresentou aumento de 14 pontos percentuais de disponibilidade física da frota (DF), 4 horas de MTBF e uma redução de 3 horas de
MTTR, sendo possível aumentar a produção de minério numa média anual de 187.000 ton. Considerando que a concentração de
zinco contido nesse minério é na casa de 4,5%, chegamos num incremento de produção de concentrado de zinco de 8.415 ton.

CONCLUSOES
Com a implementação de maneira eficiente e eficaz desse processo estruturado de manutenção, a empresa conseguiu aumentar a
disponibilidade física da frota de transporte, que é um dos gargalos de produção, proporcionando maior tempo de horas úteis de
operação transformada em movimentação de minério.

REFERENCIAS

CARVALHO, R.S.N. (#38) ALVES, J.E.: "Manutenção baseada em confiabilidade (MBC) na Petroflex". In: Anais do 8.o Congresso
Brasileiro de Manutenção, São Paulo, outubro/1993. LAFRAIA, J. R. B. Manual de confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade.
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Qualitymark. Ed., 2002.
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TITULO Vibrações e seus efeitos em tubulações industriais - Estudo de caso para linhas de amônia

INTRODUCAO

A análise da vibração mecânica é crucial para a eficaz operação dos equipamentos, as vibrações que não são devidamente tratadas
podem aumentar os níveis de desgaste, limitando a vida útil de um componente, além de avariar o equipamento. Essas vibrações
indesejadas provocaram microfissuras nas tubulações conectadas, que por meio delas se originava o vazamento de amônia para a
atmosfera. Em casos mais críticos, a vibração pode levar o equipamento a falhas catastróficas, sendo necessária intervenção
corretiva.

OBJETIVOS
O presente trabalho busca apresentar uma solução para a incidência de tais vibrações, buscando a eliminação parcial ou total das
mesmas nesse sistema de tubulação.

METODOLOGIA
Para este trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica com intuito de levantar dados sobre vibrações mecânicas e métodos de
medição e controle, de modo que posterior foi realizado um levantamento de dados in loco, a fim de analisar as instalações
industriais e discutir uma solução viável para eliminar ou mitigar os danos nas instalações.

RESULTADOS

Diante dos dados coletados buscamos soluções no mercado sendo decidido executar a instalação de duas juntas de expansão afim
de absorver as vibrações. A instalação de uma junta de absorção metálica, foi instalada na tubulação sendo melhor indicada devido
ao baixo custo frente a solução imediata. O sistema se manteve em pleno funcionamento, sem a ocorrência de novas trincas, visto
que as junta de expansão e os amortecedores, absorvem todas as vibrações causadas pelo compressor alternativo. A tubulação se
mantém em um ritmo inerte, sem nenhum tipo de atrito ou vibração que possa provocar uma nova microfissura. A instalação de
uma junta de absorção metálica, foi instalada na tubulação sendo melhor indicada devido ao baixo custo frente a solução imediata.

CONCLUSOES
Diante do acima exposto, concluímos que as juntas de absorção são a melhor indicação, visando a solução imediata e baixo custo.
instalado a junta de absorção metálica, o aferidor utilizado mostrou valores dentro da margem de segurança, limitando a
propagação das vibrações geradas pelo gerador.

REFERENCIAS

CONECT Ind SEGURANÇA DO TRABALHO– Informação e documentação – Citações em documentos – Site. Rio de Janeiro, 2021.
RAO, S, S., Mechanical Vibrations,4Th Ed, New Jersey: Pearson Education, Inc., Upper Saddler River, 2004. FADIGA DOS MATERIAIS;
EESC-USP 2018 – Informação e documentação – Citações em documentos – Site. São Paulo, 2021. TINOCO, E. B. Analise dinâmica
de tubulações. 2009.67 p. Notas de aula. Apresentação em Power Point INMAN, D. J., Engineering Vibration, 3th ed., New Jersey:
Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, 2008.
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TITULO Vibrações e seus efeitos em tubulações industriais - Estudo de caso para linhas de amônia

INTRODUCAO

A análise da vibração mecânica é crucial para a eficaz operação dos equipamentos, as vibrações que não são devidamente tratadas
podem aumentar os níveis de desgaste, limitando a vida útil de um componente, além de avariar o equipamento. Essas vibrações
indesejadas provocaram microfissuras nas tubulações conectadas, que por meio delas se originava o vazamento de amônia para a
atmosfera. Em casos mais críticos, a vibração pode levar o equipamento a falhas catastróficas, sendo necessária intervenção
corretiva.

OBJETIVOS
O presente trabalho busca apresentar uma solução para a incidência de tais vibrações, buscando a eliminação parcial ou total das
mesmas nesse sistema de tubulação.

METODOLOGIA
Para este trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica com intuito de levantar dados sobre vibrações mecânicas e métodos de
medição e controle, de modo que posterior foi realizado um levantamento de dados in loco, a fim de analisar as instalações
industriais e discutir uma solução viável para eliminar ou mitigar os danos nas instalações.

RESULTADOS

Diante dos dados coletados buscamos soluções no mercado sendo decidido executar a instalação de duas juntas de expansão afim
de absorver as vibrações. A instalação de uma junta de absorção metálica, foi instalada na tubulação sendo melhor indicada devido
ao baixo custo frente a solução imediata. O sistema se manteve em pleno funcionamento, sem a ocorrência de novas trincas, visto
que as junta de expansão e os amortecedores, absorvem todas as vibrações causadas pelo compressor alternativo. A tubulação se
mantém em um ritmo inerte, sem nenhum tipo de atrito ou vibração que possa provocar uma nova microfissura. A instalação de
uma junta de absorção metálica, foi instalada na tubulação sendo melhor indicada devido ao baixo custo frente a solução imediata.

CONCLUSOES
Diante do acima exposto, concluímos que as juntas de absorção são a melhor indicação, visando a solução imediata e baixo custo.
instalado a junta de absorção metálica, o aferidor utilizado mostrou valores dentro da margem de segurança, limitando a
propagação das vibrações geradas pelo gerador.

REFERENCIAS

CONECT Ind SEGURANÇA DO TRABALHO– Informação e documentação – Citações em documentos – Site. Rio de Janeiro, 2021.
RAO, S, S., Mechanical Vibrations,4Th Ed, New Jersey: Pearson Education, Inc., Upper Saddler River, 2004. FADIGA DOS MATERIAIS;
EESC-USP 2018 – Informação e documentação – Citações em documentos – Site. São Paulo, 2021. TINOCO, E. B. Analise dinâmica
de tubulações. 2009.67 p. Notas de aula. Apresentação em Power Point INMAN, D. J., Engineering Vibration, 3th ed., New Jersey:
Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, 2008.
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TITULO Vibrações e seus efeitos em tubulações industriais - Estudo de caso para linhas de amônia

INTRODUCAO

A análise da vibração mecânica é crucial para a eficaz operação dos equipamentos, as vibrações que não são devidamente tratadas
podem aumentar os níveis de desgaste, limitando a vida útil de um componente, além de avariar o equipamento. Essas vibrações
indesejadas provocaram microfissuras nas tubulações conectadas, que por meio delas se originava o vazamento de amônia para a
atmosfera. Em casos mais críticos, a vibração pode levar o equipamento a falhas catastróficas, sendo necessária intervenção
corretiva.

OBJETIVOS
O presente trabalho busca apresentar uma solução para a incidência de tais vibrações, buscando a eliminação parcial ou total das
mesmas nesse sistema de tubulação.

METODOLOGIA
Para este trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica com intuito de levantar dados sobre vibrações mecânicas e métodos de
medição e controle, de modo que posterior foi realizado um levantamento de dados in loco, a fim de analisar as instalações
industriais e discutir uma solução viável para eliminar ou mitigar os danos nas instalações.

RESULTADOS

Diante dos dados coletados buscamos soluções no mercado sendo decidido executar a instalação de duas juntas de expansão afim
de absorver as vibrações. A instalação de uma junta de absorção metálica, foi instalada na tubulação sendo melhor indicada devido
ao baixo custo frente a solução imediata. O sistema se manteve em pleno funcionamento, sem a ocorrência de novas trincas, visto
que as junta de expansão e os amortecedores, absorvem todas as vibrações causadas pelo compressor alternativo. A tubulação se
mantém em um ritmo inerte, sem nenhum tipo de atrito ou vibração que possa provocar uma nova microfissura. A instalação de
uma junta de absorção metálica, foi instalada na tubulação sendo melhor indicada devido ao baixo custo frente a solução imediata.

CONCLUSOES
Diante do acima exposto, concluímos que as juntas de absorção são a melhor indicação, visando a solução imediata e baixo custo.
instalado a junta de absorção metálica, o aferidor utilizado mostrou valores dentro da margem de segurança, limitando a
propagação das vibrações geradas pelo gerador.

REFERENCIAS

CONECT Ind SEGURANÇA DO TRABALHO– Informação e documentação – Citações em documentos – Site. Rio de Janeiro, 2021.
RAO, S, S., Mechanical Vibrations,4Th Ed, New Jersey: Pearson Education, Inc., Upper Saddler River, 2004. FADIGA DOS MATERIAIS;
EESC-USP 2018 – Informação e documentação – Citações em documentos – Site. São Paulo, 2021. TINOCO, E. B. Analise dinâmica
de tubulações. 2009.67 p. Notas de aula. Apresentação em Power Point INMAN, D. J., Engineering Vibration, 3th ed., New Jersey:
Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, 2008.
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TITULO Vibrações e seus efeitos em tubulações industriais - Estudo de caso para linhas de amônia

INTRODUCAO

A análise da vibração mecânica é crucial para a eficaz operação dos equipamentos, as vibrações que não são devidamente tratadas
podem aumentar os níveis de desgaste, limitando a vida útil de um componente, além de avariar o equipamento. Essas vibrações
indesejadas provocaram microfissuras nas tubulações conectadas, que por meio delas se originava o vazamento de amônia para a
atmosfera. Em casos mais críticos, a vibração pode levar o equipamento a falhas catastróficas, sendo necessária intervenção
corretiva.

OBJETIVOS
O presente trabalho busca apresentar uma solução para a incidência de tais vibrações, buscando a eliminação parcial ou total das
mesmas nesse sistema de tubulação.

METODOLOGIA
Para este trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica com intuito de levantar dados sobre vibrações mecânicas e métodos de
medição e controle, de modo que posterior foi realizado um levantamento de dados in loco, a fim de analisar as instalações
industriais e discutir uma solução viável para eliminar ou mitigar os danos nas instalações.

RESULTADOS

Diante dos dados coletados buscamos soluções no mercado sendo decidido executar a instalação de duas juntas de expansão afim
de absorver as vibrações. A instalação de uma junta de absorção metálica, foi instalada na tubulação sendo melhor indicada devido
ao baixo custo frente a solução imediata. O sistema se manteve em pleno funcionamento, sem a ocorrência de novas trincas, visto
que as junta de expansão e os amortecedores, absorvem todas as vibrações causadas pelo compressor alternativo. A tubulação se
mantém em um ritmo inerte, sem nenhum tipo de atrito ou vibração que possa provocar uma nova microfissura. A instalação de
uma junta de absorção metálica, foi instalada na tubulação sendo melhor indicada devido ao baixo custo frente a solução imediata.

CONCLUSOES
Diante do acima exposto, concluímos que as juntas de absorção são a melhor indicação, visando a solução imediata e baixo custo.
instalado a junta de absorção metálica, o aferidor utilizado mostrou valores dentro da margem de segurança, limitando a
propagação das vibrações geradas pelo gerador.

REFERENCIAS

CONECT Ind SEGURANÇA DO TRABALHO– Informação e documentação – Citações em documentos – Site. Rio de Janeiro, 2021.
RAO, S, S., Mechanical Vibrations,4Th Ed, New Jersey: Pearson Education, Inc., Upper Saddler River, 2004. FADIGA DOS MATERIAIS;
EESC-USP 2018 – Informação e documentação – Citações em documentos – Site. São Paulo, 2021. TINOCO, E. B. Analise dinâmica
de tubulações. 2009.67 p. Notas de aula. Apresentação em Power Point INMAN, D. J., Engineering Vibration, 3th ed., New Jersey:
Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, 2008.
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TITULO PROGRAMA DE 8 SEMANAS DA PRÁTICA MINDFULNESS EM UNIVERSITÁRIOS: UMA ANÁLISE QUALITATIVA DA EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO

A vida acadêmica é uma fase de intensa atividade intelectual e social que associada ao início ou a manutenção de uma vida
profissional e a outras responsabilidades inerentes a seu momento de vida, podem contribuir para a elevação dos níveis de estresse
e ansiedade. O estresse e ansiedade são tidas como respostas possíveis aos desafios da vida que podem causar desequilíbrio. A
prática de Mindfulness, pode ser meio de intervenção que visa melhorar à qualidade de estar atento a alguma coisa, com uma
atenção cautelosa e diligente (Kabat-Zinn, 2017).

OBJETIVOS Avaliar as percepções individuais da prática de mindfulness aplicada num programa de 8 semanas, em estudantes universitários.

METODOLOGIA

Realização de pesquisa-intervenção qualitativa, recorte da pesquisa conduzida por Nirino, Silva e Pucci (2022), aprovado pelo CEP
da UNISA. A amostra de conveniência com 58 estudantes do curso de psicologia, maiores de 18 anos, que se inscreveram por
formulário online para a práticas semanais de no máximo 1 hora. Os instrumentos utilizados nesta análise foram: Questionário
Sociodemográfico, Diário de Bordo e Relato de experiência.

RESULTADOS

Foram relatados benefícios por parte dos participantes que participaram de pelo menos 5 encontros com a prática de mindfulness.
Destaca-se que referiram melhora nos aspectos relacionados ao aumento da percepção de presença no momento presente, de sua
autoconsciência e autocuidado, e sobre as percepções e sensações corporais e ambientais estarem mais claras, assim como uma
melhora na aceitação e consequentemente na regulação emocional. Outro aspecto valorizado pelos participantes foi uma
diminuição do desconforto com as práticas ao longo dos encontros.

CONCLUSOES
Concluí-se que o estimulo a prática Mindfulness apresenta em sua dimensão qualitativa benefícios aos praticantes e que quando
utilizada em momentos de desafios como foi a retomada das atividades acadêmicas no pós-pandemia pode favorecer uma
autopercepção mais acurada e ser geradora de sensações de bem -estar.

REFERENCIAS

DALGALARRONDO, Paulo. (2019). Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 3. ed. Artmed. KABAT-ZINN, Jon. Viver a
catástrofe total: Como utilizar a sabedoria do corpo e da mente para enfrentar o estresse, a dor e a doença (Trad. M. Epstein.;
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TITULO Comércio da beleza: as implicações da mídia sobre os padrões estéticos femininos e a saúde mental da mulher

INTRODUCAO
Nos tempos atuais, a preocupação exacerbada com o corpo e o desenvolvimento de técnicas e cirurgias que visam entregar uma
imagem ideal tem sido bastante difundida em meios sociais, e assim despertado maior visibilidade para esses procedimentos.

OBJETIVOS
Compreender os impactos das mídias sociais na saúde mental feminina. Listar como as pesquisas compreendem como a
autoestima feminina é afetada pelas mídias sociais, pelos padrões de beleza estabelecidos por "blogueiras" (pessoas que se
reconhecem como influenciadoras digitais) que incentivam o desejo à procura por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica, com recorte de artigos científicos indexados entre os anos de 2007 a 2019, em bases de dados online:
google acadêmico e Scielo. Para a busca desses artigos como fontes de pesquisa, foram empregados os seguintes unitermos:
padrões de beleza, cirurgia, autoestima, mídia.

RESULTADOS

Os resultados obtidos diante as pesquisas realizadas mostraram que de fato as mídias sociais e os trabalhos exercidos pelas
"blogueiras" influenciam diretamente na busca por procedimentos e cirurgias, pessoas que encontram ‘defeitos’ em si ao se
compararem com as pessoas das redes sociais e buscam estes como caminho para mudar aquilo que as incomoda, e alguns casos
fazendo diversos procedimentos pois ao concertar o erro que via em si, encontram outros. Com o aumento da popularização e da
facilidade do acesso as redes sociais, estes números crescem a cada dia mais, as cirurgias e procedimentos mais buscados são
próteses mamarias, lipoaspiração e, harmonização facial.

CONCLUSOES

Na pesquisa foi possível concluir que o acesso as mídias sociais influenciam diretamente no aumento da busca por procedimentos
e cirurgias visando alcançar o atual padrão de beleza exposto nestas redes, causando um grande número de pessoas
cirurgicamente modificadas e em alguns casos ainda insatisfeitas com o que veem no espelho, impactando diretamente na saúde
mental dessas pessoas. Mostrando que o real problema não é não se encaixar nos padrões, e sim não conseguir ver algo bom em si
próprio, o que pode ser explicado pela autoestima baixa trazida por algumas mulheres que foram entrevistadas em um dos
trabalhos que usamos para a execução deste, quando se esta com a autoestima baixa, é quase impossível enxergar algo de bom em
si, causando assim a vontade de buscar ser como alguém que se julga ‘perfeito’, ainda que aquela pessoa não seja pois é possível
ver nela o que queria ver no espelho.
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Mulheres, Corpos e Acumulação Primitiva. Editora Elefante, 2019. KARHAWI, Issaaf. Influenciadores digitais: conceitos e práticas
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TITULO Comércio da beleza: as implicações da mídia sobre os padrões estéticos femininos e a saúde mental da mulher

INTRODUCAO
Nos tempos atuais, a preocupação exacerbada com o corpo e o desenvolvimento de técnicas e cirurgias que visam entregar uma
imagem ideal tem sido bastante difundida em meios sociais, e assim despertado maior visibilidade para esses procedimentos.

OBJETIVOS
Compreender os impactos das mídias sociais na saúde mental feminina. Listar como as pesquisas compreendem como a
autoestima feminina é afetada pelas mídias sociais, pelos padrões de beleza estabelecidos por "blogueiras" (pessoas que se
reconhecem como influenciadoras digitais) que incentivam o desejo à procura por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica, com recorte de artigos científicos indexados entre os anos de 2007 a 2019, em bases de dados online:
google acadêmico e Scielo. Para a busca desses artigos como fontes de pesquisa, foram empregados os seguintes unitermos:
padrões de beleza, cirurgia, autoestima, mídia.

RESULTADOS

Os resultados obtidos diante as pesquisas realizadas mostraram que de fato as mídias sociais e os trabalhos exercidos pelas
"blogueiras" influenciam diretamente na busca por procedimentos e cirurgias, pessoas que encontram ‘defeitos’ em si ao se
compararem com as pessoas das redes sociais e buscam estes como caminho para mudar aquilo que as incomoda, e alguns casos
fazendo diversos procedimentos pois ao concertar o erro que via em si, encontram outros. Com o aumento da popularização e da
facilidade do acesso as redes sociais, estes números crescem a cada dia mais, as cirurgias e procedimentos mais buscados são
próteses mamarias, lipoaspiração e, harmonização facial.

CONCLUSOES

Na pesquisa foi possível concluir que o acesso as mídias sociais influenciam diretamente no aumento da busca por procedimentos
e cirurgias visando alcançar o atual padrão de beleza exposto nestas redes, causando um grande número de pessoas
cirurgicamente modificadas e em alguns casos ainda insatisfeitas com o que veem no espelho, impactando diretamente na saúde
mental dessas pessoas. Mostrando que o real problema não é não se encaixar nos padrões, e sim não conseguir ver algo bom em si
próprio, o que pode ser explicado pela autoestima baixa trazida por algumas mulheres que foram entrevistadas em um dos
trabalhos que usamos para a execução deste, quando se esta com a autoestima baixa, é quase impossível enxergar algo de bom em
si, causando assim a vontade de buscar ser como alguém que se julga ‘perfeito’, ainda que aquela pessoa não seja pois é possível
ver nela o que queria ver no espelho.
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Mulheres, Corpos e Acumulação Primitiva. Editora Elefante, 2019. KARHAWI, Issaaf. Influenciadores digitais: conceitos e práticas
em discussão. 2017. https://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2017/09/Artigo-1- Communicare-17-Edi%C3%A7%C3%A3o-
Especial.pdf MINAYO, M. C. S; DESLANDES, S. F. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 25. Ed. rev atual. Petrópolis: vozes,
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TITULO TRANSEXUALIDADE: INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO NO CONTEXTO DE SAÚDE MENTAL

INTRODUCAO

O presente trabalho vem ampliar a necessidade da compreensão de demandas e fenômenos do público “trans” em atendimento no
contexto de saúde pública especificamente na perspectiva de saúde mental, visando um melhor enfrentamento de situações de
discriminação, usando de respeito e de reconhecimento população LGBTQIA+, ou seja, da diversidade de gênero no âmbito da
assistência e da intervenção em saúde mental.

OBJETIVOS Realizar uma revisão sistemática de estudos que foquem na avaliação e/ou intervenção com pessoas transexuais.

METODOLOGIA

Foi desenvolvida uma revisão sistemática recorrendo a estudos primários, os quais foram obtidos a partir de descritores como
transexualidade e saúde, saúde mental, assistência à saúde mental e psicoterapia nas seguintes bases de dados online, como BVS,
LILACS, MEDLINE, CVSP- Brasil, Coleciona SUS, Index Psicologia - Periódicos e Sec. Est. Saúde SP. Estes termos foram combinados
usando os conectivos lógicos “AND”, “OR” e “NOT”.

RESULTADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram selecionados 5 artigos para compor essa pesquisa, em que foram identificados que os
principais instrumentos utilizados para avaliação foram WHOQOL-BREF (2) e PULSE (1), sendo a primeira de uso para a população
geral e o segundo mais específico. Os atendimentos em psicoterapia disponibilizados para o público trans em saúde mental
parecem estar atualmente condicionados ao apoio do processo transexualizador, ou seja, como um pré-requisito dentro do contexto
de saúde assistida; por outro lado a utilização dos instrumentos existentes pelos profissionais têm validado os sofrimentos
vivenciados pela pessoa trans dentro do contexto biopsicossocial.

CONCLUSOES
Pode-se concluir que não há um instrumento de avaliação específico para as pessoas trans em pleno uso pelos profissionais de
saúde. E que as intervenções em saúde mental se mostraram focadas ao apoio no processo transexualizador. Este estudo teve
como limitação ser restrito ao contexto brasileiro e na amostra de artigos selecionados (5).
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TITULO Diversidade Sexual na Educação Brasileira: um tema invisibilizado nos documentos norteadores curriculares

INTRODUCAO

A educação básica no Brasil passou por uma série de transformações, as quais, de acordo com seus devidos contextos, reproduzia
aquilo que estava presente no discurso dominante. O que diz respeito à diversidade sexual, historicamente esse tema foi
considerado polêmico e acabou por não ser contemplado nesse processo educacional. Pensando a pós-modernidade, tal como é
proposta por Hall (2011), a ascensão de novas identidades cria a necessidade de se estabelecer um novo olhar para as pessoas
“diferentes”, fazendo com que a escola seja um ambiente favorável para o entendimento da cidadania geral e democrática,
independentemente da opção individual.

OBJETIVOS

Pelo viés interdisciplinar, queremos saber como as diferentes sexualidades aparecem nos documentos que orientam os currículos
escolares. Para isso, pretende-se analisar: (i) como a academia tem recebido pesquisas relacionadas ao tema referido; (ii)
identificar na história da educação sexual como se transformou a abordagem das sexualidades até os dias atuais; (iii) comparar os
documentos norteadores curriculares, PCNs e a BNCC a fim de identificar avanços ou lacunas na abordagem sobre identidades
LGBTQIA+.

METODOLOGIA
Para isso será realizada um estudo documental comparativo entre os documentos mencionados e também será aplicada a análise
do discurso, a fim de identificar possíveis silenciamentos.

RESULTADOS

O levantamento bibliográfico realizado no banco de dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) apresentou um número próximo a quinhentos mil pesquisas (dissertações de mestrado e teses de doutorado) que
abordam a temática que envolve diversidade sexual e educação, porém, por meio da análise de conteúdo, critérios de seleção foram
estabelecidos e cerca de dezoito trabalhos atuais foram selecionados para iniciarem a discussão.

CONCLUSOES
A pesquisa apresentou que embora o campo acadêmico tenha um alto número de estudos envolvendo sexualidade e educação,
estes trabalhos indicam que na educação básica há uma certa defasagem no debate destes assuntos, o que tem colaborado para a
repercussão de práticas homofóbicas e reforçando o discurso hétero normativo.
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TITULO ANÁLISE COGNITIVO-COMPORTAMENTAL DA PERSONAGEM LILI ELBE BASEADO NO FILME: “A GAROTA DINAMARQUESA”.

INTRODUCAO

O processo de autoconhecimento e identificação construído pelo sujeito como fator importante, é decisivo na vida do público
transgênero como um marco de descoberta do não pertencimento à identidade de gênero conforme designada em seu nascimento;
fase marcada principalmente pela aversão do próprio corpo. A identidade de gênero está ligada ao social e ao individualismo,
relacionada aos seus valores, anseios, inquietações, originalidade para haver a identificação do sujeito com um gênero, é necessário
haver um significado de pertencimento junto às suas emoções e sentimentos. Masiero (2018) compreende que, dentro do processo
de redesignação sexual, pode se desenvolver sentimentos negativos, sinais e sintomas ansiosos desencadeando possível quadro
depressivo e a (TCC) pode auxiliar o sujeito transgênero.

OBJETIVOS Realizar uma compreensão cognitivo-comportamental da personagem Lili Elbe, protagonista do filme “Garota Dinamarquesa”.

METODOLOGIA
Esta pesquisa trata-se de um estudo qualitativo de análise de conteúdo do filme “A garota Dinarmarquesa”. A compreensão
cognitivo-comportamental atribuída foi elaborada por meio dos diálogos, comportamentos e emoções da personagem Lili Elbe
(Einar Wegner). Foi realizado um diagrama de conceitualização para apresentar caso.

RESULTADOS

Na apresentação do diagrama de conceitualização foi possível identificar como hipótese diagnóstica a “Disforia de gênero”
(APA,2014) para Lili, a infância foi marcada por um “beijo que trocado com um amigo, por volta da puberdade, no qual sofreu
recriminação e foi lhe imposto distanciamento, o amigo foi agredido e expulso por seu pai”. Na vida adulta se casou, mas mostrava-
se retraído e pode-se pensar que houve o desenvolvimento de crenças centrais como “Não sou digno de ser amado”, quando em
outra situação beijou um rapaz, o que gerou medo, culpa e ansiedade e resulta em um choro, o que denota seu sofrimento pela falta
de aceitação familiar e seu esforço para tentar se manter dentro dos limites normativos da época.

CONCLUSOES

Por fim, pode-se pensar que Lili, que desenvolveu em sua infância um padrão de desvalor e desamor por não ter recebido a
validação dos pais. A psicologia independente da abordagem foca em desenvolver uma psicoterapia sem um viés heteronormativo,
conforme a resolução do CFP99/01, que considera “a forma como cada um vive sua sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a
qual deve ser compreendida na sua totalidade”.
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TITULO
ANÁLISE DOS EFEITOS DA MARCHA SUSPENSA ROBÓTICA EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: REVISÃO
SISTEMÁTICA

INTRODUCAO

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é caracterizado por um conjunto de eventos cerebrovasculares, que ocorrem devido a uma
disfunção presente na irrigação sanguínea cerebral de forma aguda e rápida. O AVE resulta em alterações na marcha, sendo
proveniente da possível hemiparesia, trazendo dificuldade de iniciar a marcha, devido à redução da velocidade, do equilíbrio e à
instabilidade estática e dinâmica. O treino de marcha em esteira com suporte parcial de peso corporal tem sido proposto como uma
alternativa para a reabilitação em pacientes pós-AVE com o intuito de auxiliar na reintegração da deambulação.

OBJETIVOS Analisar na literatura quais são os efeitos da intervenção do treino de marcha suspensa robótica em esteira em pacientes com AVE.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da pesquisa, esta revisão de literatura foi elaborada a partir de dados coletados entre janeiro e agosto de
2022, utilizando artigos científicos Physiotherapy Evidence Database (PEDro), LiteraturaLatino-americana e do Caribe em Ciências
da Saúde (LILACS), National Library of Medicine ( PubMed), utilizando as palavras-chaves na língua portuguesa e inglesa:”Acidente
vascular encefálico”; “Acidente vascular cerebral”, “Marcha suspensa robótica”, “treino de marcha em esteira com suporte parcial de
peso corporal” Valendo-se dos seguintes operadores booleanos: “and", “e", “ou", “or” “not", “não”. Assim, considerando estudos
clínicos randomizados (ECR).

RESULTADOS

Após a coleta dos dados foram selecionados 10 ECR que realizaram o treino de marcha suspensa robótica. Embora a maioria dos
artigos selecionados não demonstra diferenças significativas comparando o treino de marcha suspensa e treino de marcha em solo
e fisioterapia convencional em pacientes de AVE, alguns estudos apontam benefícios relevantes como a melhora da anormalidade
da marcha, composição do tecido corporal e ganho de massa muscular e perda de massa gorda, pequena relevância em medidas
dos comprimentos da marcha assim trazendo um padrão mais simétrico de marcha.

CONCLUSOES
Conclui-se que a necessidade de estudos que demonstram com maior precisão os resultados, com dados padronizados, e com
detalhes de informações, para melhor avaliação do dispositivo.
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TITULO ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE PARALISIA BRAQUIAL OBSTÉTRICA

INTRODUCAO

O plexo braquial é uma importante rede de nervos originados da coluna cervical, que quando lesados durante o trabalho de parto
resulta na paralisia braquial obstétrica. Patologia essa que pode ser definida em três classificações de acordo com a altura da
lesão1, gerando diferentes tipos de consequências tanto estruturais quanto funcionais no membro superior acometido2, sucedendo
alterações de independência de atividades de vida diária. Assim, a fisioterapia atua para desenvolvimento da função adequada,
melhorando condições e capacidade funcional, e preservando estruturas não acometidas3.

OBJETIVOS
Investigar os resultados descritos na literatura sobre a atuação da fisioterapia em pacientes diagnosticados com paralisia braquial
obstétrica, e evidenciar dados a respeito do conhecimento de profissionais da saúde sobre a lesão.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, com embasamento em materiais publicados sobre o tema em artigos científicos disponíveis
na internet nos seguintes bancos de dados: PubMed, PEDro, LILACS no período de 2017 a 2022. Os critérios de inclusão foram:
artigos que retratem a temática e atuação do fisioterapeuta no tratamento; textos completos para acesso em português ou inglês;
ano de publicação superior a 2017. Os critérios de exclusão foram: Artigos que abordem a paralisia braquial decorrente de outras
lesões que não ocorreram durante o trabalho de parto.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa, foram incluídos 7 artigos na íntegra, que apresentaram como opção de tratamento
fisioterapêutico os exercícios direcionados, movimento induzido por restrição, Kinesio Taping e terapia com realidade virtual. Todos
os estudos apresentaram resultados promissores a respeito da introdução da fisioterapia em pacientes com paralisia braquial
obstétrica, melhorando aspectos como: força muscular, amplitude de movimento, funcionalidade em atividades de vida diária. Esses
pontos foram ainda mais evidentes quando a fisioterapia foi introduzida precocemente, tendo o benefício de ser uma intervenção
não invasiva, de baixo custo e sem efeitos colaterais.

CONCLUSOES
Os artigos incluídos no presente estudo indicam que o tratamento fisioterapêutico é um recurso eficaz, conservador e acessível, que
contribui de forma significativa na redução das sequelas geradas pela lesão do plexo braquial durante o nascimento. Portanto,
mostra-se necessário maior numero de estudos relacionado ao tema para maior embasamento.

REFERENCIAS
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Obstetrics brachial plexus palsy: literature review. Arquivos Catarinenses de Medicina [Internet]. 2010; 39:95. Available from:
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TITULO PROCRASTINAÇÃO NA PERSPECTIVA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

INTRODUCAO

A procrastinação é definida como o atraso voluntário e irracional de um curso de ação pretendido (Steel,2007).Os sentimentos
associados à procrastinação, em geral, é ansiedade, medo, e a consequência emocional mais comum é a culpa seguida do
comportamento de ruminação. A terapia cognitivo comportamental (TCC) surge como um modo de manejo pois procura identificar
conexões entre os pensamentos, sentimentos e os comportamentos. E desta forma auxilia no desenvolvimento de estratégias que
podem contribuir para alterar padrões de funcionamento que causam prejuízo.

OBJETIVOS
Revisar artigos relacionados a procrastinação sob o olhar das terapias cognitivo-comportamentais, com o intuito de reunir e analisar
materiais que apresentem suas contribuições para o tratamento do comportamento procrastinatório.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa que permite ao leitor adquirir e atualizar o conhecimento sobre determinado tema (Rother 2007).
Foram selecionados artigos que mantivessem relação direta com a temática pesquisada com o intuito de reunir e analisar materiais
que tratassem das contribuições da Terapia Cognitivo-Comportamental no tratamento do comportamento procrastinatório.

RESULTADOS

Para fazerem parte desta revisão, foram selecionados oito artigos publicados no período de 2010 a 2022, em língua portuguesa e
inglesa, que falam sobre o comportamento procrastinatório sob um olhar da terapia cognitiva comportamental. Dos oito artigos
selecionados para compor essa análise, três são sobre procrastinação em estudantes , sendo um estudo de caso sob o olhar da
TCC, uma revisão integrativa sobre procrastinação e terapia cognitiva comportamental um sobre psicopatologias que apresentam
comportamento procrastinatórios e outros dois sobre os manejos da TCC. Nos artigos selecionados nesta pesquisa, as técnicas e
estratégias mais frequentemente mencionadas para o manejo da procrastinação são: Questionamento Socrático, Mindfullness,
Psicoeducação e terapia do esquema. A partir da análise dos resultados alcançados nesta produção, foi possível verificar que todos
os estudos apontam para a relação da impulsividade, ansiedade, perfeccionismo e motivação para o surgimento de
comportamentos ligados à procrastinação, evidenciando os efeitos negativos da mesma para o desempenho dos acadêmicos.

CONCLUSOES

Conclui-se que o comportamento procrastinador traz sofrimento e está presente em síndromes e transtornos psicológicos e que a
TCC tem estratégias que podem contribuir para sua mitigação. Destaca-se que a procrastinação é um comportamento que tem
prevalência relativamente alta, no entanto, estudos brasileiros sobre o tema são escassos, portanto, se faz necessário que os novos
estudos focados na intervenção para auxiliar clientes que apresentam esse comportamento como queixa principal.
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TITULO PROCRASTINAÇÃO NA PERSPECTIVA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

INTRODUCAO

A procrastinação é definida como o atraso voluntário e irracional de um curso de ação pretendido (Steel,2007).Os sentimentos
associados à procrastinação, em geral, é ansiedade, medo, e a consequência emocional mais comum é a culpa seguida do
comportamento de ruminação. A terapia cognitivo comportamental (TCC) surge como um modo de manejo pois procura identificar
conexões entre os pensamentos, sentimentos e os comportamentos. E desta forma auxilia no desenvolvimento de estratégias que
podem contribuir para alterar padrões de funcionamento que causam prejuízo.

OBJETIVOS
Revisar artigos relacionados a procrastinação sob o olhar das terapias cognitivo-comportamentais, com o intuito de reunir e analisar
materiais que apresentem suas contribuições para o tratamento do comportamento procrastinatório.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa que permite ao leitor adquirir e atualizar o conhecimento sobre determinado tema (Rother 2007).
Foram selecionados artigos que mantivessem relação direta com a temática pesquisada com o intuito de reunir e analisar materiais
que tratassem das contribuições da Terapia Cognitivo-Comportamental no tratamento do comportamento procrastinatório.

RESULTADOS

Para fazerem parte desta revisão, foram selecionados oito artigos publicados no período de 2010 a 2022, em língua portuguesa e
inglesa, que falam sobre o comportamento procrastinatório sob um olhar da terapia cognitiva comportamental. Dos oito artigos
selecionados para compor essa análise, três são sobre procrastinação em estudantes , sendo um estudo de caso sob o olhar da
TCC, uma revisão integrativa sobre procrastinação e terapia cognitiva comportamental um sobre psicopatologias que apresentam
comportamento procrastinatórios e outros dois sobre os manejos da TCC. Nos artigos selecionados nesta pesquisa, as técnicas e
estratégias mais frequentemente mencionadas para o manejo da procrastinação são: Questionamento Socrático, Mindfullness,
Psicoeducação e terapia do esquema. A partir da análise dos resultados alcançados nesta produção, foi possível verificar que todos
os estudos apontam para a relação da impulsividade, ansiedade, perfeccionismo e motivação para o surgimento de
comportamentos ligados à procrastinação, evidenciando os efeitos negativos da mesma para o desempenho dos acadêmicos.

CONCLUSOES

Conclui-se que o comportamento procrastinador traz sofrimento e está presente em síndromes e transtornos psicológicos e que a
TCC tem estratégias que podem contribuir para sua mitigação. Destaca-se que a procrastinação é um comportamento que tem
prevalência relativamente alta, no entanto, estudos brasileiros sobre o tema são escassos, portanto, se faz necessário que os novos
estudos focados na intervenção para auxiliar clientes que apresentam esse comportamento como queixa principal.

REFERENCIAS
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teoria e prática. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. DOBSON, D.; DOBSON, K. S. A terapia cognitivo comportamental baseada em
evidências. Porto Alegre: Artmed, 2010 BRITO, F. de S. e BAKOS, D. Di G. S. Procrastinação e terapia cognitivo-comportamental:
uma revisão integrativa. Rev. hras.ter. cogn., Jun 2013, vol.9, no.1, p.34-41. ISSN 1808-5687.
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TITULO EFEITO DA CINESIOTERAPIA NA SÍNDROME DE DOWN

INTRODUCAO

Considerada a patologia mais frequente da deficiência intelectual, a Síndrome de Down (SD) é uma patologia que está
respectivamente relacionada com a frouxidão ligamentar, hipotonia muscular e fraqueza muscular, resultando em déficits no
controle postural e equilíbrio dinâmico. A SD causa distúrbios genômicos que trazem diversos atrasos no desenvolvimento, entre
eles atrasos nas funções cognitivas, motoras e linguagem. A prevalência dessa população mostra-se a cerca de 1 a 800 recém-
nascidos, de 3:1 entre meninos e meninas, e 8.000 de casos de SD por ano só no Brasil. Indivíduos com esta patologia são mais
propensos a ter certas condições de saúde, como hipotireoidismo, apneia obstrutiva do sono, doenças autoimunes, problemas de
visão e audição, distúrbio hematológicos, como leucemia, distúrbio de ansiedade, doenças de Alzheimer de caráter de início
precoce, epilepsia. Características presentes em crianças com SD reflete no atraso de aquisição de habilidades motoras e controle
postural, levando consigo complicações no seu cotidiano, afetando sua qualidade de vida e inclusão na sociedade.

OBJETIVOS
Estudar os efeitos da Cinesioterapia na Síndrome de Down, entender quais são os efeitos da Cinesioterapia na melhora da
qualidade de vida na Síndrome de Down.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura narrativa por meio de pesquisas nas seguintes bases de dados: PubMed, sciELO e PEDro,
sendo ensaios clínicos, teste controlado e aleatório, análise e revisão sistemática, com pesquisas no período de 2015 a 2022, em
português e inglês.

RESULTADOS
O presente estudo mostra melhora significativa no equilíbrio funcional e em todos os índices de estabilidade, aperfeiçoamento na
função cognitiva, na força muscular e proficiência motora e melhora na execução física com séries de jogos.

CONCLUSOES
Recursos de tratamento encontrados e abordados neste estudo de revisão narrativa apresentou-se conveniente com os efeitos da
cinesioterapia para melhor qualidade de vida do paciente com SD. Na sua maioria, os efeitos se apresentaram superiores quando
combinadas com a fisioterapia convencional.
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TITULO Diversidade Sexual na Educação Brasileira: um tema invisibilizado nos documentos norteadores curriculares

INTRODUCAO

A educação básica no Brasil passou por uma série de transformações, as quais, de acordo com seus devidos contextos, reproduzia
aquilo que estava presente no discurso dominante. O que diz respeito à diversidade sexual, historicamente esse tema foi
considerado polêmico e acabou por não ser contemplado nesse processo educacional. Pensando a pós-modernidade, tal como é
proposta por Hall (2011), a ascensão de novas identidades cria a necessidade de se estabelecer um novo olhar para as pessoas
“diferentes”, fazendo com que a escola seja um ambiente favorável para o entendimento da cidadania geral e democrática,
independentemente da opção individual.

OBJETIVOS

Pelo viés interdisciplinar, queremos saber como as diferentes sexualidades aparecem nos documentos que orientam os currículos
escolares. Para isso, pretende-se analisar: (i) como a academia tem recebido pesquisas relacionadas ao tema referido; (ii)
identificar na história da educação sexual como se transformou a abordagem das sexualidades até os dias atuais; (iii) comparar os
documentos norteadores curriculares, PCNs e a BNCC a fim de identificar avanços ou lacunas na abordagem sobre identidades
LGBTQIA+.

METODOLOGIA
Para isso será realizada um estudo documental comparativo entre os documentos mencionados e também será aplicada a análise
do discurso, a fim de identificar possíveis silenciamentos.

RESULTADOS

O levantamento bibliográfico realizado no banco de dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) apresentou um número próximo a quinhentos mil pesquisas (dissertações de mestrado e teses de doutorado) que
abordam a temática que envolve diversidade sexual e educação, porém, por meio da análise de conteúdo, critérios de seleção foram
estabelecidos e cerca de dezoito trabalhos atuais foram selecionados para iniciarem a discussão.

CONCLUSOES
A pesquisa apresentou que embora o campo acadêmico tenha um alto número de estudos envolvendo sexualidade e educação,
estes trabalhos indicam que na educação básica há uma certa defasagem no debate destes assuntos, o que tem colaborado para a
repercussão de práticas homofóbicas e reforçando o discurso hétero normativo.
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TITULO
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE AS TÉCNICAS DE RESTAURAÇÃOE A FUNCIONALIDADE NO REUSO DE PATRIMÔNIOS
ARQUITETÔNICOS: UM ESTUDO PRELIMINAR

INTRODUCAO

Existe a possibilidade de que as técnicas de restauro propostas pelos nomes originais desta ciência não ofereçam a atenção
necessária à funcionalidade da edificação destinada ao reuso. Circunstância que poderá comprometer a conservação dos bens
arquitetônicos especialmente quanto ao valor cultural. Este estudo é a etapa inicial de uma pesquisa comparativa, iniciada em
setembro/2022, sobre o modo como estas teorias de restauração se preocupam desta questão.

OBJETIVOS
Avaliar o modo como as teorias sobre as técnicas de restauração de bens arquitetônicos se ocupam de manter a identidade e
linguagem originais, mesmo com o reuso comum à função distinta da proposta inicialmente, tanto como bem isolado ou como parte
de um conjunto urbano.

METODOLOGIA
Esta análise está fundamentada no levantamento bibliográfico dos teóricos da restauração. O método comparativo e descritivo
guiará esta avaliação sobre semelhanças e diferenças entre as teorias do restauro de ÈugeneViollet-le-Duc, John Ruskin, Césari
Brandi e Camillo Boito.

RESULTADOS

Segundo Françoise Choay (2001) a doutrina intervencionista de ÈugeneViolette-le-Duc (1814 – 1879) propunha reestabelecer a obra
a um estado completo, mesmo que não correspondesse ao original. A doutrina antiintervencionista de John Ruskin (1819 – 1900)
previa a conservação das ruínas para retardar o completo desaparecimento do patrimônio. Camillo Boito (1836 – 1914) procurou um
meio termo: separou os conceitos entre restauro e conservação e preconiza relatar todas as intervenções sofridas e a
reversibilidade das técnicas. Seguindo este raciocínio, Cesare Brandi (1906 – 1988) também reconhecia a necessidade da mínima
intervenção. No entanto, para Brandi a arquitetura é obra de arte e a funcionalidade teria um caráter secundário.

CONCLUSOES

Os cuidados técnicos propostos pelos teóricos da restauração talvez não se preocupem com a função no reuso para preservação do
patrimônio, mas estão atentos à possibilidade de permitir a aproximação das pessoas com a obra e a história. Registrar as
intervenções realizadas na restauração, propor métodos com o menor impacto, resgatar a história das ocupações, permitir a
reversibilidade nas intervenções são preocupações em manter preservado, valorado a obra arquitetônica. Estratégias que permitem
a evolução das técnicas.
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TITULO A ECONOMIA CIRCULAR NA CADEIA PRODUTIVA DO AÇO: OPORTUNIDADES PARA O SETOR

INTRODUCAO

De acordo com Anuário Mineral Brasileiro de 2021 a produção mineral comercializada de minério de ferro foi da ordem de 73,9% do
total dos minerais metálicos, dos quais 99% destina-se à atividade de siderurgia. Nesta cadeia, observa-se a importância de aplicar
ações voltadas ao desenvolvimento sustentável para minimizar os impactos ambientais decorrentes desta cadeia (Oliveira, 2019).
As empresas que compõem a cadeia produtiva do aço buscam transitar, ainda que de forma tímida, para processos produtivos mais
sustentáveis por meio da economia circular (SEHNEM, 2019). A transição para a circularidade apoia-se sobre quatro pilares: novos
modelos de negócios; ciclo reverso; design sustentável e sinergia entre setores. (Fundação Ellen MacArthur, 2015)

OBJETIVOS Identificar as práticas de economia circular em andamento na cadeia do aço e apresentar oportunidades futuras.

METODOLOGIA
A revisão bibliográfica foi realizada a partir da plataforma digital Scielo e nos relatórios de sustentabilidade como recurso de
pesquisa, usando os seguintes marcadores “Pilares da Economia Circular” Indústria do Aço”, “Sustentabilidade”. O recorte temporal
da pesquisa foi do período de 2010 a 2022.

RESULTADOS

A partir dos relatórios de sustentabilidade foram identificadas 103 iniciativas voltadas à economia circular da cadeia do aço (44%
voltadas à mineração e 56% siderurgia). Uma das indústrias mais relevantes do setor desponta com mais iniciativas na fase mina
(55%) e na siderurgia cerca de 22%. No que tange aos quatro pilares da economia circular vê-se mais iniciativas voltadas ao pilar
design sustentável (42,72%), seguido pelo pilar ciclo reverso (33,98%), sinergia entre setores (18,45%) e novos negócios (4,86%).
Foram identificadas, ao menos, 17 oportunidades de evolução dos pilares da economia circular na cadeia. Dentre as oportunidades
destacam-se promoção de iniciativas em modelos de negócio regenerativos em áreas mineradas, novas cadeias produtivas com
tecnologias e processos; promoção da competitividade, mudança na matriz energética; recirculação de água no processo, práticas
inovadoras da economia circular, modernização nos parques siderúrgicos, legislação aplicada ao setor de reciclagem, estimular
parcerias entre empresas.

CONCLUSOES
Apesar de haver iniciativas voltadas para a circularidade na cadeia do aço, essas estão focadas em sua maioria nos pilares ciclo
reverso e design sustentável, porém vê-se grandes oportunidades de evolução imprescindíveis frente à carência de recursos
minerais cada vez mais presente.

REFERENCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (AMN). Anuário Mineral Brasileiro: principais substâncias metálicas / Agência Nacional de
Mineração; coordenação técnica de Marina Dalla Costa. – Brasília: ANM, 2021 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Rumo a
economia circular: o racional de negócio para acelerar a transição. Dezembro de 2015. Disponível em:
https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Rumo-%C3%A0-economia-circular_SumarioExecutivo.pdf. Acesso
em: 06 out 2022. OLIVEIRA,F.R., FRANÇA, S.L.B., RANGEL, L.A.D. Princípios de economia circular para o desenvolvimento de
produtos em arranjos produtivos locais. Interações (Campo Grande) 20 (4) • Oct-Dec 2019 SEHNEM, Simone. PEREIRA, Suzana C. F.
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Marcos Henrique de Araujo

TITULO A ECONOMIA CIRCULAR NA CADEIA PRODUTIVA DO AÇO: OPORTUNIDADES PARA O SETOR

INTRODUCAO

De acordo com Anuário Mineral Brasileiro de 2021 a produção mineral comercializada de minério de ferro foi da ordem de 73,9% do
total dos minerais metálicos, dos quais 99% destina-se à atividade de siderurgia. Nesta cadeia, observa-se a importância de aplicar
ações voltadas ao desenvolvimento sustentável para minimizar os impactos ambientais decorrentes desta cadeia (Oliveira, 2019).
As empresas que compõem a cadeia produtiva do aço buscam transitar, ainda que de forma tímida, para processos produtivos mais
sustentáveis por meio da economia circular (SEHNEM, 2019). A transição para a circularidade apoia-se sobre quatro pilares: novos
modelos de negócios; ciclo reverso; design sustentável e sinergia entre setores. (Fundação Ellen MacArthur, 2015)

OBJETIVOS Identificar as práticas de economia circular em andamento na cadeia do aço e apresentar oportunidades futuras.

METODOLOGIA
A revisão bibliográfica foi realizada a partir da plataforma digital Scielo e nos relatórios de sustentabilidade como recurso de
pesquisa, usando os seguintes marcadores “Pilares da Economia Circular” Indústria do Aço”, “Sustentabilidade”. O recorte temporal
da pesquisa foi do período de 2010 a 2022.

RESULTADOS

A partir dos relatórios de sustentabilidade foram identificadas 103 iniciativas voltadas à economia circular da cadeia do aço (44%
voltadas à mineração e 56% siderurgia). Uma das indústrias mais relevantes do setor desponta com mais iniciativas na fase mina
(55%) e na siderurgia cerca de 22%. No que tange aos quatro pilares da economia circular vê-se mais iniciativas voltadas ao pilar
design sustentável (42,72%), seguido pelo pilar ciclo reverso (33,98%), sinergia entre setores (18,45%) e novos negócios (4,86%).
Foram identificadas, ao menos, 17 oportunidades de evolução dos pilares da economia circular na cadeia. Dentre as oportunidades
destacam-se promoção de iniciativas em modelos de negócio regenerativos em áreas mineradas, novas cadeias produtivas com
tecnologias e processos; promoção da competitividade, mudança na matriz energética; recirculação de água no processo, práticas
inovadoras da economia circular, modernização nos parques siderúrgicos, legislação aplicada ao setor de reciclagem, estimular
parcerias entre empresas.

CONCLUSOES
Apesar de haver iniciativas voltadas para a circularidade na cadeia do aço, essas estão focadas em sua maioria nos pilares ciclo
reverso e design sustentável, porém vê-se grandes oportunidades de evolução imprescindíveis frente à carência de recursos
minerais cada vez mais presente.

REFERENCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (AMN). Anuário Mineral Brasileiro: principais substâncias metálicas / Agência Nacional de
Mineração; coordenação técnica de Marina Dalla Costa. – Brasília: ANM, 2021 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Rumo a
economia circular: o racional de negócio para acelerar a transição. Dezembro de 2015. Disponível em:
https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Rumo-%C3%A0-economia-circular_SumarioExecutivo.pdf. Acesso
em: 06 out 2022. OLIVEIRA,F.R., FRANÇA, S.L.B., RANGEL, L.A.D. Princípios de economia circular para o desenvolvimento de
produtos em arranjos produtivos locais. Interações (Campo Grande) 20 (4) • Oct-Dec 2019 SEHNEM, Simone. PEREIRA, Suzana C. F.
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Marcos Henrique de Araujo

TITULO A ECONOMIA CIRCULAR NA CADEIA PRODUTIVA DO AÇO: OPORTUNIDADES PARA O SETOR

INTRODUCAO

De acordo com Anuário Mineral Brasileiro de 2021 a produção mineral comercializada de minério de ferro foi da ordem de 73,9% do
total dos minerais metálicos, dos quais 99% destina-se à atividade de siderurgia. Nesta cadeia, observa-se a importância de aplicar
ações voltadas ao desenvolvimento sustentável para minimizar os impactos ambientais decorrentes desta cadeia (Oliveira, 2019).
As empresas que compõem a cadeia produtiva do aço buscam transitar, ainda que de forma tímida, para processos produtivos mais
sustentáveis por meio da economia circular (SEHNEM, 2019). A transição para a circularidade apoia-se sobre quatro pilares: novos
modelos de negócios; ciclo reverso; design sustentável e sinergia entre setores. (Fundação Ellen MacArthur, 2015)

OBJETIVOS Identificar as práticas de economia circular em andamento na cadeia do aço e apresentar oportunidades futuras.

METODOLOGIA
A revisão bibliográfica foi realizada a partir da plataforma digital Scielo e nos relatórios de sustentabilidade como recurso de
pesquisa, usando os seguintes marcadores “Pilares da Economia Circular” Indústria do Aço”, “Sustentabilidade”. O recorte temporal
da pesquisa foi do período de 2010 a 2022.

RESULTADOS

A partir dos relatórios de sustentabilidade foram identificadas 103 iniciativas voltadas à economia circular da cadeia do aço (44%
voltadas à mineração e 56% siderurgia). Uma das indústrias mais relevantes do setor desponta com mais iniciativas na fase mina
(55%) e na siderurgia cerca de 22%. No que tange aos quatro pilares da economia circular vê-se mais iniciativas voltadas ao pilar
design sustentável (42,72%), seguido pelo pilar ciclo reverso (33,98%), sinergia entre setores (18,45%) e novos negócios (4,86%).
Foram identificadas, ao menos, 17 oportunidades de evolução dos pilares da economia circular na cadeia. Dentre as oportunidades
destacam-se promoção de iniciativas em modelos de negócio regenerativos em áreas mineradas, novas cadeias produtivas com
tecnologias e processos; promoção da competitividade, mudança na matriz energética; recirculação de água no processo, práticas
inovadoras da economia circular, modernização nos parques siderúrgicos, legislação aplicada ao setor de reciclagem, estimular
parcerias entre empresas.

CONCLUSOES
Apesar de haver iniciativas voltadas para a circularidade na cadeia do aço, essas estão focadas em sua maioria nos pilares ciclo
reverso e design sustentável, porém vê-se grandes oportunidades de evolução imprescindíveis frente à carência de recursos
minerais cada vez mais presente.

REFERENCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (AMN). Anuário Mineral Brasileiro: principais substâncias metálicas / Agência Nacional de
Mineração; coordenação técnica de Marina Dalla Costa. – Brasília: ANM, 2021 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Rumo a
economia circular: o racional de negócio para acelerar a transição. Dezembro de 2015. Disponível em:
https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Rumo-%C3%A0-economia-circular_SumarioExecutivo.pdf. Acesso
em: 06 out 2022. OLIVEIRA,F.R., FRANÇA, S.L.B., RANGEL, L.A.D. Princípios de economia circular para o desenvolvimento de
produtos em arranjos produtivos locais. Interações (Campo Grande) 20 (4) • Oct-Dec 2019 SEHNEM, Simone. PEREIRA, Suzana C. F.
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Marcos Henrique de Araujo

TITULO A ECONOMIA CIRCULAR NA CADEIA PRODUTIVA DO AÇO: OPORTUNIDADES PARA O SETOR

INTRODUCAO

De acordo com Anuário Mineral Brasileiro de 2021 a produção mineral comercializada de minério de ferro foi da ordem de 73,9% do
total dos minerais metálicos, dos quais 99% destina-se à atividade de siderurgia. Nesta cadeia, observa-se a importância de aplicar
ações voltadas ao desenvolvimento sustentável para minimizar os impactos ambientais decorrentes desta cadeia (Oliveira, 2019).
As empresas que compõem a cadeia produtiva do aço buscam transitar, ainda que de forma tímida, para processos produtivos mais
sustentáveis por meio da economia circular (SEHNEM, 2019). A transição para a circularidade apoia-se sobre quatro pilares: novos
modelos de negócios; ciclo reverso; design sustentável e sinergia entre setores. (Fundação Ellen MacArthur, 2015)

OBJETIVOS Identificar as práticas de economia circular em andamento na cadeia do aço e apresentar oportunidades futuras.

METODOLOGIA
A revisão bibliográfica foi realizada a partir da plataforma digital Scielo e nos relatórios de sustentabilidade como recurso de
pesquisa, usando os seguintes marcadores “Pilares da Economia Circular” Indústria do Aço”, “Sustentabilidade”. O recorte temporal
da pesquisa foi do período de 2010 a 2022.

RESULTADOS

A partir dos relatórios de sustentabilidade foram identificadas 103 iniciativas voltadas à economia circular da cadeia do aço (44%
voltadas à mineração e 56% siderurgia). Uma das indústrias mais relevantes do setor desponta com mais iniciativas na fase mina
(55%) e na siderurgia cerca de 22%. No que tange aos quatro pilares da economia circular vê-se mais iniciativas voltadas ao pilar
design sustentável (42,72%), seguido pelo pilar ciclo reverso (33,98%), sinergia entre setores (18,45%) e novos negócios (4,86%).
Foram identificadas, ao menos, 17 oportunidades de evolução dos pilares da economia circular na cadeia. Dentre as oportunidades
destacam-se promoção de iniciativas em modelos de negócio regenerativos em áreas mineradas, novas cadeias produtivas com
tecnologias e processos; promoção da competitividade, mudança na matriz energética; recirculação de água no processo, práticas
inovadoras da economia circular, modernização nos parques siderúrgicos, legislação aplicada ao setor de reciclagem, estimular
parcerias entre empresas.

CONCLUSOES
Apesar de haver iniciativas voltadas para a circularidade na cadeia do aço, essas estão focadas em sua maioria nos pilares ciclo
reverso e design sustentável, porém vê-se grandes oportunidades de evolução imprescindíveis frente à carência de recursos
minerais cada vez mais presente.

REFERENCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (AMN). Anuário Mineral Brasileiro: principais substâncias metálicas / Agência Nacional de
Mineração; coordenação técnica de Marina Dalla Costa. – Brasília: ANM, 2021 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Rumo a
economia circular: o racional de negócio para acelerar a transição. Dezembro de 2015. Disponível em:
https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Rumo-%C3%A0-economia-circular_SumarioExecutivo.pdf. Acesso
em: 06 out 2022. OLIVEIRA,F.R., FRANÇA, S.L.B., RANGEL, L.A.D. Princípios de economia circular para o desenvolvimento de
produtos em arranjos produtivos locais. Interações (Campo Grande) 20 (4) • Oct-Dec 2019 SEHNEM, Simone. PEREIRA, Suzana C. F.
Rumo à economia circular: sinergia existente entre definições conceituais correlatas e apropriadas para a literatura brasileira.
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Marcos Henrique de Araujo

TITULO A ECONOMIA CIRCULAR NA CADEIA PRODUTIVA DO AÇO: OPORTUNIDADES PARA O SETOR

INTRODUCAO

De acordo com Anuário Mineral Brasileiro de 2021 a produção mineral comercializada de minério de ferro foi da ordem de 73,9% do
total dos minerais metálicos, dos quais 99% destina-se à atividade de siderurgia. Nesta cadeia, observa-se a importância de aplicar
ações voltadas ao desenvolvimento sustentável para minimizar os impactos ambientais decorrentes desta cadeia (Oliveira, 2019).
As empresas que compõem a cadeia produtiva do aço buscam transitar, ainda que de forma tímida, para processos produtivos mais
sustentáveis por meio da economia circular (SEHNEM, 2019). A transição para a circularidade apoia-se sobre quatro pilares: novos
modelos de negócios; ciclo reverso; design sustentável e sinergia entre setores. (Fundação Ellen MacArthur, 2015)

OBJETIVOS Identificar as práticas de economia circular em andamento na cadeia do aço e apresentar oportunidades futuras.

METODOLOGIA
A revisão bibliográfica foi realizada a partir da plataforma digital Scielo e nos relatórios de sustentabilidade como recurso de
pesquisa, usando os seguintes marcadores “Pilares da Economia Circular” Indústria do Aço”, “Sustentabilidade”. O recorte temporal
da pesquisa foi do período de 2010 a 2022.

RESULTADOS

A partir dos relatórios de sustentabilidade foram identificadas 103 iniciativas voltadas à economia circular da cadeia do aço (44%
voltadas à mineração e 56% siderurgia). Uma das indústrias mais relevantes do setor desponta com mais iniciativas na fase mina
(55%) e na siderurgia cerca de 22%. No que tange aos quatro pilares da economia circular vê-se mais iniciativas voltadas ao pilar
design sustentável (42,72%), seguido pelo pilar ciclo reverso (33,98%), sinergia entre setores (18,45%) e novos negócios (4,86%).
Foram identificadas, ao menos, 17 oportunidades de evolução dos pilares da economia circular na cadeia. Dentre as oportunidades
destacam-se promoção de iniciativas em modelos de negócio regenerativos em áreas mineradas, novas cadeias produtivas com
tecnologias e processos; promoção da competitividade, mudança na matriz energética; recirculação de água no processo, práticas
inovadoras da economia circular, modernização nos parques siderúrgicos, legislação aplicada ao setor de reciclagem, estimular
parcerias entre empresas.

CONCLUSOES
Apesar de haver iniciativas voltadas para a circularidade na cadeia do aço, essas estão focadas em sua maioria nos pilares ciclo
reverso e design sustentável, porém vê-se grandes oportunidades de evolução imprescindíveis frente à carência de recursos
minerais cada vez mais presente.

REFERENCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (AMN). Anuário Mineral Brasileiro: principais substâncias metálicas / Agência Nacional de
Mineração; coordenação técnica de Marina Dalla Costa. – Brasília: ANM, 2021 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Rumo a
economia circular: o racional de negócio para acelerar a transição. Dezembro de 2015. Disponível em:
https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Rumo-%C3%A0-economia-circular_SumarioExecutivo.pdf. Acesso
em: 06 out 2022. OLIVEIRA,F.R., FRANÇA, S.L.B., RANGEL, L.A.D. Princípios de economia circular para o desenvolvimento de
produtos em arranjos produtivos locais. Interações (Campo Grande) 20 (4) • Oct-Dec 2019 SEHNEM, Simone. PEREIRA, Suzana C. F.
Rumo à economia circular: sinergia existente entre definições conceituais correlatas e apropriadas para a literatura brasileira.
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Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO AS PRINCIPAIS ABORDAGENS DE PSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO

INTRODUCAO
A depressão é um transtorno comum que traz grandes impactos na qualidade de vida dos indivíduos, atingindo várias esferas da
vida de um indivíduo, causando alterações no âmbito familiar, afetivo e social. Estima-se que cerca de 300 milhões de pessoas de
todas as idades tenham esse transtorno, tendo o público feminino como um dos mais afetados (OPAS s/d; Dalgalorrondo, 2019).

OBJETIVOS
O presente trabalho visa identificar as principais abordagens de psicoterapia para o tratamento de depressão. Com os resultados
obtidos, espera-se contribuir com indicações frente abordagens identificadas na literatura científica como mais eficazes para
auxiliar no tratamento deste transtorno.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica, realizadas buscas nas seguintes bases de dados cientificas indexadas: Scientific Eletronic
Libary Online (SciELO), Sistema Online de busca e Análise de Literatura Médica (Medline), Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (Lilacs). Os critérios de inclusão foram: Artigos Nacionais, no período de 2012 a 2022, e escrito em língua
portuguesa. Ao final da execução de todas as etapas nas bases de dados, foram mantidos um total de 15 artigos de resultados.

RESULTADOS

Na presente pesquisa, foi identificado vários trabalhos em diversas abordagens de psicoterapia, não sendo significativo apontar
exclusivamente uma dessas abordagens. Pelo contrário, foram identificadas várias abordagens e tipos de tratamentos
psicoterapêuticos que trouxeram alívio ou diminuição dos sintomas depressivos entre os sujeitos estudos, bem como pesquisas
avaliadas.

CONCLUSOES
Pontualmente pode-se observar que a terapia Cognitiva Comportamental começa a ter um maior enfoque de resultados, advindo
talvez de um maior número de trabalhos publicados. Chamando-se a atenção para um número reduzido de publicações científicas
nas demais abordagens.

REFERENCIAS

OPAS - Organização Pan-americana da Saúde (2022). https://www.paho.org/pt/topicos/depressao VARGAS, Izabela Martins;
MARTINS, Patrícia Santos; MARQUEZ, Caroline de Oliveira. A contribuição do farmacêutico no tratamento farmacológico da
depressão:uma revisão. Scire Salutis, 2022, vol.12, n(#38)#8304; 1. DALGALORRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos
transtornos mentais – 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019
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Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO AS PRINCIPAIS ABORDAGENS DE PSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO

INTRODUCAO
A depressão é um transtorno comum que traz grandes impactos na qualidade de vida dos indivíduos, atingindo várias esferas da
vida de um indivíduo, causando alterações no âmbito familiar, afetivo e social. Estima-se que cerca de 300 milhões de pessoas de
todas as idades tenham esse transtorno, tendo o público feminino como um dos mais afetados (OPAS s/d; Dalgalorrondo, 2019).

OBJETIVOS
O presente trabalho visa identificar as principais abordagens de psicoterapia para o tratamento de depressão. Com os resultados
obtidos, espera-se contribuir com indicações frente abordagens identificadas na literatura científica como mais eficazes para
auxiliar no tratamento deste transtorno.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica, realizadas buscas nas seguintes bases de dados cientificas indexadas: Scientific Eletronic
Libary Online (SciELO), Sistema Online de busca e Análise de Literatura Médica (Medline), Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (Lilacs). Os critérios de inclusão foram: Artigos Nacionais, no período de 2012 a 2022, e escrito em língua
portuguesa. Ao final da execução de todas as etapas nas bases de dados, foram mantidos um total de 15 artigos de resultados.

RESULTADOS

Na presente pesquisa, foi identificado vários trabalhos em diversas abordagens de psicoterapia, não sendo significativo apontar
exclusivamente uma dessas abordagens. Pelo contrário, foram identificadas várias abordagens e tipos de tratamentos
psicoterapêuticos que trouxeram alívio ou diminuição dos sintomas depressivos entre os sujeitos estudos, bem como pesquisas
avaliadas.

CONCLUSOES
Pontualmente pode-se observar que a terapia Cognitiva Comportamental começa a ter um maior enfoque de resultados, advindo
talvez de um maior número de trabalhos publicados. Chamando-se a atenção para um número reduzido de publicações científicas
nas demais abordagens.

REFERENCIAS

OPAS - Organização Pan-americana da Saúde (2022). https://www.paho.org/pt/topicos/depressao VARGAS, Izabela Martins;
MARTINS, Patrícia Santos; MARQUEZ, Caroline de Oliveira. A contribuição do farmacêutico no tratamento farmacológico da
depressão:uma revisão. Scire Salutis, 2022, vol.12, n(#38)#8304; 1. DALGALORRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos
transtornos mentais – 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019
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Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO AS PRINCIPAIS ABORDAGENS DE PSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO

INTRODUCAO
A depressão é um transtorno comum que traz grandes impactos na qualidade de vida dos indivíduos, atingindo várias esferas da
vida de um indivíduo, causando alterações no âmbito familiar, afetivo e social. Estima-se que cerca de 300 milhões de pessoas de
todas as idades tenham esse transtorno, tendo o público feminino como um dos mais afetados (OPAS s/d; Dalgalorrondo, 2019).

OBJETIVOS
O presente trabalho visa identificar as principais abordagens de psicoterapia para o tratamento de depressão. Com os resultados
obtidos, espera-se contribuir com indicações frente abordagens identificadas na literatura científica como mais eficazes para
auxiliar no tratamento deste transtorno.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica, realizadas buscas nas seguintes bases de dados cientificas indexadas: Scientific Eletronic
Libary Online (SciELO), Sistema Online de busca e Análise de Literatura Médica (Medline), Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (Lilacs). Os critérios de inclusão foram: Artigos Nacionais, no período de 2012 a 2022, e escrito em língua
portuguesa. Ao final da execução de todas as etapas nas bases de dados, foram mantidos um total de 15 artigos de resultados.

RESULTADOS

Na presente pesquisa, foi identificado vários trabalhos em diversas abordagens de psicoterapia, não sendo significativo apontar
exclusivamente uma dessas abordagens. Pelo contrário, foram identificadas várias abordagens e tipos de tratamentos
psicoterapêuticos que trouxeram alívio ou diminuição dos sintomas depressivos entre os sujeitos estudos, bem como pesquisas
avaliadas.

CONCLUSOES
Pontualmente pode-se observar que a terapia Cognitiva Comportamental começa a ter um maior enfoque de resultados, advindo
talvez de um maior número de trabalhos publicados. Chamando-se a atenção para um número reduzido de publicações científicas
nas demais abordagens.

REFERENCIAS

OPAS - Organização Pan-americana da Saúde (2022). https://www.paho.org/pt/topicos/depressao VARGAS, Izabela Martins;
MARTINS, Patrícia Santos; MARQUEZ, Caroline de Oliveira. A contribuição do farmacêutico no tratamento farmacológico da
depressão:uma revisão. Scire Salutis, 2022, vol.12, n(#38)#8304; 1. DALGALORRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos
transtornos mentais – 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019
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TITULO
Transtorno Compulsivo Alimentar (TCA) em pacientes pós cirurgia bariátrica: Questionário Sobre Padrões de Alimentação e Peso
(QEWP-R)

INTRODUCAO

A obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2016) um problema de saúde pública. Dentre as principais
causam temos o Transtorno Compulsivo Alimentar (TCA), que se caracteriza por alterações do comportamento alimentar,
comprometendo a saúde física bem como a vida psicossocial do indivíduo; considerado o mais comum dentre os transtornos
alimentares e associado a obesidade

OBJETIVOS
Investigar a frequência TCA, pelo critério de perda de controle (loss-of-control - LOC) em pacientes que foram submetidos a cirurgia
bariátrica.

METODOLOGIA

Desenho transversal, tendo como base de estudo “Transtornos psiquiátricos entre pacientes com obesidade grave de uma unidade
de cirurgia bariátrica: reavaliação e comparação psicopatológica após 8 anos”. A amostra inicial foi de 393 pacientes (2011) desses
180 pacientes foram reconvocados reavaliados, independente de terem realizado ou não a cirurgia bariátrica. O recrutamento foi
feito a partir de um estudo no Departamento de Psiquiatria em anuência com o Departamento de Gastroenterologia do Ambulatório
de Cirurgia Bariátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Aplicação da
escala Questionnaire on Eating and Weight Patterns (QEWP-R) e o módulo de transtornos alimentares da escala Structured Clinical
Interview for DSM Disorders (SCID). Esta pesquisa foi aprovada pela Comissão de Avaliação de Projeto Pesquisas (CAPPesq
Protocolo 0228/11) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com a
anuência do Departamento de Cirurgia Gástrica da FMUSP

RESULTADOS

O estudo foi realizado com 180 pacientes, sendo 144 mulheres e 36 homens; 137 (76%) da amostra foram operados. Do total de
180, 50 (27,8%) tiveram TCA (80% eram mulheres e 76% eram operados); e 8 (4,4%) tiveram bulimia, (87,5% eram mulheres e 75%
eram operados). Além, de contribuir para o desenvolvimento de pesquisas e medidas de prevenção e intervenção, compreender a
associação da compulsão alimentar no pré-operatório e o LOC no pós-operatório auxiliará na implantação de medidas
psicoterapêuticas adequadas ao paciente submetido ao procedimento cirúrgico.

CONCLUSOES
Espera-se que, diante dos dados preliminares acima citados, identifique-se a frequência de Transtorno Compulsivo Alimentar (TCA)
pelo critério de perda de controle alimentar (loss-of-control- LOC), verificar a frequência de TCA com LOC em pacientes submetido a
cirurgia bariátrica e aqueles que não operaram (TCA), através da escala QWEP-R.

REFERENCIAS

Agüera Z.; Lozano, M. M.; Mallorquí-Bagué, N.; Jiménez-Murcia, S.; et al; A review of binge eating disorder and obesity.
Neuropsychiatr. 2021 Jun;35(2):57-67. Burgmer, R.; Grigutsch, K.; Zipfel, S.; et al; The influence of eating behavior and eating
pathology on weight loss after gastric restriction operations. Obes Surg. 2005 May;15(5):684-91. Duarte-Guerra, L.S. Perfil
psicopatológico de pacientes com obesidade candidatos a cirurgia bariátrica: análise de classes latentes e fatores associados 2019.
Borges M.B.F., Morgan C.M., Claudino A.M; at al; Questionário sobre padrões alimentares e peso (QEWP-R), RevBras Psiquiatr.
2005;27(4):319-22
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TITULO TÉCNICAS DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES COM LESÃO INALATÓRIA

INTRODUCAO

A lesão inalatória é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em indivíduos vítimas de incêndio. A lesão se origina a
partir da inspiração desinibida de gases superaquecidos, vapores ou produtos químicos, podendo desencadear complicações
fisiológicas em vias aéreas e intoxicação. A fisioterapia respiratória é um tratamento não medicamentoso que pode auxiliar nessas
complicações.

OBJETIVOS Compreender as possibilidades terapêuticas da fisioterapia respiratória baseadas em evidências em pacientes com lesão inalatória.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, utilizando estudos disponíveis nas bases de dados: PubMed, Pedro, SciELO e Cochrane. Para
inclusão dos estudos, foram utilizados os seguintes critérios: dos últimos 10 anos (2012 a 2022) do tipo experimental (ensaios
clínicos randomizados). Após esse levantamento, os estudos selecionados passaram escala de avaliação de qualidade
metodológica PEDro.

RESULTADOS

Foram encontrados 183 estudos e excluídos 179 pois se tratavam de outros tipos de técnicas ou as mesmas não foram explicitadas
ou ainda focavam em estudos diagnósticos. Foram encontradas as seguintes técnicas: Drenagem postural; Compressão em caixa
torácica durante expiração; Instrução sobre tosse; Ventilação oscilatória de alta frequência; Espirometria de incentivo; Exercícios
respiratórios; Deambulação precoce; Exercícios resistidos; Exercícios aeróbicos em esteira. A maior parte das técnicas respiratórias
mostraram evidências com nota acima de 5 na escala Pedro e obtiveram diferenças significativas (p(#38)#8804;0,05) em relação as
técnicas do grupo controle. A exceção foi a Espirometria de incentivo e Inalação pois apesar de mostrar diferenças relacionadas a
gasometria arterial, o artigo não possuía boa qualidade metodológica. Os estudos apontam melhorias em parâmetros como:
capacidade vital forçada, volume expiratório forçado no primeiro segundo, pico de fluxo expiratório, pressão inspiratória máxima,
medida da capacidade de difusão pulmonar do CO2, menor incidência de pneumonia, menor tempo em ventilação mecânica,
sedestação precoce e melhora no pH e PO2 da gasometria arterial. As técnicas utilizadas são costumeiramente na área da
fisioterapia respiratória. Os parâmetros de avaliação também são diversos e com exceção da medida da capacidade de difusão
pulmonar do CO2, todos fazem parte da rotina do fisioterapeuta.

CONCLUSOES
Os estudos demonstram que existem diversas técnicas da fisioterapia que podem ser utilizadas no contexto da lesão inalatória.
Porém, não é possível afirmar que as evidências sejam sustentadas em termos de boa qualidade metodológica assim como há um
número muito limitado de pesquisas com esse tema.

REFERENCIAS

Kubo, T. et al. Chest physical therapy reduces pneumonia following inhalation injury. Burns. Feb;47(1):198–205, 2021. Allam, NM;
Badawy, MM. Does High-Frequency Chest Wall Oscillation Have an Impact on Improving Pulmonary Function in Patients With Smoke
Inhalation Injury? Journal of Burn Care (#38) Research. Aug 29;42(2):300–4, 2020. Malik S, Tassadaq N. Effectiveness of Deep
Breathing Exercises and Incentive Spirometry on Arterial Blood Gases in Second Degree Inhalation Burn Patients. Journal of the
College of Physicians and Surgeons Pakistan. Oct 1;29(10):954–7, 2019.

Página 193



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13296 Psicologia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3766730 - KARINA COSTA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA INFÂNCIA: FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO

INTRODUCAO
O uso de substâncias psicoativas está presente na sociedade desde os tempos primórdios. Entretanto, tem sido percebido um
aumento no contato com uso, e em faixas etárias cada vez mais jovens. Os fatores de uso podem ser diversos, partindo de
influência, curiosidade ou até mesmo a fuga da realidade.

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho é obter uma melhor compreensão da temática, sugerindo-se o estudo holístico do indivíduo,
analisando o contexto biopsicossocial ainda na infância, com objetivo de compreender quais são os principais fatores de risco e
proteção que podem aproximar as crianças das substâncias psicoativas.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica, acessando as bases de dados SciELO, Lilacs e Pepsic, considerando o período
de 2017 a 2022.

RESULTADOS

Como principais resultados verificou-se que os fatores de risco podem compreender a falta de alimentação adequada, privação de
atividade física, assim como de lazer e baixa qualidade de vida, além de ausência da qualidade do sono e/ou insônia e ausência de
segurança se apresentam como fatores de exposição. Assim como as mudanças biológicas e físicas, além de exposição a violência,
problemas parentais e características sociodemográficas. Enquanto os fatores de proteção estão ligados ao desenvolvimento
saudável do sujeito, levando em consideração a cobertura dos aspectos biopsicossociais.

CONCLUSOES
As variáveis biopsicossociais são importantes objetos de rastreio para proteção ou vulnerabilidade ao uso de substâncias químicas
para as crianças.

REFERENCIAS

de Oliveira, K. C., (#38) Pucci, S. H. M. (2021). OS FATORES ASSOCIADOS À EXPERIMENTAÇÃO, USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA ADOLESCÊNCIA. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 7(7), 1331-
1351. GARCIA, Jairo José; PILLON, Sandra Cristina; SANTOS, Manoel Antônio. Relações entre contexto familiar e uso de drogas em
adolescentes de ensino médio. 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rlae/a/hbRvwqNfxXWJMKNLwXTPN5c/?lang=pt#.
Acesso em: 13 jun. 2022. Nogueira, J., (#38) Nogueira Psicólogo, J. (2019). CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL. https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1383.pdf SAÚDE DA CRIANÇA. Acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento infantil. Série cadernos de atenção básica; nº 11. 2022. Brasilia – DF
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/crescimento_desenvolvimento.pdf
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TITULO Músicos de instrumentos de sopro e condição bucal: repercussões ao longo da vida.

INTRODUCAO

Os instrumentos de sopro são os instrumentos musicais mais susceptíveis de originar lesões orais, devido a sua utilização implicar
o envolvimento de estruturas anatômicas da cavidade oral e perioral. Esses músicos de sopro enquanto tocam secretam mais saliva
por um tempo mais longo, isto pode aumentar a quantidade de placa e a subsequente formação de cálculo o que pode causar ou
agravar problemas periodontais.

OBJETIVOS O objetivo desta revisão de literatura foi avaliar o impacto de instrumentos de sopro na condição bucal de músicos.

METODOLOGIA
Foram avaliados artigos científicos indexados nas bases de dados Pubmed, Lilacs, Scielo, Cochrane e ainda no Google Acadêmico.
Foram incluídas publicações entre os anos de 1939 a 2020 e os seguintes descritores foram aplicados: wind musicians and oral
conditions, wind musicians and periodontal conditions, wind musicians and occlusal disorders.

RESULTADOS

Muitos músicos de sopro relatam que a pressão sobre os dentes tende a causar mobilidade dentária e reabsorção óssea. Músicos
podem sofrer de condições patológicas que são agravadas por sua ocupação devido à prática excessiva e estresse. Essas
condições podem causar lesões permanentes que posteriormente impedem os músicos de tocar. Os cirurgiões dentistas devem
sempre enfatizar a boa higiene bucal e a escovação dos dentes, pois os cuidados periodontais com instrumentos de sopro devem
ser complexos e frequentes. Assim como é importante ter uma boa higiene bucal, é extremamente importante estar atento à higiene
do seu bocal ou bocal e palheta.

CONCLUSOES
Dentistas que entendem como os instrumentos impactam as estruturas orofaciais e estão cientes dos potenciais problemas
enfrentados pelos músicos, são capazes de oferecer aconselhamento preventivo e tratamento de suporte a esses pacientes.

REFERENCIAS

Clemente M, Mendes J, Moreira A, Bernardes G, Van-Twillert H, Ferreira A, et al. (2019) A new classification of wind instruments:
Orofacial considerations. J Oral Biol Craniofac Res 9: 268–276. Frias-Bulhosa J (2012) Oral-facial impacts associated with the use of
musical instruments. Rev Port Estomatol Cir Maxilofac 53: 69-132. Clemente MP, Moreira A, Mendes J, Ferreira AP, Amarante JM
(2019) Wind instrumentalist embouchure and the applled forces on the perioral structures. Open Dentistry J 13: 107-14.
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TITULO Músicos de instrumentos de sopro e condição bucal: repercussões ao longo da vida.

INTRODUCAO

Os instrumentos de sopro são os instrumentos musicais mais susceptíveis de originar lesões orais, devido a sua utilização implicar
o envolvimento de estruturas anatômicas da cavidade oral e perioral. Esses músicos de sopro enquanto tocam secretam mais saliva
por um tempo mais longo, isto pode aumentar a quantidade de placa e a subsequente formação de cálculo o que pode causar ou
agravar problemas periodontais.

OBJETIVOS O objetivo desta revisão de literatura foi avaliar o impacto de instrumentos de sopro na condição bucal de músicos.

METODOLOGIA
Foram avaliados artigos científicos indexados nas bases de dados Pubmed, Lilacs, Scielo, Cochrane e ainda no Google Acadêmico.
Foram incluídas publicações entre os anos de 1939 a 2020 e os seguintes descritores foram aplicados: wind musicians and oral
conditions, wind musicians and periodontal conditions, wind musicians and occlusal disorders.

RESULTADOS

Muitos músicos de sopro relatam que a pressão sobre os dentes tende a causar mobilidade dentária e reabsorção óssea. Músicos
podem sofrer de condições patológicas que são agravadas por sua ocupação devido à prática excessiva e estresse. Essas
condições podem causar lesões permanentes que posteriormente impedem os músicos de tocar. Os cirurgiões dentistas devem
sempre enfatizar a boa higiene bucal e a escovação dos dentes, pois os cuidados periodontais com instrumentos de sopro devem
ser complexos e frequentes. Assim como é importante ter uma boa higiene bucal, é extremamente importante estar atento à higiene
do seu bocal ou bocal e palheta.

CONCLUSOES
Dentistas que entendem como os instrumentos impactam as estruturas orofaciais e estão cientes dos potenciais problemas
enfrentados pelos músicos, são capazes de oferecer aconselhamento preventivo e tratamento de suporte a esses pacientes.

REFERENCIAS

Clemente M, Mendes J, Moreira A, Bernardes G, Van-Twillert H, Ferreira A, et al. (2019) A new classification of wind instruments:
Orofacial considerations. J Oral Biol Craniofac Res 9: 268–276. Frias-Bulhosa J (2012) Oral-facial impacts associated with the use of
musical instruments. Rev Port Estomatol Cir Maxilofac 53: 69-132. Clemente MP, Moreira A, Mendes J, Ferreira AP, Amarante JM
(2019) Wind instrumentalist embouchure and the applled forces on the perioral structures. Open Dentistry J 13: 107-14.
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TITULO Uso da facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) no tratamento das desordens musculoesqueléticas de ombro

INTRODUCAO

As desordens musculoesqueléticas de ombro são comuns, envolvendo movimentos excessivos e repetitivos que acarretam lesões,
quando há uma situação de falha em algum componente do membro superior, as demais estruturas adotam um padrão
compensatório para impedir a perda do funcionamento ideal do ombro, interferindo em toda a mecânica do complexo e levando a
exposição das demais estruturas há uma possível lesão. A facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) é uma técnica que
promove ganho de função por meio de facilitação, do fortalecimento e do relaxamento de grupos musculares através de contrações
concêntricas, excêntricas e estáticas, utilizando padrões específicos de movimento em diagonal e espiral, além de estímulos
aferentes para promover um desencadeamento do potencial neuromuscular, que induz melhores respostas em todo o sistema
musculoesquelético. Os padrões de membro superior são empregados para tratar disfunções ou distúrbios musculares ocasionando
aumento da flexibilidade, estabilidade, força e controle neuromuscular dos músculos do ombro.

OBJETIVOS Avaliar a eficácia dos procedimentos da FNP em desordens musculoesqueléticas do ombro.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos que abordaram a FNP em lesões musculoesqueléticas de
ombro. A pesquisa de dados foi realizada na SciELO, PEDro e MEDLINE, sem restrição de data, utilizando os descritores Shoulder
Injuries; Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, e seus respectivos em português. Foram incluídos ensaios clínicos
randomizados que tenham recebido a intervenção FNP.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 7 artigos na integra para esta revisão, com as seguintes patologias:
capsulite adesiva, síndrome do impacto subacromial, lesão de supraespinhal, déficit de rotação interna glenoumeral (GIRD) e
discinese escapular com ano de publicação entre 2013-2022. As variáveis analisadas mostraram resultados significativos e
eficientes no método FNP, comparado com outras técnicas, principalmente no aumento da amplitude de movimento (ADM),
diminuição do quadro álgico e funcionalidade do ombro.

CONCLUSOES

Os artigos inclusos no presente estudo demonstraram um efeito positivo no tratamento de lesões musculoesqueléticas com o
método FNP. Se comparado com outras técnicas, a FNP mostrou-se superior, tendo um forte potencial, conseguindo ter um papel
importante no tratamento ortopédico, ainda que seja necessária a realização de mais estudos para apoiar sua prática em lesões de
ombro.

REFERENCIAS

1) Lin P, Yang M, Huang D, Lin H, Wang J, Zhong C, Guan L. Effect of proprioceptive neuromuscular facilitation technique on the
treatment of frozen shoulder: a pilot randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Apr; 23 (1): 367. 2) Al Dajah SB.
Soft Tissue Mobilization and PNF Improve Range of Motion and Minimize Pain Level in Shoulder Impingement. J Phys Ther Sci. 2014
Nov; 26 (11): 1803–1805. 3) Hwang M, Lee S, Lim C. Effects of the Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Technique on Scapula
Function in Office Workers with Scapula Dyskinesis. Medicina (Kaunas). 2021 Apr; 57 (4): 332.
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TITULO Evidências dos efeitos terapêuticos das técnicas utilizadas no método recovery pós-exercício físico

INTRODUCAO

O método recovery pode envolver a combinação de diferentes técnicas tradicionais, tais como crioterapia, eletroterapia, fototerapia,
roupas de compressão e terapia manual. Esses métodos são cada vez mais utilizados no esporte para prevenir lesões, diminuir
dores e acelerar o processo de recuperação pós-exercício, contribuindo com o retorno e melhora do desempenho na prática
esportiva. A recuperação pós-exercício envolve o restabelecimento dos sistemas corporais a sua condição basal, nesse sentido,
torna-se aspecto importante de todo programa de condicionamento físico, em quaisquer níveis de desempenho, mas, sobretudo nos
mais elevados.

OBJETIVOS
O principal objetivo desse trabalho é analisar a literatura científica a cerca da comprovação da eficácia das técnicas utilizadas no
método recovery na recuperação pós-exercício físico, quanto às estratégias utilizadas e seus benefícios nessa prática.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos em língua portuguesa e inglesa que com base nas
referências, descrevessem a utilização de métodos de recovery e seus benefícios na recuperação física dentro de diversas
modalidades de esportes. A pesquisa foi realizada nas bases de dados MEDLINE, PEDro, LILACS, SciELO com os descritores:
recovery, active recovery, massage manual therapy, electrostimulation, electrotherapy, criotherapy, immersion, garment
compression, phototherapy , athletes, sport e seus respectivos na língua portuguesa. Foram incluídos ensaios clínicos
randomizados em que pelo menos um grupo tenha realizado de forma isolada ou combinada as intervenções, e que evidenciavam
de forma clara o manejo e a aplicabilidade do método recovery em atletas. Foram excluídos os trabalhos em que nenhum dos
grupos realizou as intervenções e que evidenciavam com ambiguidade o manejo e a aplicabilidade do método em atletas pós-
exercícios.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 11 artigos na integra para esta revisão com ênfase na realização de
terapias que promovessem recuperação aos atletas pós-exercícios sendo: 2 ensaios com terapia manual; 2 fotobiomodulação; 2
eletroestimulação; 3 crioterapia e 2 compressão pneumática. Dos 11 artigos, 9 obtiveram resultados significativos em alguma
variável analisada como dor , fadiga , desempenho físico, função muscular dentro de treinos e competições realizadas em diversas
modalidades esportivas.

CONCLUSOES
Após a análise dos dados obtidos no presente estudo, conclui-se que o método recovery pode resultar em benéficos aos atletas,
porém, pode variar dependendo da modalidade esportiva e dos métodos utilizados. Isso resulta na necessidade de estudos mais
completos que detalhem mais as técnicas e sua efetividade.

REFERENCIAS

1. D'Amico A, Silva K, Rubero A, Dion S, Gillis J, Gallo J. The Influence of Phototherapy on Recovery From Exercise-Induced Muscle
Damage. Int J Sports Phys Ther. 2022 Jun 1;17(4):658-668 2. Martínez-G. R, Valenzuela PL, Lucia A, Barranco-G.D. Comparison of
Different Recovery Strategies After High-Intensity Functional Training: A Crossover Randomized Controlled Trial. Front Physiol. 2022
Feb 3;13:819588. 3. Wilson LJ et. al. Recovery following a marathon: a comparison of cold water immersion, whole body cryotherapy
and a placebo control. Eur J Appl Physiol. 2018 Jan;118(1):153-163.
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Thiago Domingues Stocco MARIANA VELOZO VALENTIM

TITULO Evidências dos efeitos terapêuticos das técnicas utilizadas no método recovery pós-exercício físico

INTRODUCAO

O método recovery pode envolver a combinação de diferentes técnicas tradicionais, tais como crioterapia, eletroterapia, fototerapia,
roupas de compressão e terapia manual. Esses métodos são cada vez mais utilizados no esporte para prevenir lesões, diminuir
dores e acelerar o processo de recuperação pós-exercício, contribuindo com o retorno e melhora do desempenho na prática
esportiva. A recuperação pós-exercício envolve o restabelecimento dos sistemas corporais a sua condição basal, nesse sentido,
torna-se aspecto importante de todo programa de condicionamento físico, em quaisquer níveis de desempenho, mas, sobretudo nos
mais elevados.

OBJETIVOS
O principal objetivo desse trabalho é analisar a literatura científica a cerca da comprovação da eficácia das técnicas utilizadas no
método recovery na recuperação pós-exercício físico, quanto às estratégias utilizadas e seus benefícios nessa prática.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos em língua portuguesa e inglesa que com base nas
referências, descrevessem a utilização de métodos de recovery e seus benefícios na recuperação física dentro de diversas
modalidades de esportes. A pesquisa foi realizada nas bases de dados MEDLINE, PEDro, LILACS, SciELO com os descritores:
recovery, active recovery, massage manual therapy, electrostimulation, electrotherapy, criotherapy, immersion, garment
compression, phototherapy , athletes, sport e seus respectivos na língua portuguesa. Foram incluídos ensaios clínicos
randomizados em que pelo menos um grupo tenha realizado de forma isolada ou combinada as intervenções, e que evidenciavam
de forma clara o manejo e a aplicabilidade do método recovery em atletas. Foram excluídos os trabalhos em que nenhum dos
grupos realizou as intervenções e que evidenciavam com ambiguidade o manejo e a aplicabilidade do método em atletas pós-
exercícios.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 11 artigos na integra para esta revisão com ênfase na realização de
terapias que promovessem recuperação aos atletas pós-exercícios sendo: 2 ensaios com terapia manual; 2 fotobiomodulação; 2
eletroestimulação; 3 crioterapia e 2 compressão pneumática. Dos 11 artigos, 9 obtiveram resultados significativos em alguma
variável analisada como dor , fadiga , desempenho físico, função muscular dentro de treinos e competições realizadas em diversas
modalidades esportivas.

CONCLUSOES
Após a análise dos dados obtidos no presente estudo, conclui-se que o método recovery pode resultar em benéficos aos atletas,
porém, pode variar dependendo da modalidade esportiva e dos métodos utilizados. Isso resulta na necessidade de estudos mais
completos que detalhem mais as técnicas e sua efetividade.

REFERENCIAS

1. D'Amico A, Silva K, Rubero A, Dion S, Gillis J, Gallo J. The Influence of Phototherapy on Recovery From Exercise-Induced Muscle
Damage. Int J Sports Phys Ther. 2022 Jun 1;17(4):658-668 2. Martínez-G. R, Valenzuela PL, Lucia A, Barranco-G.D. Comparison of
Different Recovery Strategies After High-Intensity Functional Training: A Crossover Randomized Controlled Trial. Front Physiol. 2022
Feb 3;13:819588. 3. Wilson LJ et. al. Recovery following a marathon: a comparison of cold water immersion, whole body cryotherapy
and a placebo control. Eur J Appl Physiol. 2018 Jan;118(1):153-163.
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Fabiola Assumpção Barrella

TITULO CESTA BÁSICA NACIONAL: ANÁLISE DE CUSTO

INTRODUCAO

A importância da Cesta Básica é que mostra o índice de despesas para a aquisição de de bens e serviços, geralmente alimentícios,
os quais são consumidos mensalmente por uma família. Observou-se um aumento de 48,3% na cesta básica e baseado em
observações do dia a dia questiona-se o quanto e como os índices de macroeconomia influenciam nos preços da cesta básica.
Estudou-se indicativos como renda média, IPCA, inflação, PIB e o nível de emprego

OBJETIVOS
Analisar o custo da cesta básica, os principais índices macroeconômicos e sua influência nas capitais Salvador, São Paulo e Porto
Alegre nos anos de 2019 a 2021

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica em bases de dados online e no Google Acadêmico, bem como em sites oficiais da Federação e fez uma
pesquisa descritiva com os dados

RESULTADOS

Com análise da renda média do trabalhador, pode-se observar um empobrecimento da população. O IPCA aponta que o grupo
alimentação e bebidas é o maior influenciador de alta, o aumento da inflação nos últimos anos gera incertezas importantes na
economia, em 3 anos foram quatro posições perdidas na análise do PIB e o número de desempregados tem crescido. Sabe-se que
existem vários fatores determinantes para compor o preço dos produtos da cesta básica, como as margens dos comerciantes,
concorrência, condições climáticas, além de todos os indicadores de macroeconomia

CONCLUSOES

Com base nos resultados obtidos pode-se perceber que o aumento dos itens de cestas básicas nas regiões de São Paulo, Porto
Alegre e Salvador está relacionada principalmente com os índices macroeconômicos estudados. A cesta de produtos essenciais
como alimentos e produtos de limpeza, ficou 78% mais cara em comparação aos anos anteriores que acabou tirando o poder de
compra do consumidor e o poder de escolha eliminando a oportunidade de as famílias comerem com qualidade. A pesquisa
mostrou que o custo da cesta básica nas capitais pesquisadas é diferente, devido a questão salarial e a desigualdade de renda entre
os estados citados

REFERENCIAS

AASP, Piso Salarial Regional. Disponível em: Piso Salarial Regional (São Paulo) - AASP. Acesso em: 30 de Agosto. 2022. BCB,
Inflação. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/oqueinflacao. Acesso em: 09 de Setembro. 2022. DIESSE, Cesta
básica. Disponível em: DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Acesso em: 29 de Agosto.
2022. HOFFMANN, R. Distribuição de renda: medidas de desigualdade e pobreza. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
1998. IBGE. Indicadores IBGE: sistema nacional de índices de preços ao consumidor: INPC-IPCA. Rio De Janeiro: IBGE, 1987. IBGE,
Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Disponível em: Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA. Acesso em: 07 de
Setembro. 2022. IBGE, PIB. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em: 09 de Setembro. 2022. IBGE,
Desemprego. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php. Acesso em: 09 de setembro de 2022. LANZANA,
A.E.T Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 3.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. SANDRONI, P. Dicionário de economia: 3. ed.
São Paulo: Best Seller, 2006.
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Fabiola Assumpção Barrella

TITULO CESTA BÁSICA NACIONAL: ANÁLISE DE CUSTO

INTRODUCAO

A importância da Cesta Básica é que mostra o índice de despesas para a aquisição de de bens e serviços, geralmente alimentícios,
os quais são consumidos mensalmente por uma família. Observou-se um aumento de 48,3% na cesta básica e baseado em
observações do dia a dia questiona-se o quanto e como os índices de macroeconomia influenciam nos preços da cesta básica.
Estudou-se indicativos como renda média, IPCA, inflação, PIB e o nível de emprego

OBJETIVOS
Analisar o custo da cesta básica, os principais índices macroeconômicos e sua influência nas capitais Salvador, São Paulo e Porto
Alegre nos anos de 2019 a 2021

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica em bases de dados online e no Google Acadêmico, bem como em sites oficiais da Federação e fez uma
pesquisa descritiva com os dados

RESULTADOS

Com análise da renda média do trabalhador, pode-se observar um empobrecimento da população. O IPCA aponta que o grupo
alimentação e bebidas é o maior influenciador de alta, o aumento da inflação nos últimos anos gera incertezas importantes na
economia, em 3 anos foram quatro posições perdidas na análise do PIB e o número de desempregados tem crescido. Sabe-se que
existem vários fatores determinantes para compor o preço dos produtos da cesta básica, como as margens dos comerciantes,
concorrência, condições climáticas, além de todos os indicadores de macroeconomia

CONCLUSOES

Com base nos resultados obtidos pode-se perceber que o aumento dos itens de cestas básicas nas regiões de São Paulo, Porto
Alegre e Salvador está relacionada principalmente com os índices macroeconômicos estudados. A cesta de produtos essenciais
como alimentos e produtos de limpeza, ficou 78% mais cara em comparação aos anos anteriores que acabou tirando o poder de
compra do consumidor e o poder de escolha eliminando a oportunidade de as famílias comerem com qualidade. A pesquisa
mostrou que o custo da cesta básica nas capitais pesquisadas é diferente, devido a questão salarial e a desigualdade de renda entre
os estados citados

REFERENCIAS

AASP, Piso Salarial Regional. Disponível em: Piso Salarial Regional (São Paulo) - AASP. Acesso em: 30 de Agosto. 2022. BCB,
Inflação. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/oqueinflacao. Acesso em: 09 de Setembro. 2022. DIESSE, Cesta
básica. Disponível em: DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Acesso em: 29 de Agosto.
2022. HOFFMANN, R. Distribuição de renda: medidas de desigualdade e pobreza. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
1998. IBGE. Indicadores IBGE: sistema nacional de índices de preços ao consumidor: INPC-IPCA. Rio De Janeiro: IBGE, 1987. IBGE,
Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Disponível em: Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA. Acesso em: 07 de
Setembro. 2022. IBGE, PIB. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em: 09 de Setembro. 2022. IBGE,
Desemprego. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php. Acesso em: 09 de setembro de 2022. LANZANA,
A.E.T Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 3.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. SANDRONI, P. Dicionário de economia: 3. ed.
São Paulo: Best Seller, 2006.
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Fabiola Assumpção Barrella

TITULO CESTA BÁSICA NACIONAL: ANÁLISE DE CUSTO

INTRODUCAO

A importância da Cesta Básica é que mostra o índice de despesas para a aquisição de de bens e serviços, geralmente alimentícios,
os quais são consumidos mensalmente por uma família. Observou-se um aumento de 48,3% na cesta básica e baseado em
observações do dia a dia questiona-se o quanto e como os índices de macroeconomia influenciam nos preços da cesta básica.
Estudou-se indicativos como renda média, IPCA, inflação, PIB e o nível de emprego

OBJETIVOS
Analisar o custo da cesta básica, os principais índices macroeconômicos e sua influência nas capitais Salvador, São Paulo e Porto
Alegre nos anos de 2019 a 2021

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica em bases de dados online e no Google Acadêmico, bem como em sites oficiais da Federação e fez uma
pesquisa descritiva com os dados

RESULTADOS

Com análise da renda média do trabalhador, pode-se observar um empobrecimento da população. O IPCA aponta que o grupo
alimentação e bebidas é o maior influenciador de alta, o aumento da inflação nos últimos anos gera incertezas importantes na
economia, em 3 anos foram quatro posições perdidas na análise do PIB e o número de desempregados tem crescido. Sabe-se que
existem vários fatores determinantes para compor o preço dos produtos da cesta básica, como as margens dos comerciantes,
concorrência, condições climáticas, além de todos os indicadores de macroeconomia

CONCLUSOES

Com base nos resultados obtidos pode-se perceber que o aumento dos itens de cestas básicas nas regiões de São Paulo, Porto
Alegre e Salvador está relacionada principalmente com os índices macroeconômicos estudados. A cesta de produtos essenciais
como alimentos e produtos de limpeza, ficou 78% mais cara em comparação aos anos anteriores que acabou tirando o poder de
compra do consumidor e o poder de escolha eliminando a oportunidade de as famílias comerem com qualidade. A pesquisa
mostrou que o custo da cesta básica nas capitais pesquisadas é diferente, devido a questão salarial e a desigualdade de renda entre
os estados citados

REFERENCIAS

AASP, Piso Salarial Regional. Disponível em: Piso Salarial Regional (São Paulo) - AASP. Acesso em: 30 de Agosto. 2022. BCB,
Inflação. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/oqueinflacao. Acesso em: 09 de Setembro. 2022. DIESSE, Cesta
básica. Disponível em: DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Acesso em: 29 de Agosto.
2022. HOFFMANN, R. Distribuição de renda: medidas de desigualdade e pobreza. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
1998. IBGE. Indicadores IBGE: sistema nacional de índices de preços ao consumidor: INPC-IPCA. Rio De Janeiro: IBGE, 1987. IBGE,
Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Disponível em: Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA. Acesso em: 07 de
Setembro. 2022. IBGE, PIB. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em: 09 de Setembro. 2022. IBGE,
Desemprego. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php. Acesso em: 09 de setembro de 2022. LANZANA,
A.E.T Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 3.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. SANDRONI, P. Dicionário de economia: 3. ed.
São Paulo: Best Seller, 2006.

Página 202



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13301
Administração

Financeira
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4241258 - VANESSA SOUZA PINHEIRO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Fabiola Assumpção Barrella

TITULO CESTA BÁSICA NACIONAL: ANÁLISE DE CUSTO

INTRODUCAO

A importância da Cesta Básica é que mostra o índice de despesas para a aquisição de de bens e serviços, geralmente alimentícios,
os quais são consumidos mensalmente por uma família. Observou-se um aumento de 48,3% na cesta básica e baseado em
observações do dia a dia questiona-se o quanto e como os índices de macroeconomia influenciam nos preços da cesta básica.
Estudou-se indicativos como renda média, IPCA, inflação, PIB e o nível de emprego

OBJETIVOS
Analisar o custo da cesta básica, os principais índices macroeconômicos e sua influência nas capitais Salvador, São Paulo e Porto
Alegre nos anos de 2019 a 2021

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica em bases de dados online e no Google Acadêmico, bem como em sites oficiais da Federação e fez uma
pesquisa descritiva com os dados

RESULTADOS

Com análise da renda média do trabalhador, pode-se observar um empobrecimento da população. O IPCA aponta que o grupo
alimentação e bebidas é o maior influenciador de alta, o aumento da inflação nos últimos anos gera incertezas importantes na
economia, em 3 anos foram quatro posições perdidas na análise do PIB e o número de desempregados tem crescido. Sabe-se que
existem vários fatores determinantes para compor o preço dos produtos da cesta básica, como as margens dos comerciantes,
concorrência, condições climáticas, além de todos os indicadores de macroeconomia

CONCLUSOES

Com base nos resultados obtidos pode-se perceber que o aumento dos itens de cestas básicas nas regiões de São Paulo, Porto
Alegre e Salvador está relacionada principalmente com os índices macroeconômicos estudados. A cesta de produtos essenciais
como alimentos e produtos de limpeza, ficou 78% mais cara em comparação aos anos anteriores que acabou tirando o poder de
compra do consumidor e o poder de escolha eliminando a oportunidade de as famílias comerem com qualidade. A pesquisa
mostrou que o custo da cesta básica nas capitais pesquisadas é diferente, devido a questão salarial e a desigualdade de renda entre
os estados citados

REFERENCIAS

AASP, Piso Salarial Regional. Disponível em: Piso Salarial Regional (São Paulo) - AASP. Acesso em: 30 de Agosto. 2022. BCB,
Inflação. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/oqueinflacao. Acesso em: 09 de Setembro. 2022. DIESSE, Cesta
básica. Disponível em: DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Acesso em: 29 de Agosto.
2022. HOFFMANN, R. Distribuição de renda: medidas de desigualdade e pobreza. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
1998. IBGE. Indicadores IBGE: sistema nacional de índices de preços ao consumidor: INPC-IPCA. Rio De Janeiro: IBGE, 1987. IBGE,
Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Disponível em: Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA. Acesso em: 07 de
Setembro. 2022. IBGE, PIB. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em: 09 de Setembro. 2022. IBGE,
Desemprego. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php. Acesso em: 09 de setembro de 2022. LANZANA,
A.E.T Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 3.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. SANDRONI, P. Dicionário de economia: 3. ed.
São Paulo: Best Seller, 2006.
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Fabiola Assumpção Barrella

TITULO MARKETING DIGITAL: INFLUÊNCIA NAS REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

Nos últimos anos o uso da internet como ferramenta de marketing vem crescendo, reforçado pela pandemia do Covid-19. Pessoas e
empresas se viram obrigadas a adotar novas medidas de controle de contato social e também garantir a sua sustentabilidade
econômica sendo um grande desafio a busca por novos meios de interatividade e o uso da tecnologia. Compreende-se a importância
do Marketing de Influência para as empresas juntamente com a presença crescente das mídias sociais na Internet trazendo à tona
um volume cada vez maior de relacionamentos, ideias e opiniões, bem como o consumo de produtos e serviços que nelas são
oferecidos

OBJETIVOS
Analisar como a estratégia de marketing de influência nas redes sociais impacta nos resultados de promoção das empresas e
organizações assim como a sua influência no processo decisório de consumo

METODOLOGIA Análise qualitativa dos dados e uma pesquisa descritiva realizada pelo Google Acadêmico

RESULTADOS
Como resultado de um painel de discussão e apresentação de empresas que utilizam estratégias de marketing digital, foi descrito
dois exemplos de duas empresas, Netflix e Magazine Luiza

CONCLUSOES

As redes sociais se tornaram uma força importante no marketing tanto das empresas para os consumidores quanto das empresas
entre si, permitindo a criação e o compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o
consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação. O marketing digital é uma das principais estratégias para a
promoção de uma marca, visto que a Internet é o meio de comunicação mais utilizado nos últimos tempos. Dessa forma, a empresa
que deseja dominar o mercado precisa aumentar a visibilidade da marca e dos seus produtos para que desperte o interesse do seu
público-alvo

REFERENCIAS

FOLGADO, F. M. P. Influência que as atividades de marketing nas redes sociais têm no marketing relacional do consumidor.
Orientador: Joanna Santiago. 2019. 14 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Marketing,(#38)#8201;Universidade de Lisboa, Lisboa,
2019. Disponível em: https://www.proquest.com/openview/85b8651ac490f606250efa1a9dcad825/1?pq-
origsite=gscholar(#38)cbl=2026366(#38)diss=y. Acesso em: 1 out. 2022. SILVA, I. C. A influência do marketing digital no
comportamento do consumidor. Orientador: Anna Carolina Cunha, Ma.. 2019. 33 f. TCC (Graduação) - Curso de TECNOLOGIA EM
GESTÃO COMERCIA, Instituto Federal de educação, ciência e Tecnologia da Paraíba, GUARABIRA, 2019. Disponível em:
https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/936. acesso em: 1 out. 2022. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing
Essencial: conceitos, estratégias e casos. 5. ed. São Paulo: Peason Education do Brasil,2013. TORRES, C. A Biblia do Marketing
Digital-Claudio Torres. pdf (1a Edição). Novatec Editora, 2009. RENATA GENARI. Affix. O Poder dos Influenciadores Digitais.. [S.l.].
Affix, 2021. Disponível em: https://www.affixcomunicacao.com.br/digitais-
influencers#:~:text=Em%20pesquisa%20realizada%20pela%20Tomoson,por%20pequenas%20e%20grandes%20empresas. Acesso
em: 1 out. 2022.
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4055705 - THAMIRES KAROLINNY DE BETÂNIA NERES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO MARKETING DIGITAL: INFLUÊNCIA NAS REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

Nos últimos anos o uso da internet como ferramenta de marketing vem crescendo, reforçado pela pandemia do Covid-19. Pessoas e
empresas se viram obrigadas a adotar novas medidas de controle de contato social e também garantir a sua sustentabilidade
econômica sendo um grande desafio a busca por novos meios de interatividade e o uso da tecnologia. Compreende-se a importância
do Marketing de Influência para as empresas juntamente com a presença crescente das mídias sociais na Internet trazendo à tona
um volume cada vez maior de relacionamentos, ideias e opiniões, bem como o consumo de produtos e serviços que nelas são
oferecidos

OBJETIVOS
Analisar como a estratégia de marketing de influência nas redes sociais impacta nos resultados de promoção das empresas e
organizações assim como a sua influência no processo decisório de consumo

METODOLOGIA Análise qualitativa dos dados e uma pesquisa descritiva realizada pelo Google Acadêmico

RESULTADOS
Como resultado de um painel de discussão e apresentação de empresas que utilizam estratégias de marketing digital, foi descrito
dois exemplos de duas empresas, Netflix e Magazine Luiza

CONCLUSOES

As redes sociais se tornaram uma força importante no marketing tanto das empresas para os consumidores quanto das empresas
entre si, permitindo a criação e o compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o
consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação. O marketing digital é uma das principais estratégias para a
promoção de uma marca, visto que a Internet é o meio de comunicação mais utilizado nos últimos tempos. Dessa forma, a empresa
que deseja dominar o mercado precisa aumentar a visibilidade da marca e dos seus produtos para que desperte o interesse do seu
público-alvo

REFERENCIAS

FOLGADO, F. M. P. Influência que as atividades de marketing nas redes sociais têm no marketing relacional do consumidor.
Orientador: Joanna Santiago. 2019. 14 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Marketing,(#38)#8201;Universidade de Lisboa, Lisboa,
2019. Disponível em: https://www.proquest.com/openview/85b8651ac490f606250efa1a9dcad825/1?pq-
origsite=gscholar(#38)cbl=2026366(#38)diss=y. Acesso em: 1 out. 2022. SILVA, I. C. A influência do marketing digital no
comportamento do consumidor. Orientador: Anna Carolina Cunha, Ma.. 2019. 33 f. TCC (Graduação) - Curso de TECNOLOGIA EM
GESTÃO COMERCIA, Instituto Federal de educação, ciência e Tecnologia da Paraíba, GUARABIRA, 2019. Disponível em:
https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/936. acesso em: 1 out. 2022. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing
Essencial: conceitos, estratégias e casos. 5. ed. São Paulo: Peason Education do Brasil,2013. TORRES, C. A Biblia do Marketing
Digital-Claudio Torres. pdf (1a Edição). Novatec Editora, 2009. RENATA GENARI. Affix. O Poder dos Influenciadores Digitais.. [S.l.].
Affix, 2021. Disponível em: https://www.affixcomunicacao.com.br/digitais-
influencers#:~:text=Em%20pesquisa%20realizada%20pela%20Tomoson,por%20pequenas%20e%20grandes%20empresas. Acesso
em: 1 out. 2022.
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4103394 - CAMILA MOREIRA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO MARKETING DIGITAL: INFLUÊNCIA NAS REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

Nos últimos anos o uso da internet como ferramenta de marketing vem crescendo, reforçado pela pandemia do Covid-19. Pessoas e
empresas se viram obrigadas a adotar novas medidas de controle de contato social e também garantir a sua sustentabilidade
econômica sendo um grande desafio a busca por novos meios de interatividade e o uso da tecnologia. Compreende-se a importância
do Marketing de Influência para as empresas juntamente com a presença crescente das mídias sociais na Internet trazendo à tona
um volume cada vez maior de relacionamentos, ideias e opiniões, bem como o consumo de produtos e serviços que nelas são
oferecidos

OBJETIVOS
Analisar como a estratégia de marketing de influência nas redes sociais impacta nos resultados de promoção das empresas e
organizações assim como a sua influência no processo decisório de consumo

METODOLOGIA Análise qualitativa dos dados e uma pesquisa descritiva realizada pelo Google Acadêmico

RESULTADOS
Como resultado de um painel de discussão e apresentação de empresas que utilizam estratégias de marketing digital, foi descrito
dois exemplos de duas empresas, Netflix e Magazine Luiza

CONCLUSOES

As redes sociais se tornaram uma força importante no marketing tanto das empresas para os consumidores quanto das empresas
entre si, permitindo a criação e o compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o
consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação. O marketing digital é uma das principais estratégias para a
promoção de uma marca, visto que a Internet é o meio de comunicação mais utilizado nos últimos tempos. Dessa forma, a empresa
que deseja dominar o mercado precisa aumentar a visibilidade da marca e dos seus produtos para que desperte o interesse do seu
público-alvo

REFERENCIAS

FOLGADO, F. M. P. Influência que as atividades de marketing nas redes sociais têm no marketing relacional do consumidor.
Orientador: Joanna Santiago. 2019. 14 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Marketing,(#38)#8201;Universidade de Lisboa, Lisboa,
2019. Disponível em: https://www.proquest.com/openview/85b8651ac490f606250efa1a9dcad825/1?pq-
origsite=gscholar(#38)cbl=2026366(#38)diss=y. Acesso em: 1 out. 2022. SILVA, I. C. A influência do marketing digital no
comportamento do consumidor. Orientador: Anna Carolina Cunha, Ma.. 2019. 33 f. TCC (Graduação) - Curso de TECNOLOGIA EM
GESTÃO COMERCIA, Instituto Federal de educação, ciência e Tecnologia da Paraíba, GUARABIRA, 2019. Disponível em:
https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/936. acesso em: 1 out. 2022. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing
Essencial: conceitos, estratégias e casos. 5. ed. São Paulo: Peason Education do Brasil,2013. TORRES, C. A Biblia do Marketing
Digital-Claudio Torres. pdf (1a Edição). Novatec Editora, 2009. RENATA GENARI. Affix. O Poder dos Influenciadores Digitais.. [S.l.].
Affix, 2021. Disponível em: https://www.affixcomunicacao.com.br/digitais-
influencers#:~:text=Em%20pesquisa%20realizada%20pela%20Tomoson,por%20pequenas%20e%20grandes%20empresas. Acesso
em: 1 out. 2022.
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4237854 - FLAVIA DOS SANTOS COSTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO MARKETING DIGITAL: INFLUÊNCIA NAS REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

Nos últimos anos o uso da internet como ferramenta de marketing vem crescendo, reforçado pela pandemia do Covid-19. Pessoas e
empresas se viram obrigadas a adotar novas medidas de controle de contato social e também garantir a sua sustentabilidade
econômica sendo um grande desafio a busca por novos meios de interatividade e o uso da tecnologia. Compreende-se a importância
do Marketing de Influência para as empresas juntamente com a presença crescente das mídias sociais na Internet trazendo à tona
um volume cada vez maior de relacionamentos, ideias e opiniões, bem como o consumo de produtos e serviços que nelas são
oferecidos

OBJETIVOS
Analisar como a estratégia de marketing de influência nas redes sociais impacta nos resultados de promoção das empresas e
organizações assim como a sua influência no processo decisório de consumo

METODOLOGIA Análise qualitativa dos dados e uma pesquisa descritiva realizada pelo Google Acadêmico

RESULTADOS
Como resultado de um painel de discussão e apresentação de empresas que utilizam estratégias de marketing digital, foi descrito
dois exemplos de duas empresas, Netflix e Magazine Luiza

CONCLUSOES

As redes sociais se tornaram uma força importante no marketing tanto das empresas para os consumidores quanto das empresas
entre si, permitindo a criação e o compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o
consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação. O marketing digital é uma das principais estratégias para a
promoção de uma marca, visto que a Internet é o meio de comunicação mais utilizado nos últimos tempos. Dessa forma, a empresa
que deseja dominar o mercado precisa aumentar a visibilidade da marca e dos seus produtos para que desperte o interesse do seu
público-alvo

REFERENCIAS

FOLGADO, F. M. P. Influência que as atividades de marketing nas redes sociais têm no marketing relacional do consumidor.
Orientador: Joanna Santiago. 2019. 14 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Marketing,(#38)#8201;Universidade de Lisboa, Lisboa,
2019. Disponível em: https://www.proquest.com/openview/85b8651ac490f606250efa1a9dcad825/1?pq-
origsite=gscholar(#38)cbl=2026366(#38)diss=y. Acesso em: 1 out. 2022. SILVA, I. C. A influência do marketing digital no
comportamento do consumidor. Orientador: Anna Carolina Cunha, Ma.. 2019. 33 f. TCC (Graduação) - Curso de TECNOLOGIA EM
GESTÃO COMERCIA, Instituto Federal de educação, ciência e Tecnologia da Paraíba, GUARABIRA, 2019. Disponível em:
https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/936. acesso em: 1 out. 2022. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing
Essencial: conceitos, estratégias e casos. 5. ed. São Paulo: Peason Education do Brasil,2013. TORRES, C. A Biblia do Marketing
Digital-Claudio Torres. pdf (1a Edição). Novatec Editora, 2009. RENATA GENARI. Affix. O Poder dos Influenciadores Digitais.. [S.l.].
Affix, 2021. Disponível em: https://www.affixcomunicacao.com.br/digitais-
influencers#:~:text=Em%20pesquisa%20realizada%20pela%20Tomoson,por%20pequenas%20e%20grandes%20empresas. Acesso
em: 1 out. 2022.
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4238770 - GIRLANE SOARES DIAS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO MARKETING DIGITAL: INFLUÊNCIA NAS REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

Nos últimos anos o uso da internet como ferramenta de marketing vem crescendo, reforçado pela pandemia do Covid-19. Pessoas e
empresas se viram obrigadas a adotar novas medidas de controle de contato social e também garantir a sua sustentabilidade
econômica sendo um grande desafio a busca por novos meios de interatividade e o uso da tecnologia. Compreende-se a importância
do Marketing de Influência para as empresas juntamente com a presença crescente das mídias sociais na Internet trazendo à tona
um volume cada vez maior de relacionamentos, ideias e opiniões, bem como o consumo de produtos e serviços que nelas são
oferecidos

OBJETIVOS
Analisar como a estratégia de marketing de influência nas redes sociais impacta nos resultados de promoção das empresas e
organizações assim como a sua influência no processo decisório de consumo

METODOLOGIA Análise qualitativa dos dados e uma pesquisa descritiva realizada pelo Google Acadêmico

RESULTADOS
Como resultado de um painel de discussão e apresentação de empresas que utilizam estratégias de marketing digital, foi descrito
dois exemplos de duas empresas, Netflix e Magazine Luiza

CONCLUSOES

As redes sociais se tornaram uma força importante no marketing tanto das empresas para os consumidores quanto das empresas
entre si, permitindo a criação e o compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o
consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação. O marketing digital é uma das principais estratégias para a
promoção de uma marca, visto que a Internet é o meio de comunicação mais utilizado nos últimos tempos. Dessa forma, a empresa
que deseja dominar o mercado precisa aumentar a visibilidade da marca e dos seus produtos para que desperte o interesse do seu
público-alvo

REFERENCIAS

FOLGADO, F. M. P. Influência que as atividades de marketing nas redes sociais têm no marketing relacional do consumidor.
Orientador: Joanna Santiago. 2019. 14 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Marketing,(#38)#8201;Universidade de Lisboa, Lisboa,
2019. Disponível em: https://www.proquest.com/openview/85b8651ac490f606250efa1a9dcad825/1?pq-
origsite=gscholar(#38)cbl=2026366(#38)diss=y. Acesso em: 1 out. 2022. SILVA, I. C. A influência do marketing digital no
comportamento do consumidor. Orientador: Anna Carolina Cunha, Ma.. 2019. 33 f. TCC (Graduação) - Curso de TECNOLOGIA EM
GESTÃO COMERCIA, Instituto Federal de educação, ciência e Tecnologia da Paraíba, GUARABIRA, 2019. Disponível em:
https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/936. acesso em: 1 out. 2022. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing
Essencial: conceitos, estratégias e casos. 5. ed. São Paulo: Peason Education do Brasil,2013. TORRES, C. A Biblia do Marketing
Digital-Claudio Torres. pdf (1a Edição). Novatec Editora, 2009. RENATA GENARI. Affix. O Poder dos Influenciadores Digitais.. [S.l.].
Affix, 2021. Disponível em: https://www.affixcomunicacao.com.br/digitais-
influencers#:~:text=Em%20pesquisa%20realizada%20pela%20Tomoson,por%20pequenas%20e%20grandes%20empresas. Acesso
em: 1 out. 2022.
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2022 13305 Odontologia
7 - Mostra de Pós-graduação Especialização

Mestrado
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

423255 - FERNANDA PASQUINELLI 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Wilson Roberto Sendyk Caio Vinicius Goncalves Roman Torres

TITULO Avaliação de implantes dentários em fumantes após 10 anos de função mastigatória.

INTRODUCAO
Pacientes com histórico de pregresso de doença periodontal e que não realizam manutenção periódica fazem parte do grupo com
risco de desenvolvimento de doença peri-implantar. O tabagismo, a ausência de quantidade adequada de mucosa queratinizada,
diabetes mellitus, fatores iatrogênicos, fatores genéticos e/ou sistêmicos são condições que podem estar associadas à doença.

OBJETIVOS O objetivo do presente estudo foi avaliar a condição clínica de implantes unitários em fumantes em função há 10 anos.

METODOLOGIA

Foram observados 24 pacientes fumantes, com média de idade de 47,4 anos e com implante tipo hexágono externo sem tratamento
de superfície em função há 10 anos. Exame clínico periodontal e peri-implantar foi realizado e as variáveis clínicas foram
relacionadas com o estado de saúde ou doença. Os dados foram analisados pelos testes Exato de Fisher, Wilcoxon, Kruskal-Wallis e
Coeficiente de Correlação de Spearman.

RESULTADOS

Todos os implantes estão em função. A média da perda óssea dos implantes com peri-implantite foi de 4,2 mm; 10 (41,7%)
implantes foram diagnosticados com peri-implantite. A posição do implante na cavidade bucal não demonstrou ter relação com a
peri-implantite, bem como o sangramento à sondagem, supuração e a participação em consultas de manutenção. A chance de um
paciente fumante e com a presença de biofilme ao redor ter peri-implantite foi de 16.2 vezes.

CONCLUSOES
A presença de biofilme mostrou-se como fator de risco para o desenvolvimento de doença. As condições clínicas observadas nesta
amostra são semelhantes as observadas em outros estudos com pacientes fumantes.

REFERENCIAS

KEENAN, JR.; VEITZ-KEENAN, A. The impact of smoking on failure rates, postoperative infection and marginal bone loss of dental
implants: a systematic review and meta-analysis. Evid Based Dent. N.1, vol.17, 4-5, Mar, 2016. MIKKILINENI, H., REDDY, DM.,
JAYANTH, N. Effects of smoking on implant failure - a review. J N J Dent Assoc. N. 4, vol 84, 14-5, 2013 MORASCHINI, V., BARBOZA,
Ed. Marginal bone loss and dental implant failure may be increased in smokers. Evid Based Dent. n. 1, vol, 17, 6-7, Mar. 2016.
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4888383 - ANGELA CRISTINA DE JESUS PEREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Wilson Roberto Sendyk Caio Vinicius Goncalves Roman Torres

TITULO Avaliação de implantes dentários em fumantes após 10 anos de função mastigatória.

INTRODUCAO
Pacientes com histórico de pregresso de doença periodontal e que não realizam manutenção periódica fazem parte do grupo com
risco de desenvolvimento de doença peri-implantar. O tabagismo, a ausência de quantidade adequada de mucosa queratinizada,
diabetes mellitus, fatores iatrogênicos, fatores genéticos e/ou sistêmicos são condições que podem estar associadas à doença.

OBJETIVOS O objetivo do presente estudo foi avaliar a condição clínica de implantes unitários em fumantes em função há 10 anos.

METODOLOGIA

Foram observados 24 pacientes fumantes, com média de idade de 47,4 anos e com implante tipo hexágono externo sem tratamento
de superfície em função há 10 anos. Exame clínico periodontal e peri-implantar foi realizado e as variáveis clínicas foram
relacionadas com o estado de saúde ou doença. Os dados foram analisados pelos testes Exato de Fisher, Wilcoxon, Kruskal-Wallis e
Coeficiente de Correlação de Spearman.

RESULTADOS

Todos os implantes estão em função. A média da perda óssea dos implantes com peri-implantite foi de 4,2 mm; 10 (41,7%)
implantes foram diagnosticados com peri-implantite. A posição do implante na cavidade bucal não demonstrou ter relação com a
peri-implantite, bem como o sangramento à sondagem, supuração e a participação em consultas de manutenção. A chance de um
paciente fumante e com a presença de biofilme ao redor ter peri-implantite foi de 16.2 vezes.

CONCLUSOES
A presença de biofilme mostrou-se como fator de risco para o desenvolvimento de doença. As condições clínicas observadas nesta
amostra são semelhantes as observadas em outros estudos com pacientes fumantes.

REFERENCIAS

KEENAN, JR.; VEITZ-KEENAN, A. The impact of smoking on failure rates, postoperative infection and marginal bone loss of dental
implants: a systematic review and meta-analysis. Evid Based Dent. N.1, vol.17, 4-5, Mar, 2016. MIKKILINENI, H., REDDY, DM.,
JAYANTH, N. Effects of smoking on implant failure - a review. J N J Dent Assoc. N. 4, vol 84, 14-5, 2013 MORASCHINI, V., BARBOZA,
Ed. Marginal bone loss and dental implant failure may be increased in smokers. Evid Based Dent. n. 1, vol, 17, 6-7, Mar. 2016.
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423255 - FERNANDA PASQUINELLI 2 - Aprovado 1 - Poster
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Wilson Roberto Sendyk Caio Vinicius Goncalves Roman Torres

TITULO Fatores relacionados a perda óssea em implantes dentários: estudo observacional

INTRODUCAO
A higiene bucal deficiente é determinante no aparecimento da mucosite, mas não o é nas peri-implantites. Fatores do hospedeiro
são igualmente importantes na ocorrência e na severidade da doença, visto que é uma doença multifatorial.

OBJETIVOS
O objetivo foi observar a condição clínica e radiográfica de implantes dentários unitários instalados e em função há 10 anos
relacionando com a realização de manutenção no período.

METODOLOGIA

Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos os gêneros, entre 40 e 60 anos de idade, com implantes unitários sem superfície
tratada, com coroas parafusadas ou cimentadas. Incialmente a amostra contou com 97 pacientes e após os critérios adotados a
amostra final contou com 73 pacientes. Exame clínico periodontal e peri-implantar, e radiografias periapicais foram realizadas e os
pacientes foram encaminhados para tratamento de acordo com as necessidades. Os dados foram analisados pelos testes Exato de
Fisher, Wilcoxon, Kruskal-Wallis e Coeficiente de Correlação de Spearman.

RESULTADOS

O índice de placa foi positivo para 43 implantes dos 73 dos pacientes. A média da perda óssea para os 43 implantes foi de 3,6mm (p
Os princípios de manutenção em implantes dentários devem incluir a avaliação regular dos implantes e seus tecidos e próteses e a
instituição de medidas preventivas personalizadas é compulsória. (#60) 0,001). Observou-se que sangramento à sondagem, a
realização de manutenção anual não demonstram diferenças estatísticas com relação à perda óssea. Para OR foi observado que a
chance de um paciente com a presença de biofilme ter a peri-implantite foi de 14,5 vezes.

CONCLUSOES
A presença de biofilme mostrou-se como fator de risco para o desenvolvimento de doença. Ações preventivas de instrução de
higiene bucal em implantes e a realização de manutenção de verdade em implantes podem auxiliar em um melhor controle do
acúmulo de biofilme ao redor de implantes.

REFERENCIAS

FISCHER, K; STENBERG, T. Prospective 10-Year Cohort Study Based on a Randomized Controlled Trial (RCT) on Implant-Supported
Full-Arch Maxillary Prostheses. Part1: Sandblasted and Acid-Etched Implants and Mucosal Tissue. Clinical Implant Dentistry and
Related Research. Vol14 (6),p. 808-815, 2012. FRANSSON, C; WENNSTRÖM, J; BERGLUNDH T. Clinical characteristics at implants
with a history of progressive bone loss. Clin. Oral Impl. Vol 19, p. 142–147,2008. FRENCH, D; GRANDIN, H, M; OFEC, R. Retrospective
cohort study of 4,591 dental implants: Analysis of risk indicators for bone loss and prevale
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TITULO Fatores relacionados a perda óssea em implantes dentários: estudo observacional

INTRODUCAO
A higiene bucal deficiente é determinante no aparecimento da mucosite, mas não o é nas peri-implantites. Fatores do hospedeiro
são igualmente importantes na ocorrência e na severidade da doença, visto que é uma doença multifatorial.

OBJETIVOS
O objetivo foi observar a condição clínica e radiográfica de implantes dentários unitários instalados e em função há 10 anos
relacionando com a realização de manutenção no período.

METODOLOGIA

Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos os gêneros, entre 40 e 60 anos de idade, com implantes unitários sem superfície
tratada, com coroas parafusadas ou cimentadas. Incialmente a amostra contou com 97 pacientes e após os critérios adotados a
amostra final contou com 73 pacientes. Exame clínico periodontal e peri-implantar, e radiografias periapicais foram realizadas e os
pacientes foram encaminhados para tratamento de acordo com as necessidades. Os dados foram analisados pelos testes Exato de
Fisher, Wilcoxon, Kruskal-Wallis e Coeficiente de Correlação de Spearman.

RESULTADOS

O índice de placa foi positivo para 43 implantes dos 73 dos pacientes. A média da perda óssea para os 43 implantes foi de 3,6mm (p
Os princípios de manutenção em implantes dentários devem incluir a avaliação regular dos implantes e seus tecidos e próteses e a
instituição de medidas preventivas personalizadas é compulsória. (#60) 0,001). Observou-se que sangramento à sondagem, a
realização de manutenção anual não demonstram diferenças estatísticas com relação à perda óssea. Para OR foi observado que a
chance de um paciente com a presença de biofilme ter a peri-implantite foi de 14,5 vezes.

CONCLUSOES
A presença de biofilme mostrou-se como fator de risco para o desenvolvimento de doença. Ações preventivas de instrução de
higiene bucal em implantes e a realização de manutenção de verdade em implantes podem auxiliar em um melhor controle do
acúmulo de biofilme ao redor de implantes.

REFERENCIAS

FISCHER, K; STENBERG, T. Prospective 10-Year Cohort Study Based on a Randomized Controlled Trial (RCT) on Implant-Supported
Full-Arch Maxillary Prostheses. Part1: Sandblasted and Acid-Etched Implants and Mucosal Tissue. Clinical Implant Dentistry and
Related Research. Vol14 (6),p. 808-815, 2012. FRANSSON, C; WENNSTRÖM, J; BERGLUNDH T. Clinical characteristics at implants
with a history of progressive bone loss. Clin. Oral Impl. Vol 19, p. 142–147,2008. FRENCH, D; GRANDIN, H, M; OFEC, R. Retrospective
cohort study of 4,591 dental implants: Analysis of risk indicators for bone loss and prevale
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TITULO Fatores relacionados a perda óssea em implantes dentários: estudo observacional

INTRODUCAO
A higiene bucal deficiente é determinante no aparecimento da mucosite, mas não o é nas peri-implantites. Fatores do hospedeiro
são igualmente importantes na ocorrência e na severidade da doença, visto que é uma doença multifatorial.

OBJETIVOS
O objetivo foi observar a condição clínica e radiográfica de implantes dentários unitários instalados e em função há 10 anos
relacionando com a realização de manutenção no período.

METODOLOGIA

Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos os gêneros, entre 40 e 60 anos de idade, com implantes unitários sem superfície
tratada, com coroas parafusadas ou cimentadas. Incialmente a amostra contou com 97 pacientes e após os critérios adotados a
amostra final contou com 73 pacientes. Exame clínico periodontal e peri-implantar, e radiografias periapicais foram realizadas e os
pacientes foram encaminhados para tratamento de acordo com as necessidades. Os dados foram analisados pelos testes Exato de
Fisher, Wilcoxon, Kruskal-Wallis e Coeficiente de Correlação de Spearman.

RESULTADOS

O índice de placa foi positivo para 43 implantes dos 73 dos pacientes. A média da perda óssea para os 43 implantes foi de 3,6mm (p
Os princípios de manutenção em implantes dentários devem incluir a avaliação regular dos implantes e seus tecidos e próteses e a
instituição de medidas preventivas personalizadas é compulsória. (#60) 0,001). Observou-se que sangramento à sondagem, a
realização de manutenção anual não demonstram diferenças estatísticas com relação à perda óssea. Para OR foi observado que a
chance de um paciente com a presença de biofilme ter a peri-implantite foi de 14,5 vezes.

CONCLUSOES
A presença de biofilme mostrou-se como fator de risco para o desenvolvimento de doença. Ações preventivas de instrução de
higiene bucal em implantes e a realização de manutenção de verdade em implantes podem auxiliar em um melhor controle do
acúmulo de biofilme ao redor de implantes.

REFERENCIAS

FISCHER, K; STENBERG, T. Prospective 10-Year Cohort Study Based on a Randomized Controlled Trial (RCT) on Implant-Supported
Full-Arch Maxillary Prostheses. Part1: Sandblasted and Acid-Etched Implants and Mucosal Tissue. Clinical Implant Dentistry and
Related Research. Vol14 (6),p. 808-815, 2012. FRANSSON, C; WENNSTRÖM, J; BERGLUNDH T. Clinical characteristics at implants
with a history of progressive bone loss. Clin. Oral Impl. Vol 19, p. 142–147,2008. FRENCH, D; GRANDIN, H, M; OFEC, R. Retrospective
cohort study of 4,591 dental implants: Analysis of risk indicators for bone loss and prevale
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TITULO Fatores de risco para queilite actínica nos trabalhadores ambulantes de praias do litoral de São Paulo

INTRODUCAO

A radiação solar é responsável pela maioria dos cânceres de lábio inferior, se o diagnóstico é tardio, o prognóstico é desfavorável,
os tratamentos são mutilantes, paliativos e caros. É possível esclarecer a população sobre a necessidade da eliminação dos fatores
de risco associados ao desenvolvimento do câncer, bem como orientá-la sobre a importância da realização do auto-exame de boca
periódico, já que o câncer nas fases iniciais não apresenta sintomas.

OBJETIVOS
Esta campanha de prevenção, inédita no país, com parceria público-privada foi destinada a informar e avaliar os trabalhadores de
praia das praias de Santos, SP, Brasil, em relação à exposição solar e lesões labiais.

METODOLOGIA

Três oficinas de capacitação foram realizadas com os avaliadores e orientações sobre a abordagem e calibração quanto às
perguntas e respostas. Foram avaliados 119 trabalhadores da praia que receberam informações sobre cuidados, sintomas e formas
de prevenção ao sol, foi elaborado um folder explicativo pela equipe e distribuído juntamente com amostras de protetor solar. O
exame bucal foi realizado avaliando lábios e mucosa perioral através de manobras de inspeção e palpação e dentro das
necessidades de tratamento oral foram encaminhados para tratamento.

RESULTADOS
Os resultados mostraram que apenas 7,56% usam protetor labial e 29,4% usam protetor corporal; Na avaliação labial, foram
observadas alterações em 35 dos trabalhadores da praia (29,41%) da população observada, em 4 mulheres (10%) e 31 homens
(39,24%).

CONCLUSOES
Os dados obtidos podem servir de guia para campanhas preventivas para esta população de risco para o desenvolvimento de lesões
labiais e periorais. É necessária mais atenção a essa população vulnerável sobre os efeitos da exposição solar, os cuidados de
proteção não são realizados de forma adequada pela grande maioria dos trabalhadores da praia.

REFERENCIAS

Lucena IM, Santos IDS, Daroit NB, Salgueiro AP, Cavagni J, Haas AN, Rados PV. Sun protection as a protective factor for actinic
cheilitis: Cross-sectional population-based study. Oral Dis 2021 Mar 9. doi: 10.1111/odi.13837. Mello FW, Melo G, Modolo F, Rivero
ER. Actinic cheilitis and lip squamous cell carcinoma: Literature review and new data from Brazil. J Clin Exp Dent 2019;11(1):e62-
e69. doi: 10.4317/jced.55133. Campisi G, Margiotta V. Oral mucosa lesions and risk habits among men in an Italian study
population. J Oral Pathol Med 2001;30(1):22-8.
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TITULO O PAPEL IMUNOGÊNICO DOS RETROVÍRUS ENDÓGENOS E SEU POTENCIAL TERAPÊUTICO.

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos são elementos transponíveis, que representa cerca de 8% do genoma humano, esses HERVS
foram vírus exógenos que há milhões de anos e se fixaram no genoma dos nossos ancestrais e por herança mendeliana foram
transmitidos até nós (1,2). Os HERVs no genoma do hospedeiro apresentam expressão basal na maioria dos tecidos saudáveis,
porém acredita-se que esse vírus possa apresentar também um papel central na evolução e funcionamento da imunidade inata e
adaptativa, através da integração de HERV dentro ou perto de genes codificadores de fatores imunes, dessa forma um forte
influenciador da atividade e variação polimórfica humana, pois, os HERVs auxiliam na síntese de proteínas com arranjos
semelhantes às do organismo, desencadeando assim uma resposta autoimune patogênica ou o auxílio no combate de células não
próprias (3).

OBJETIVOS Analisar o possível papel dos Retrovírus Endógenos na resposta inflamatória em condições patogênicas e não patogênicas

METODOLOGIA
Análise sistemática no banco de dados da PubMed com trabalhos publicados entre os anos de 2012 e 2022, com as palavras
“Human endogenous retroviruses in the inflammatory response” foram encontrados 44 e selecionados 25, com critério de inclusão
da resposta imune adaptativa e reparo tecidual.

RESULTADOS

Um trabalho visando a relação da resposta inflamatória na microbiota da pele de camundongos e os Retrovírus Endógenos apontou
ligação direta entre as respostas intrínsecas dos queratinócitos e células TCD8 aos HERVs, a inibição da transcrição reversa do ERV
resultou em imunidade e reparo tecidual prejudicados(1). Uma análise de transcriptoma HERV de amostras coorte de queimaduras
revelaram que existem 5 tipos de HERVs foram comuns em todos os tipos de pacientes graves apontando forte indicativo dos Herv
envolvidos no reparo tecidual(2). Os HERVs podem mediar um controle de células neoplásicas mediada por células TCD8, essas que
irão mediar a eliminação de células tumorais, além de potencializadores de doenças como diabetes e doença de Crohn. Dada a
neuropatogenicidade de HERV-W, ele também pode promover certas características patogênicas observadas em outras doenças
inflamatórias, como a COVID-19 .

CONCLUSOES

Em diversos estudos os HERVs foram evidenciados como parte significativa da resposta inflamatória, no entanto ainda não se tem
certeza se ele é um mediador da resposta inflamatória ou apenas uma consequência, no entanto apresentando de fato um forte
potencial imunogênico que pode ser evidenciado como um futuro alvo terapêutico, mais pesquisas são necessárias para entender
esse mecanismo.

REFERENCIAS

Lima-Junior DS, Krishnamurthy SR, Bouladoux N, Collins N, Han SJ, Chen EY, et al. Endogenous retroviruses promote homeostatic
and inflammatory responses to the microbiota. Cell [Internet]. 2021;184(14):3794. 2. Tabone O, Mommert M, Jourdan C, Cerrato E,
Legrand M, Lepape A, et al. Endogenous Retroviruses Transcriptional Modulation After Severe Infection, Trauma and Burn. Front
Immunol [Internet]. 2019 [ 3. Ficial M, Jegede OA, Angelo MS, Hou Y, Flaifel A, Pignon JC, et al. Expression of T-Cell Exhaustion
Molecules and Human Endogenous Retroviruses as Predictive Biomarkers for Response to Nivolumab in Metastatic Clear Cell Renal
Cell Carcinoma. Clin Cancer Res [Internet]. 2021
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TITULO O PAPEL IMUNOGÊNICO DOS RETROVÍRUS ENDÓGENOS E SEU POTENCIAL TERAPÊUTICO.

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos são elementos transponíveis, que representa cerca de 8% do genoma humano, esses HERVS
foram vírus exógenos que há milhões de anos e se fixaram no genoma dos nossos ancestrais e por herança mendeliana foram
transmitidos até nós (1,2). Os HERVs no genoma do hospedeiro apresentam expressão basal na maioria dos tecidos saudáveis,
porém acredita-se que esse vírus possa apresentar também um papel central na evolução e funcionamento da imunidade inata e
adaptativa, através da integração de HERV dentro ou perto de genes codificadores de fatores imunes, dessa forma um forte
influenciador da atividade e variação polimórfica humana, pois, os HERVs auxiliam na síntese de proteínas com arranjos
semelhantes às do organismo, desencadeando assim uma resposta autoimune patogênica ou o auxílio no combate de células não
próprias (3).

OBJETIVOS Analisar o possível papel dos Retrovírus Endógenos na resposta inflamatória em condições patogênicas e não patogênicas

METODOLOGIA
Análise sistemática no banco de dados da PubMed com trabalhos publicados entre os anos de 2012 e 2022, com as palavras
“Human endogenous retroviruses in the inflammatory response” foram encontrados 44 e selecionados 25, com critério de inclusão
da resposta imune adaptativa e reparo tecidual.

RESULTADOS

Um trabalho visando a relação da resposta inflamatória na microbiota da pele de camundongos e os Retrovírus Endógenos apontou
ligação direta entre as respostas intrínsecas dos queratinócitos e células TCD8 aos HERVs, a inibição da transcrição reversa do ERV
resultou em imunidade e reparo tecidual prejudicados(1). Uma análise de transcriptoma HERV de amostras coorte de queimaduras
revelaram que existem 5 tipos de HERVs foram comuns em todos os tipos de pacientes graves apontando forte indicativo dos Herv
envolvidos no reparo tecidual(2). Os HERVs podem mediar um controle de células neoplásicas mediada por células TCD8, essas que
irão mediar a eliminação de células tumorais, além de potencializadores de doenças como diabetes e doença de Crohn. Dada a
neuropatogenicidade de HERV-W, ele também pode promover certas características patogênicas observadas em outras doenças
inflamatórias, como a COVID-19 .

CONCLUSOES

Em diversos estudos os HERVs foram evidenciados como parte significativa da resposta inflamatória, no entanto ainda não se tem
certeza se ele é um mediador da resposta inflamatória ou apenas uma consequência, no entanto apresentando de fato um forte
potencial imunogênico que pode ser evidenciado como um futuro alvo terapêutico, mais pesquisas são necessárias para entender
esse mecanismo.

REFERENCIAS

Lima-Junior DS, Krishnamurthy SR, Bouladoux N, Collins N, Han SJ, Chen EY, et al. Endogenous retroviruses promote homeostatic
and inflammatory responses to the microbiota. Cell [Internet]. 2021;184(14):3794. 2. Tabone O, Mommert M, Jourdan C, Cerrato E,
Legrand M, Lepape A, et al. Endogenous Retroviruses Transcriptional Modulation After Severe Infection, Trauma and Burn. Front
Immunol [Internet]. 2019 [ 3. Ficial M, Jegede OA, Angelo MS, Hou Y, Flaifel A, Pignon JC, et al. Expression of T-Cell Exhaustion
Molecules and Human Endogenous Retroviruses as Predictive Biomarkers for Response to Nivolumab in Metastatic Clear Cell Renal
Cell Carcinoma. Clin Cancer Res [Internet]. 2021
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TITULO O PAPEL IMUNOGÊNICO DOS RETROVÍRUS ENDÓGENOS E SEU POTENCIAL TERAPÊUTICO.

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos são elementos transponíveis, que representa cerca de 8% do genoma humano, esses HERVS
foram vírus exógenos que há milhões de anos e se fixaram no genoma dos nossos ancestrais e por herança mendeliana foram
transmitidos até nós (1,2). Os HERVs no genoma do hospedeiro apresentam expressão basal na maioria dos tecidos saudáveis,
porém acredita-se que esse vírus possa apresentar também um papel central na evolução e funcionamento da imunidade inata e
adaptativa, através da integração de HERV dentro ou perto de genes codificadores de fatores imunes, dessa forma um forte
influenciador da atividade e variação polimórfica humana, pois, os HERVs auxiliam na síntese de proteínas com arranjos
semelhantes às do organismo, desencadeando assim uma resposta autoimune patogênica ou o auxílio no combate de células não
próprias (3).

OBJETIVOS Analisar o possível papel dos Retrovírus Endógenos na resposta inflamatória em condições patogênicas e não patogênicas

METODOLOGIA
Análise sistemática no banco de dados da PubMed com trabalhos publicados entre os anos de 2012 e 2022, com as palavras
“Human endogenous retroviruses in the inflammatory response” foram encontrados 44 e selecionados 25, com critério de inclusão
da resposta imune adaptativa e reparo tecidual.

RESULTADOS

Um trabalho visando a relação da resposta inflamatória na microbiota da pele de camundongos e os Retrovírus Endógenos apontou
ligação direta entre as respostas intrínsecas dos queratinócitos e células TCD8 aos HERVs, a inibição da transcrição reversa do ERV
resultou em imunidade e reparo tecidual prejudicados(1). Uma análise de transcriptoma HERV de amostras coorte de queimaduras
revelaram que existem 5 tipos de HERVs foram comuns em todos os tipos de pacientes graves apontando forte indicativo dos Herv
envolvidos no reparo tecidual(2). Os HERVs podem mediar um controle de células neoplásicas mediada por células TCD8, essas que
irão mediar a eliminação de células tumorais, além de potencializadores de doenças como diabetes e doença de Crohn. Dada a
neuropatogenicidade de HERV-W, ele também pode promover certas características patogênicas observadas em outras doenças
inflamatórias, como a COVID-19 .

CONCLUSOES

Em diversos estudos os HERVs foram evidenciados como parte significativa da resposta inflamatória, no entanto ainda não se tem
certeza se ele é um mediador da resposta inflamatória ou apenas uma consequência, no entanto apresentando de fato um forte
potencial imunogênico que pode ser evidenciado como um futuro alvo terapêutico, mais pesquisas são necessárias para entender
esse mecanismo.

REFERENCIAS

Lima-Junior DS, Krishnamurthy SR, Bouladoux N, Collins N, Han SJ, Chen EY, et al. Endogenous retroviruses promote homeostatic
and inflammatory responses to the microbiota. Cell [Internet]. 2021;184(14):3794. 2. Tabone O, Mommert M, Jourdan C, Cerrato E,
Legrand M, Lepape A, et al. Endogenous Retroviruses Transcriptional Modulation After Severe Infection, Trauma and Burn. Front
Immunol [Internet]. 2019 [ 3. Ficial M, Jegede OA, Angelo MS, Hou Y, Flaifel A, Pignon JC, et al. Expression of T-Cell Exhaustion
Molecules and Human Endogenous Retroviruses as Predictive Biomarkers for Response to Nivolumab in Metastatic Clear Cell Renal
Cell Carcinoma. Clin Cancer Res [Internet]. 2021

Página 217



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13309
Ciências da

Saúde
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4382943 - SAMUEL NASCIMENTO SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Henrique da Silva Nali

TITULO O PAPEL IMUNOGÊNICO DOS RETROVÍRUS ENDÓGENOS E SEU POTENCIAL TERAPÊUTICO.

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos são elementos transponíveis, que representa cerca de 8% do genoma humano, esses HERVS
foram vírus exógenos que há milhões de anos e se fixaram no genoma dos nossos ancestrais e por herança mendeliana foram
transmitidos até nós (1,2). Os HERVs no genoma do hospedeiro apresentam expressão basal na maioria dos tecidos saudáveis,
porém acredita-se que esse vírus possa apresentar também um papel central na evolução e funcionamento da imunidade inata e
adaptativa, através da integração de HERV dentro ou perto de genes codificadores de fatores imunes, dessa forma um forte
influenciador da atividade e variação polimórfica humana, pois, os HERVs auxiliam na síntese de proteínas com arranjos
semelhantes às do organismo, desencadeando assim uma resposta autoimune patogênica ou o auxílio no combate de células não
próprias (3).

OBJETIVOS Analisar o possível papel dos Retrovírus Endógenos na resposta inflamatória em condições patogênicas e não patogênicas

METODOLOGIA
Análise sistemática no banco de dados da PubMed com trabalhos publicados entre os anos de 2012 e 2022, com as palavras
“Human endogenous retroviruses in the inflammatory response” foram encontrados 44 e selecionados 25, com critério de inclusão
da resposta imune adaptativa e reparo tecidual.

RESULTADOS

Um trabalho visando a relação da resposta inflamatória na microbiota da pele de camundongos e os Retrovírus Endógenos apontou
ligação direta entre as respostas intrínsecas dos queratinócitos e células TCD8 aos HERVs, a inibição da transcrição reversa do ERV
resultou em imunidade e reparo tecidual prejudicados(1). Uma análise de transcriptoma HERV de amostras coorte de queimaduras
revelaram que existem 5 tipos de HERVs foram comuns em todos os tipos de pacientes graves apontando forte indicativo dos Herv
envolvidos no reparo tecidual(2). Os HERVs podem mediar um controle de células neoplásicas mediada por células TCD8, essas que
irão mediar a eliminação de células tumorais, além de potencializadores de doenças como diabetes e doença de Crohn. Dada a
neuropatogenicidade de HERV-W, ele também pode promover certas características patogênicas observadas em outras doenças
inflamatórias, como a COVID-19 .

CONCLUSOES

Em diversos estudos os HERVs foram evidenciados como parte significativa da resposta inflamatória, no entanto ainda não se tem
certeza se ele é um mediador da resposta inflamatória ou apenas uma consequência, no entanto apresentando de fato um forte
potencial imunogênico que pode ser evidenciado como um futuro alvo terapêutico, mais pesquisas são necessárias para entender
esse mecanismo.

REFERENCIAS

Lima-Junior DS, Krishnamurthy SR, Bouladoux N, Collins N, Han SJ, Chen EY, et al. Endogenous retroviruses promote homeostatic
and inflammatory responses to the microbiota. Cell [Internet]. 2021;184(14):3794. 2. Tabone O, Mommert M, Jourdan C, Cerrato E,
Legrand M, Lepape A, et al. Endogenous Retroviruses Transcriptional Modulation After Severe Infection, Trauma and Burn. Front
Immunol [Internet]. 2019 [ 3. Ficial M, Jegede OA, Angelo MS, Hou Y, Flaifel A, Pignon JC, et al. Expression of T-Cell Exhaustion
Molecules and Human Endogenous Retroviruses as Predictive Biomarkers for Response to Nivolumab in Metastatic Clear Cell Renal
Cell Carcinoma. Clin Cancer Res [Internet]. 2021
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TITULO O PAPEL IMUNOGÊNICO DOS RETROVÍRUS ENDÓGENOS E SEU POTENCIAL TERAPÊUTICO.

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos são elementos transponíveis, que representa cerca de 8% do genoma humano, esses HERVS
foram vírus exógenos que há milhões de anos e se fixaram no genoma dos nossos ancestrais e por herança mendeliana foram
transmitidos até nós (1,2). Os HERVs no genoma do hospedeiro apresentam expressão basal na maioria dos tecidos saudáveis,
porém acredita-se que esse vírus possa apresentar também um papel central na evolução e funcionamento da imunidade inata e
adaptativa, através da integração de HERV dentro ou perto de genes codificadores de fatores imunes, dessa forma um forte
influenciador da atividade e variação polimórfica humana, pois, os HERVs auxiliam na síntese de proteínas com arranjos
semelhantes às do organismo, desencadeando assim uma resposta autoimune patogênica ou o auxílio no combate de células não
próprias (3).

OBJETIVOS Analisar o possível papel dos Retrovírus Endógenos na resposta inflamatória em condições patogênicas e não patogênicas

METODOLOGIA
Análise sistemática no banco de dados da PubMed com trabalhos publicados entre os anos de 2012 e 2022, com as palavras
“Human endogenous retroviruses in the inflammatory response” foram encontrados 44 e selecionados 25, com critério de inclusão
da resposta imune adaptativa e reparo tecidual.

RESULTADOS

Um trabalho visando a relação da resposta inflamatória na microbiota da pele de camundongos e os Retrovírus Endógenos apontou
ligação direta entre as respostas intrínsecas dos queratinócitos e células TCD8 aos HERVs, a inibição da transcrição reversa do ERV
resultou em imunidade e reparo tecidual prejudicados(1). Uma análise de transcriptoma HERV de amostras coorte de queimaduras
revelaram que existem 5 tipos de HERVs foram comuns em todos os tipos de pacientes graves apontando forte indicativo dos Herv
envolvidos no reparo tecidual(2). Os HERVs podem mediar um controle de células neoplásicas mediada por células TCD8, essas que
irão mediar a eliminação de células tumorais, além de potencializadores de doenças como diabetes e doença de Crohn. Dada a
neuropatogenicidade de HERV-W, ele também pode promover certas características patogênicas observadas em outras doenças
inflamatórias, como a COVID-19 .

CONCLUSOES

Em diversos estudos os HERVs foram evidenciados como parte significativa da resposta inflamatória, no entanto ainda não se tem
certeza se ele é um mediador da resposta inflamatória ou apenas uma consequência, no entanto apresentando de fato um forte
potencial imunogênico que pode ser evidenciado como um futuro alvo terapêutico, mais pesquisas são necessárias para entender
esse mecanismo.
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and inflammatory responses to the microbiota. Cell [Internet]. 2021;184(14):3794. 2. Tabone O, Mommert M, Jourdan C, Cerrato E,
Legrand M, Lepape A, et al. Endogenous Retroviruses Transcriptional Modulation After Severe Infection, Trauma and Burn. Front
Immunol [Internet]. 2019 [ 3. Ficial M, Jegede OA, Angelo MS, Hou Y, Flaifel A, Pignon JC, et al. Expression of T-Cell Exhaustion
Molecules and Human Endogenous Retroviruses as Predictive Biomarkers for Response to Nivolumab in Metastatic Clear Cell Renal
Cell Carcinoma. Clin Cancer Res [Internet]. 2021
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TITULO Avaliação do padrão das bandas oligoclonais em amostras de líquor e soro com esclerose múltipla

INTRODUCAO

A esclerose múltipla (EM) é uma doença neurodegenerativa inflamatória crônica do sistema nervoso central (SNC ) que afeta
adultos jovens. As mulheres representam maior incidência da doença1-2. A EM afeta mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo e
apresenta-se em manifestações clínicas vastas 1,2 É bem conhecido que na EM ocorre síntese intratecal de imunoglobulinas (Ig),
essas que dão origem as bandas oligoclonais (BOCs) no LCR. A presença dessas é considerada o padrão ouro para o diagnóstico da
EM 3

OBJETIVOS Avaliar o perfil das bandas oligoclonais em amostras de LCR e soro com esclerose múltipla

METODOLOGIA

Esse é um estudo transversal do tipo caso controle. O estudo foi realizado em colaboração com o laboratório Senne Liquor que
forneceu amostras de LCR de pacientes diagnosticados com EM e de pseudotumor e dados demográficos dos pacientes. Foram
realizadas contagem de células do LCR, celularidade acima de 4 /mm3 foram realizados diferenciais dos leucócitos e dosagens
bioquímicas como glicose , proteína e lactato . As BOCs foram detectadas por FIE em combinação com immunoblotting. Albumina e
IgG foram determinadas por nefelometria. O índice de IgG foi calculado da seguinte forma: [IgG (LCR) × albumina (soro)/IgG (soro) ×
albumina (LCR)] × 100. BOCs foram classificadas com tipo 2 – BOC em LCR e não no soro; tipo 3 – BOC no LCR e no soro, mas com
mais bandas no LCR que no soro. Quantidade de bandas classificadas com 2 a 7 , ou acima de 8 .

RESULTADOS

Parâmetros : Sexo feminino :16 ; sexo masculino 07; idade :35,5; células LCR :5 mm3 ,linfócitos: 91%, Glicose :33,8 mg/dl ; Proteína :
63,5 mg/dL ; lactato 13,4 mg/dl ;Índice IgG 1,0 ; Albumina LCR: 20,7 ; Albumina soro :4152,2 ; IgG LCR :5,1 ; IgG soro :1080,8 ; BOCs
tipo2 : 78% e tipo 5 : 22 % ; 2 a 7 bandas 39 % e acima de 8 bandas 61% A EM é considerada uma doença inflamatória do SNC com
ruptura focal da barreira hematoencefalica. Característica do LCR células até 50 mm3, predomínio de linfócitos (90%).Aumento da
produção intratecal de IgG , caracterizado pelo índice IgG superior a 0,8 e pela detecção das BOCs

CONCLUSOES
Os achados comprovam a síntese intratecal de IgG o que é uma característica biológica na EM 5 O uso do LCR com BOCs ajudam no
diagnóstico precoce da doença de acordo como os critérios de McDonald de 2017.

REFERENCIAS
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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, principalmente 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 apresentaram 105 mulheres com média de idade de 43,64 anos, sendo a maioria das mulheres 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 (66,6%). Além disso, foi observada a
prevalência de 3,8% de HPV subtipo 16 nas mulheres em estudo e de 0,9% 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

Após a análise dos dados obtidos, foi possível observar e traçar um perfil epidemiológico nas mulheres participantes, sendo
importante para delimitar as estratégias utilizadas no rastreamento de câncer de colo uterino. As taxas de infecção por HPV estão
diretamente relacionadas ao aparecimento de câncer cervical, ainda que apresente baixas taxas de prevalência de HPVs de alto
risco na população avaliada.
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A.B.; Falavigna M.; Giozza S.P.; Bemzaken A.S; Pimenta C. et al. Prevalence of papilomavírus in Brazil: a systematic review protocol.
BMJ Open. 2016; v. 6, p. 10-13. Diz MDPE; Medeirós RB. Câncer de colo uterino – fatores de risco, prevenção, diagnóstico e
tratamento. Revista de Medicina, v.88, n. 1, p. 7-15, 2009. Bernard HU. The clinical importance of the nomenclature, evolution and
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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, principalmente 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 apresentaram 105 mulheres com média de idade de 43,64 anos, sendo a maioria das mulheres 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 (66,6%). Além disso, foi observada a
prevalência de 3,8% de HPV subtipo 16 nas mulheres em estudo e de 0,9% 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

Após a análise dos dados obtidos, foi possível observar e traçar um perfil epidemiológico nas mulheres participantes, sendo
importante para delimitar as estratégias utilizadas no rastreamento de câncer de colo uterino. As taxas de infecção por HPV estão
diretamente relacionadas ao aparecimento de câncer cervical, ainda que apresente baixas taxas de prevalência de HPVs de alto
risco na população avaliada.
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A.B.; Falavigna M.; Giozza S.P.; Bemzaken A.S; Pimenta C. et al. Prevalence of papilomavírus in Brazil: a systematic review protocol.
BMJ Open. 2016; v. 6, p. 10-13. Diz MDPE; Medeirós RB. Câncer de colo uterino – fatores de risco, prevenção, diagnóstico e
tratamento. Revista de Medicina, v.88, n. 1, p. 7-15, 2009. Bernard HU. The clinical importance of the nomenclature, evolution and
taxonomy of human papillomaviruses. 2005 mar. PMID: 1575300E6. DOI: 10.1016/j.jcv.2004.10.021.
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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, principalmente 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 apresentaram 105 mulheres com média de idade de 43,64 anos, sendo a maioria das mulheres 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 (66,6%). Além disso, foi observada a
prevalência de 3,8% de HPV subtipo 16 nas mulheres em estudo e de 0,9% 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

Após a análise dos dados obtidos, foi possível observar e traçar um perfil epidemiológico nas mulheres participantes, sendo
importante para delimitar as estratégias utilizadas no rastreamento de câncer de colo uterino. As taxas de infecção por HPV estão
diretamente relacionadas ao aparecimento de câncer cervical, ainda que apresente baixas taxas de prevalência de HPVs de alto
risco na população avaliada.
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A.B.; Falavigna M.; Giozza S.P.; Bemzaken A.S; Pimenta C. et al. Prevalence of papilomavírus in Brazil: a systematic review protocol.
BMJ Open. 2016; v. 6, p. 10-13. Diz MDPE; Medeirós RB. Câncer de colo uterino – fatores de risco, prevenção, diagnóstico e
tratamento. Revista de Medicina, v.88, n. 1, p. 7-15, 2009. Bernard HU. The clinical importance of the nomenclature, evolution and
taxonomy of human papillomaviruses. 2005 mar. PMID: 1575300E6. DOI: 10.1016/j.jcv.2004.10.021.
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TITULO Prevalência de Infecção por Sars-CoV2 em creches da Zona Sul de São Paulo.

INTRODUCAO

As infecções respiratórias acometidas por vírus é a 5° maior causa de morte no Brasil. Sua transmissão ocorre por hábitos que
facilitam a propagação do vírus, por exemplo, estar em ambientes com aglomeração de pessoas ou ter contato com gotículas
suspensas no ar.1,2 Em 2019 na China, um novo vírus foi descoberto e chamado, posteriormente, pelo Comitê Internacional de
Taxonomia Viral de Sars-CoV2, que leva aos indivíduos a uma Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa recente doença, a Covid-19,
que está instaurada pelo globo terrestre é de grande preocupação atualmente.1,2 Desse modo, as creches, também, são alvos de
preocupação, por serem ambientes onde as relações interpessoais impossibilitam o distanciamento social entre crianças e
funcionários. Em especial, a Zona Sul de São Paulo é a mais populosa da Capital, onde os serviços escolares se apresentam como
uma necessidade a essa população que precisam deixar seus filhos em creches para irem ao trabalho.3 Apesar dos números de
vacinação estarem em constante avanço no país, ainda, temos preocupações que assombram a nossa sociedade, exemplo: o
surgimento de novas variantes.4

OBJETIVOS Investigar a prevalência de Sars-CoV2 nas creches da zona sul de Paulo

METODOLOGIA

O presente estudo é de caráter transversal prospectivo observacional. As creches são recrutadas por meio de ligações telefônicas
onde são convidadas a participarem do estudo. Os procedimentos em laboratório se baseiam em extração do material genético viral
e testagem das amostras através da técnica de PCR em tempo real. Esse estudo foi conduzido no momento de retorno das
atividades escolares, e a vacinação ainda não era uma realidade

RESULTADOS

Apenas 2 amostras das 317 coletadas foram positivas para o Sars-CoV2, estas infecções representaram 1,6% do N total do estudo.
Estas por sua vez, foram ambas identificadas em voluntárias do sexo feminino. O Brasil foi um dos países mais afetados com a
pandemia apesar da vacinação ter contribuído para reduzir os números de casos, ainda, os de óbitos foram altos. Nosso país
prolongou a volta das atividades escolares de modo que o presente estudo ocorreu após a retomada das atividades. Muitos dos pais
estavam inseguros com esta retomada. .

CONCLUSOES As medidas não farmacológicas aparentemente são eficazes barreiras de contenção e de redução da transmissão do Sars-CoV2.4

REFERENCIAS

1. NOGUEIRA, J. V. D; SILVA, C. M. da. Conhecendo a origem do Sars-CoV-2 (covid 19). Revista Saúde e Meio Ambiente – RESMA,
Três Lagoas, 2020, v. 11, p. 115-124. 2. Ministério da Saúde. Como é transmitido?,2021. Disponível em:(#60)
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-e-transmitido(#62)Acesso em: 28/11/2021. 3. Prefeitura de São Paulo.: Sistema
de Consulta do Mapa Digital da Cidade de SãoPaulo(#38)#8239;:.http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx
(2018). 4. Soares, Graciela dos Santos et al. Low frequency of SARS-CoV2 infection in daycare centers during the reopening of
school activities in the Southeast’s poor area of Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 2022, v. 64.
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TITULO Prevalência de Infecção por Sars-CoV2 em creches da Zona Sul de São Paulo.

INTRODUCAO

As infecções respiratórias acometidas por vírus é a 5° maior causa de morte no Brasil. Sua transmissão ocorre por hábitos que
facilitam a propagação do vírus, por exemplo, estar em ambientes com aglomeração de pessoas ou ter contato com gotículas
suspensas no ar.1,2 Em 2019 na China, um novo vírus foi descoberto e chamado, posteriormente, pelo Comitê Internacional de
Taxonomia Viral de Sars-CoV2, que leva aos indivíduos a uma Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa recente doença, a Covid-19,
que está instaurada pelo globo terrestre é de grande preocupação atualmente.1,2 Desse modo, as creches, também, são alvos de
preocupação, por serem ambientes onde as relações interpessoais impossibilitam o distanciamento social entre crianças e
funcionários. Em especial, a Zona Sul de São Paulo é a mais populosa da Capital, onde os serviços escolares se apresentam como
uma necessidade a essa população que precisam deixar seus filhos em creches para irem ao trabalho.3 Apesar dos números de
vacinação estarem em constante avanço no país, ainda, temos preocupações que assombram a nossa sociedade, exemplo: o
surgimento de novas variantes.4

OBJETIVOS Investigar a prevalência de Sars-CoV2 nas creches da zona sul de Paulo

METODOLOGIA

O presente estudo é de caráter transversal prospectivo observacional. As creches são recrutadas por meio de ligações telefônicas
onde são convidadas a participarem do estudo. Os procedimentos em laboratório se baseiam em extração do material genético viral
e testagem das amostras através da técnica de PCR em tempo real. Esse estudo foi conduzido no momento de retorno das
atividades escolares, e a vacinação ainda não era uma realidade

RESULTADOS

Apenas 2 amostras das 317 coletadas foram positivas para o Sars-CoV2, estas infecções representaram 1,6% do N total do estudo.
Estas por sua vez, foram ambas identificadas em voluntárias do sexo feminino. O Brasil foi um dos países mais afetados com a
pandemia apesar da vacinação ter contribuído para reduzir os números de casos, ainda, os de óbitos foram altos. Nosso país
prolongou a volta das atividades escolares de modo que o presente estudo ocorreu após a retomada das atividades. Muitos dos pais
estavam inseguros com esta retomada. .

CONCLUSOES As medidas não farmacológicas aparentemente são eficazes barreiras de contenção e de redução da transmissão do Sars-CoV2.4

REFERENCIAS

1. NOGUEIRA, J. V. D; SILVA, C. M. da. Conhecendo a origem do Sars-CoV-2 (covid 19). Revista Saúde e Meio Ambiente – RESMA,
Três Lagoas, 2020, v. 11, p. 115-124. 2. Ministério da Saúde. Como é transmitido?,2021. Disponível em:(#60)
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-e-transmitido(#62)Acesso em: 28/11/2021. 3. Prefeitura de São Paulo.: Sistema
de Consulta do Mapa Digital da Cidade de SãoPaulo(#38)#8239;:.http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx
(2018). 4. Soares, Graciela dos Santos et al. Low frequency of SARS-CoV2 infection in daycare centers during the reopening of
school activities in the Southeast’s poor area of Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 2022, v. 64.
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Marina Tiemi Shio Carolina Nunes Franca

TITULO Prevalência de Infecção por Sars-CoV2 em creches da Zona Sul de São Paulo.

INTRODUCAO

As infecções respiratórias acometidas por vírus é a 5° maior causa de morte no Brasil. Sua transmissão ocorre por hábitos que
facilitam a propagação do vírus, por exemplo, estar em ambientes com aglomeração de pessoas ou ter contato com gotículas
suspensas no ar.1,2 Em 2019 na China, um novo vírus foi descoberto e chamado, posteriormente, pelo Comitê Internacional de
Taxonomia Viral de Sars-CoV2, que leva aos indivíduos a uma Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa recente doença, a Covid-19,
que está instaurada pelo globo terrestre é de grande preocupação atualmente.1,2 Desse modo, as creches, também, são alvos de
preocupação, por serem ambientes onde as relações interpessoais impossibilitam o distanciamento social entre crianças e
funcionários. Em especial, a Zona Sul de São Paulo é a mais populosa da Capital, onde os serviços escolares se apresentam como
uma necessidade a essa população que precisam deixar seus filhos em creches para irem ao trabalho.3 Apesar dos números de
vacinação estarem em constante avanço no país, ainda, temos preocupações que assombram a nossa sociedade, exemplo: o
surgimento de novas variantes.4

OBJETIVOS Investigar a prevalência de Sars-CoV2 nas creches da zona sul de Paulo

METODOLOGIA

O presente estudo é de caráter transversal prospectivo observacional. As creches são recrutadas por meio de ligações telefônicas
onde são convidadas a participarem do estudo. Os procedimentos em laboratório se baseiam em extração do material genético viral
e testagem das amostras através da técnica de PCR em tempo real. Esse estudo foi conduzido no momento de retorno das
atividades escolares, e a vacinação ainda não era uma realidade

RESULTADOS

Apenas 2 amostras das 317 coletadas foram positivas para o Sars-CoV2, estas infecções representaram 1,6% do N total do estudo.
Estas por sua vez, foram ambas identificadas em voluntárias do sexo feminino. O Brasil foi um dos países mais afetados com a
pandemia apesar da vacinação ter contribuído para reduzir os números de casos, ainda, os de óbitos foram altos. Nosso país
prolongou a volta das atividades escolares de modo que o presente estudo ocorreu após a retomada das atividades. Muitos dos pais
estavam inseguros com esta retomada. .

CONCLUSOES As medidas não farmacológicas aparentemente são eficazes barreiras de contenção e de redução da transmissão do Sars-CoV2.4

REFERENCIAS

1. NOGUEIRA, J. V. D; SILVA, C. M. da. Conhecendo a origem do Sars-CoV-2 (covid 19). Revista Saúde e Meio Ambiente – RESMA,
Três Lagoas, 2020, v. 11, p. 115-124. 2. Ministério da Saúde. Como é transmitido?,2021. Disponível em:(#60)
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-e-transmitido(#62)Acesso em: 28/11/2021. 3. Prefeitura de São Paulo.: Sistema
de Consulta do Mapa Digital da Cidade de SãoPaulo(#38)#8239;:.http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx
(2018). 4. Soares, Graciela dos Santos et al. Low frequency of SARS-CoV2 infection in daycare centers during the reopening of
school activities in the Southeast’s poor area of Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 2022, v. 64.
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4414357 - ELAINE MOURA FERREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Marina Tiemi Shio Carolina Nunes Franca

TITULO Prevalência de Infecção por Sars-CoV2 em creches da Zona Sul de São Paulo.

INTRODUCAO

As infecções respiratórias acometidas por vírus é a 5° maior causa de morte no Brasil. Sua transmissão ocorre por hábitos que
facilitam a propagação do vírus, por exemplo, estar em ambientes com aglomeração de pessoas ou ter contato com gotículas
suspensas no ar.1,2 Em 2019 na China, um novo vírus foi descoberto e chamado, posteriormente, pelo Comitê Internacional de
Taxonomia Viral de Sars-CoV2, que leva aos indivíduos a uma Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa recente doença, a Covid-19,
que está instaurada pelo globo terrestre é de grande preocupação atualmente.1,2 Desse modo, as creches, também, são alvos de
preocupação, por serem ambientes onde as relações interpessoais impossibilitam o distanciamento social entre crianças e
funcionários. Em especial, a Zona Sul de São Paulo é a mais populosa da Capital, onde os serviços escolares se apresentam como
uma necessidade a essa população que precisam deixar seus filhos em creches para irem ao trabalho.3 Apesar dos números de
vacinação estarem em constante avanço no país, ainda, temos preocupações que assombram a nossa sociedade, exemplo: o
surgimento de novas variantes.4

OBJETIVOS Investigar a prevalência de Sars-CoV2 nas creches da zona sul de Paulo

METODOLOGIA

O presente estudo é de caráter transversal prospectivo observacional. As creches são recrutadas por meio de ligações telefônicas
onde são convidadas a participarem do estudo. Os procedimentos em laboratório se baseiam em extração do material genético viral
e testagem das amostras através da técnica de PCR em tempo real. Esse estudo foi conduzido no momento de retorno das
atividades escolares, e a vacinação ainda não era uma realidade

RESULTADOS

Apenas 2 amostras das 317 coletadas foram positivas para o Sars-CoV2, estas infecções representaram 1,6% do N total do estudo.
Estas por sua vez, foram ambas identificadas em voluntárias do sexo feminino. O Brasil foi um dos países mais afetados com a
pandemia apesar da vacinação ter contribuído para reduzir os números de casos, ainda, os de óbitos foram altos. Nosso país
prolongou a volta das atividades escolares de modo que o presente estudo ocorreu após a retomada das atividades. Muitos dos pais
estavam inseguros com esta retomada. .

CONCLUSOES As medidas não farmacológicas aparentemente são eficazes barreiras de contenção e de redução da transmissão do Sars-CoV2.4

REFERENCIAS

1. NOGUEIRA, J. V. D; SILVA, C. M. da. Conhecendo a origem do Sars-CoV-2 (covid 19). Revista Saúde e Meio Ambiente – RESMA,
Três Lagoas, 2020, v. 11, p. 115-124. 2. Ministério da Saúde. Como é transmitido?,2021. Disponível em:(#60)
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-e-transmitido(#62)Acesso em: 28/11/2021. 3. Prefeitura de São Paulo.: Sistema
de Consulta do Mapa Digital da Cidade de SãoPaulo(#38)#8239;:.http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx
(2018). 4. Soares, Graciela dos Santos et al. Low frequency of SARS-CoV2 infection in daycare centers during the reopening of
school activities in the Southeast’s poor area of Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 2022, v. 64.
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Carolina Nunes Franca

TITULO
Características sócio demográficas de população com Doença Periodontal associada ou não ao Diabetes atendida na Clínica de
Odontologia da Universidade Santo Amaro – UNISA

INTRODUCAO

A doença periodontal é um processo inflamatório crônico causado por microorganismos que afetam e levam a perda dos tecidos de
proteção e sustentação dos dentes, podendo levar a uma situação inflamatória sistêmica. O diabetes é um fator de risco
cardiovascular relacionado à doença periodontal e tanto o diabetes quanto a doença periodontal estão relacionadas a níveis
elevados de marcadores sistêmicos de inflamação e consequente estresse oxidativo.

OBJETIVOS
Descrever as características sócio demográficas de pacientes com Doença Periodontal atendidos na Clínica de Odontologia da
Universidade Santo Amaro – UNISA.

METODOLOGIA

O presente estudo é de caráter observacional, transversal, onde foram coletados dados dos prontuários dos participantes. O estudo
incluiu pacientes de ambos os sexos que faziam acompanhamento na Clínica de Odontologia da Universidade Santo Amaro - UNISA,
com idade entre 40 e 75 anos, com Doença Periodontal associada ou não ao Diabetes. Foram incluídos pacientes diagnosticados
com Doença Periodontal, apresentando no mínimo 10 dentes na cavidade bucal.

RESULTADOS

Desde o início do estudo, 418 pacientes foram pré-triados e destes foram incluídos 45 participantes, sendo divididos entre pacientes
diabéticos (n=29) e pacientes não diabéticos (n=25), sexo feminino (n=26) e sexo masculino (n=28). Foram coletados de ambos os
grupos dados de profundidade à sondagem, hemoglobina glicada, perda de inserção antes e após o tratamento, sendo observado o
impacto positivo após o tratamento. Dos prontuários foram extraídos dados de ocupação atual, aparecendo em maior prevalência o
trabalho informal (n=18), também foi coletada a etnia autodeclarada dos participantes, em que se observou maior prevalência de
brancos (n=16).

CONCLUSOES
O conhecimento do perfil sócio-demográfico de pacientes com doença periodontal e diabetes é fundamental para que as
orientações adequadas sejam fornecidas pelos profissionais de saúde envolvidos no atendimento desses indivíduos.

REFERENCIAS

Wu CZ, Yuan YH, Liu HH, et al. Epidemiologic relationship between periodontitis and type 2 diabetes mellitus. BMC Oral Health.
2020;20(1):204. Published 2020 Jul 11. doi:10.1186/s12903-020-01180-w Kautzky-Willer A, Harreiter J, Pacini G. Sex and Gender
Differences in Risk, Pathophysiology and Complications of Type 2 Diabetes Mellitus. Endocr Rev. 2016;37(3):278-316.
doi:10.1210/er.2015-1137 Preshaw PM, Alba AL, Herrera D, Jepsen S, Konstantinidis A, Makrilakis K, Taylor R. Periodontitis and
diabetes: a two-way relationship. Diabetologia. 2012 Jan;55(1):21-31. doi: 10.1007/s00125-011-2342-y. Epub 2011 Nov 6. PMID:
22057194; PMCID: PMC3228943.
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4029496 - ALAN MARTINS VIEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo do Impacto da Pandemia da Covid 19 no número de Moradores de Rua na Cidade de São Paulo.

INTRODUCAO

A situação de vulnerabilidade dos moradores de rua é um problema social que demanda atenção do governo e sociedade por meio
da revisão e monitoramento das políticas públicas. O estudo do impacto da pandemia da Covid 19 no número de moradores de rua
busca orientar ações sociais a partir de dados da concentração por zona da Cidade de São Paulo. Os planos de ações efetivos e
eficazes atingem seus objetivos com a redução e contenção da incidência de novos casos de moradores de rua.

OBJETIVOS
O estudo propõe a análise do aumento do número de moradores de rua na Cidade de São Paulo antes e após o controle da
Pandemia Covid 19 (2019 a 2021).

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa quantitativa, a partir de dados estatísticos apresentados pelo Censo da Prefeitura de São Paulo nos anos
de 2019 e 2021. Os dados foram tabulados e interpretados para análise do objeto desta pesquisa.

RESULTADOS

Os resultados da análise da pesquisa apresentaram um aumento de 31% no número total de moradores de rua no período de 2019 a
2021 (antes e após o controle e contenção da pandemia da Covid 19). A prevalência do crescimento foi observada em moradores de
rua do sexo masculino, cujo motivo principal foi reportado como problemas familiares. O maior número de vulneráveis concentra-se
na zona Central da Cidade de São Paulo (45% em 2021), no entanto, foi ressaltado que a região que apresentou maior crescimento
no período da pandemia foi a zona Sul (78%), seguida pela zona Norte (75%). Os menores crescimentos percentuais durante a
pandemia da Covid 19 foram observados na zona central (16%), oeste (24%) e leste (28%). Interessante ressaltar que a região com o
maior número de moradores de rua não foi a que apresentou maior aumento ao longo da pandemia da Covid 19.

CONCLUSOES

O estudo sugere o impacto no crescimento de 31% no número de moradores de rua na Cidade de São Paulo durante o período da
pandemia da Covid 19. As medidas tomadas pelo governo para combater a vulnerabilidade nas zonas sul e norte apresentaram-se
insuficientes representando mais de 70% de crescimento nestas regiões. Destaque se faz necessário para a zona central com 18%
de aumento no mesmo período e a maior concentração populacional de moradores de rua na Cidade. As diferenças mencionadas
em análise podem auxiliar na implantação de ações efetivas para a tratativa da temática nas zonas com maior crescimento. O
direcionamento das ações públicas por regiões da Cidade de São Paulo tende a promover a redução e contenção do aumento do
número de moradores de rua.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/constituicao1988. Acesso em: 06 de Outubro de 2022. Prefeitura de São Paulo: Censo da população em
situação de rua. Disponível em: . Acesso em : 27 de Agosto 2022. Ministério da Economia. Relatório de Prestação de Contas 2021.
Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br. Acesso em: 06 de Outubro de 2022.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo do Impacto da Pandemia da Covid 19 no número de Moradores de Rua na Cidade de São Paulo.

INTRODUCAO

A situação de vulnerabilidade dos moradores de rua é um problema social que demanda atenção do governo e sociedade por meio
da revisão e monitoramento das políticas públicas. O estudo do impacto da pandemia da Covid 19 no número de moradores de rua
busca orientar ações sociais a partir de dados da concentração por zona da Cidade de São Paulo. Os planos de ações efetivos e
eficazes atingem seus objetivos com a redução e contenção da incidência de novos casos de moradores de rua.

OBJETIVOS
O estudo propõe a análise do aumento do número de moradores de rua na Cidade de São Paulo antes e após o controle da
Pandemia Covid 19 (2019 a 2021).

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa quantitativa, a partir de dados estatísticos apresentados pelo Censo da Prefeitura de São Paulo nos anos
de 2019 e 2021. Os dados foram tabulados e interpretados para análise do objeto desta pesquisa.

RESULTADOS

Os resultados da análise da pesquisa apresentaram um aumento de 31% no número total de moradores de rua no período de 2019 a
2021 (antes e após o controle e contenção da pandemia da Covid 19). A prevalência do crescimento foi observada em moradores de
rua do sexo masculino, cujo motivo principal foi reportado como problemas familiares. O maior número de vulneráveis concentra-se
na zona Central da Cidade de São Paulo (45% em 2021), no entanto, foi ressaltado que a região que apresentou maior crescimento
no período da pandemia foi a zona Sul (78%), seguida pela zona Norte (75%). Os menores crescimentos percentuais durante a
pandemia da Covid 19 foram observados na zona central (16%), oeste (24%) e leste (28%). Interessante ressaltar que a região com o
maior número de moradores de rua não foi a que apresentou maior aumento ao longo da pandemia da Covid 19.

CONCLUSOES

O estudo sugere o impacto no crescimento de 31% no número de moradores de rua na Cidade de São Paulo durante o período da
pandemia da Covid 19. As medidas tomadas pelo governo para combater a vulnerabilidade nas zonas sul e norte apresentaram-se
insuficientes representando mais de 70% de crescimento nestas regiões. Destaque se faz necessário para a zona central com 18%
de aumento no mesmo período e a maior concentração populacional de moradores de rua na Cidade. As diferenças mencionadas
em análise podem auxiliar na implantação de ações efetivas para a tratativa da temática nas zonas com maior crescimento. O
direcionamento das ações públicas por regiões da Cidade de São Paulo tende a promover a redução e contenção do aumento do
número de moradores de rua.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/constituicao1988. Acesso em: 06 de Outubro de 2022. Prefeitura de São Paulo: Censo da população em
situação de rua. Disponível em: . Acesso em : 27 de Agosto 2022. Ministério da Economia. Relatório de Prestação de Contas 2021.
Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br. Acesso em: 06 de Outubro de 2022.
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TITULO Estudo do Impacto da Pandemia da Covid 19 no número de Moradores de Rua na Cidade de São Paulo.

INTRODUCAO

A situação de vulnerabilidade dos moradores de rua é um problema social que demanda atenção do governo e sociedade por meio
da revisão e monitoramento das políticas públicas. O estudo do impacto da pandemia da Covid 19 no número de moradores de rua
busca orientar ações sociais a partir de dados da concentração por zona da Cidade de São Paulo. Os planos de ações efetivos e
eficazes atingem seus objetivos com a redução e contenção da incidência de novos casos de moradores de rua.

OBJETIVOS
O estudo propõe a análise do aumento do número de moradores de rua na Cidade de São Paulo antes e após o controle da
Pandemia Covid 19 (2019 a 2021).

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa quantitativa, a partir de dados estatísticos apresentados pelo Censo da Prefeitura de São Paulo nos anos
de 2019 e 2021. Os dados foram tabulados e interpretados para análise do objeto desta pesquisa.

RESULTADOS

Os resultados da análise da pesquisa apresentaram um aumento de 31% no número total de moradores de rua no período de 2019 a
2021 (antes e após o controle e contenção da pandemia da Covid 19). A prevalência do crescimento foi observada em moradores de
rua do sexo masculino, cujo motivo principal foi reportado como problemas familiares. O maior número de vulneráveis concentra-se
na zona Central da Cidade de São Paulo (45% em 2021), no entanto, foi ressaltado que a região que apresentou maior crescimento
no período da pandemia foi a zona Sul (78%), seguida pela zona Norte (75%). Os menores crescimentos percentuais durante a
pandemia da Covid 19 foram observados na zona central (16%), oeste (24%) e leste (28%). Interessante ressaltar que a região com o
maior número de moradores de rua não foi a que apresentou maior aumento ao longo da pandemia da Covid 19.

CONCLUSOES

O estudo sugere o impacto no crescimento de 31% no número de moradores de rua na Cidade de São Paulo durante o período da
pandemia da Covid 19. As medidas tomadas pelo governo para combater a vulnerabilidade nas zonas sul e norte apresentaram-se
insuficientes representando mais de 70% de crescimento nestas regiões. Destaque se faz necessário para a zona central com 18%
de aumento no mesmo período e a maior concentração populacional de moradores de rua na Cidade. As diferenças mencionadas
em análise podem auxiliar na implantação de ações efetivas para a tratativa da temática nas zonas com maior crescimento. O
direcionamento das ações públicas por regiões da Cidade de São Paulo tende a promover a redução e contenção do aumento do
número de moradores de rua.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/constituicao1988. Acesso em: 06 de Outubro de 2022. Prefeitura de São Paulo: Censo da população em
situação de rua. Disponível em: . Acesso em : 27 de Agosto 2022. Ministério da Economia. Relatório de Prestação de Contas 2021.
Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br. Acesso em: 06 de Outubro de 2022.
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TITULO Estudo do Impacto da Pandemia da Covid 19 no número de Moradores de Rua na Cidade de São Paulo.

INTRODUCAO

A situação de vulnerabilidade dos moradores de rua é um problema social que demanda atenção do governo e sociedade por meio
da revisão e monitoramento das políticas públicas. O estudo do impacto da pandemia da Covid 19 no número de moradores de rua
busca orientar ações sociais a partir de dados da concentração por zona da Cidade de São Paulo. Os planos de ações efetivos e
eficazes atingem seus objetivos com a redução e contenção da incidência de novos casos de moradores de rua.

OBJETIVOS
O estudo propõe a análise do aumento do número de moradores de rua na Cidade de São Paulo antes e após o controle da
Pandemia Covid 19 (2019 a 2021).

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa quantitativa, a partir de dados estatísticos apresentados pelo Censo da Prefeitura de São Paulo nos anos
de 2019 e 2021. Os dados foram tabulados e interpretados para análise do objeto desta pesquisa.

RESULTADOS

Os resultados da análise da pesquisa apresentaram um aumento de 31% no número total de moradores de rua no período de 2019 a
2021 (antes e após o controle e contenção da pandemia da Covid 19). A prevalência do crescimento foi observada em moradores de
rua do sexo masculino, cujo motivo principal foi reportado como problemas familiares. O maior número de vulneráveis concentra-se
na zona Central da Cidade de São Paulo (45% em 2021), no entanto, foi ressaltado que a região que apresentou maior crescimento
no período da pandemia foi a zona Sul (78%), seguida pela zona Norte (75%). Os menores crescimentos percentuais durante a
pandemia da Covid 19 foram observados na zona central (16%), oeste (24%) e leste (28%). Interessante ressaltar que a região com o
maior número de moradores de rua não foi a que apresentou maior aumento ao longo da pandemia da Covid 19.

CONCLUSOES

O estudo sugere o impacto no crescimento de 31% no número de moradores de rua na Cidade de São Paulo durante o período da
pandemia da Covid 19. As medidas tomadas pelo governo para combater a vulnerabilidade nas zonas sul e norte apresentaram-se
insuficientes representando mais de 70% de crescimento nestas regiões. Destaque se faz necessário para a zona central com 18%
de aumento no mesmo período e a maior concentração populacional de moradores de rua na Cidade. As diferenças mencionadas
em análise podem auxiliar na implantação de ações efetivas para a tratativa da temática nas zonas com maior crescimento. O
direcionamento das ações públicas por regiões da Cidade de São Paulo tende a promover a redução e contenção do aumento do
número de moradores de rua.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/constituicao1988. Acesso em: 06 de Outubro de 2022. Prefeitura de São Paulo: Censo da população em
situação de rua. Disponível em: . Acesso em : 27 de Agosto 2022. Ministério da Economia. Relatório de Prestação de Contas 2021.
Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br. Acesso em: 06 de Outubro de 2022.
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TITULO ESTUDO DOS LIMITANTES PARA A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO NO CENÁRIO ATUAL.

INTRODUCAO

Em virtude das lutas oriundas dos movimentos sociais que buscam o pleno cumprimento da promulgação da “igualdade de todos os
seres humanos perante a lei”, bem como o “direito à liberdade de locomoção” constatada na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, se encontra uma das premissas que ressalta as barreiras existentes a serem enfrentadas pelos cidadãos menos
favorecidos na sociedade, em destaque no requisito da carência à acessibilidade que acomete principalmente as Pessoas com
deficiência em executar atividades cotidianas que deveriam ser asseguradas com vigor conforme previsto constitucionalmente.
(SASSAKI, 2009).

OBJETIVOS
Analisar as variáveis que correspondem a não inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho durante os últimos anos,
tendo em vista o que rege a Lei de Cotas para PcDs, bem como o seu cumprimento e fiscalização, verificando a atuação profissional
de pessoas nessas condições, identificando os limitantes que permeiam a contratação pelas empresas.

METODOLOGIA
O estudo se refere a uma pesquisa quantitativa com base em dados estatísticos e artigos científicos os quais possibilitaram a
análise do mercado de trabalho quanto a inclusão de Pessoas com Deficiência.

RESULTADOS

Para melhor compreender os resultados da pesquisa, é de suma importância entender os fatores que a precedem. Nesse sentido
analisando a participação da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho, faz-se necessário antes, uma análise da inclusão
dessas pessoas desde o ambiente escolar. Quanto aos indicadores de frequência ao espaço escolar, os alunos que não possuem
nenhuma deficiência, apresentaram índices de 96,1% durante o ensino fundamental (de 6 a 14 anos de idade), e 65,5% durante o
ensino médio de (15 a 17 de idade).

CONCLUSOES

Diante o estudo no presente artigo, fica evidente que a presença de Leis afirmativas, como a Lei de Cotas, e as medidas de
fiscalização pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, são fatores que contribuem para a inserção de PCD no mercado de
trabalho. Contudo, ainda que as empresas que não cumprem totalmente ou parcialmente essa lei, estejam sujeitas a multas, hoje é
evidente que muitas empresas não atendem o número exigido e não são multadas, indicando a incapacidade das partes
interessadas, sendo elas o governo, as organizações e seus parceiros, e instituições que representam as Pessoas com Deficiência.

REFERENCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Porte de Empresa. Disponível em:
(#60)https://www.gov.br/anvisa/ptbr/acessoainformacao/perguntasfrequentes/administrativo/porte-de-empresa(#62). Acesso em:
set. 2022. BAHIA, M.S. Perspectivas para inserção profissional de pessoas com deficiência: análise de uma experiência em curso na
Bahia. Dissertação (Mestrado) - UFBA/ PDGS, Salvador, 2009. Disponível em:
(#60)https://labor.ufba.br/articles/labor/0000/2123/melissa-santos-bahia.pdf(#62). Acesso em: set. 2022. SASSAKI, Romeu
Kazumi. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. Revista Nacional de Reabilitação (Reação), São Paulo, Ano XII,
mar./abr. 2009, p. 10-16. Disponível em: (#60)https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/SASSAKI_-_Acessibilidade.pdf?
1473203319(#62) Acesso em: set. 2022.
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Alberto dos Santos

TITULO ESTUDO DOS LIMITANTES PARA A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO NO CENÁRIO ATUAL.

INTRODUCAO

Em virtude das lutas oriundas dos movimentos sociais que buscam o pleno cumprimento da promulgação da “igualdade de todos os
seres humanos perante a lei”, bem como o “direito à liberdade de locomoção” constatada na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, se encontra uma das premissas que ressalta as barreiras existentes a serem enfrentadas pelos cidadãos menos
favorecidos na sociedade, em destaque no requisito da carência à acessibilidade que acomete principalmente as Pessoas com
deficiência em executar atividades cotidianas que deveriam ser asseguradas com vigor conforme previsto constitucionalmente.
(SASSAKI, 2009).

OBJETIVOS
Analisar as variáveis que correspondem a não inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho durante os últimos anos,
tendo em vista o que rege a Lei de Cotas para PcDs, bem como o seu cumprimento e fiscalização, verificando a atuação profissional
de pessoas nessas condições, identificando os limitantes que permeiam a contratação pelas empresas.

METODOLOGIA
O estudo se refere a uma pesquisa quantitativa com base em dados estatísticos e artigos científicos os quais possibilitaram a
análise do mercado de trabalho quanto a inclusão de Pessoas com Deficiência.

RESULTADOS

Para melhor compreender os resultados da pesquisa, é de suma importância entender os fatores que a precedem. Nesse sentido
analisando a participação da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho, faz-se necessário antes, uma análise da inclusão
dessas pessoas desde o ambiente escolar. Quanto aos indicadores de frequência ao espaço escolar, os alunos que não possuem
nenhuma deficiência, apresentaram índices de 96,1% durante o ensino fundamental (de 6 a 14 anos de idade), e 65,5% durante o
ensino médio de (15 a 17 de idade).

CONCLUSOES

Diante o estudo no presente artigo, fica evidente que a presença de Leis afirmativas, como a Lei de Cotas, e as medidas de
fiscalização pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, são fatores que contribuem para a inserção de PCD no mercado de
trabalho. Contudo, ainda que as empresas que não cumprem totalmente ou parcialmente essa lei, estejam sujeitas a multas, hoje é
evidente que muitas empresas não atendem o número exigido e não são multadas, indicando a incapacidade das partes
interessadas, sendo elas o governo, as organizações e seus parceiros, e instituições que representam as Pessoas com Deficiência.

REFERENCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Porte de Empresa. Disponível em:
(#60)https://www.gov.br/anvisa/ptbr/acessoainformacao/perguntasfrequentes/administrativo/porte-de-empresa(#62). Acesso em:
set. 2022. BAHIA, M.S. Perspectivas para inserção profissional de pessoas com deficiência: análise de uma experiência em curso na
Bahia. Dissertação (Mestrado) - UFBA/ PDGS, Salvador, 2009. Disponível em:
(#60)https://labor.ufba.br/articles/labor/0000/2123/melissa-santos-bahia.pdf(#62). Acesso em: set. 2022. SASSAKI, Romeu
Kazumi. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. Revista Nacional de Reabilitação (Reação), São Paulo, Ano XII,
mar./abr. 2009, p. 10-16. Disponível em: (#60)https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/SASSAKI_-_Acessibilidade.pdf?
1473203319(#62) Acesso em: set. 2022.
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Alberto dos Santos

TITULO ESTUDO DOS LIMITANTES PARA A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO NO CENÁRIO ATUAL.

INTRODUCAO

Em virtude das lutas oriundas dos movimentos sociais que buscam o pleno cumprimento da promulgação da “igualdade de todos os
seres humanos perante a lei”, bem como o “direito à liberdade de locomoção” constatada na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, se encontra uma das premissas que ressalta as barreiras existentes a serem enfrentadas pelos cidadãos menos
favorecidos na sociedade, em destaque no requisito da carência à acessibilidade que acomete principalmente as Pessoas com
deficiência em executar atividades cotidianas que deveriam ser asseguradas com vigor conforme previsto constitucionalmente.
(SASSAKI, 2009).

OBJETIVOS
Analisar as variáveis que correspondem a não inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho durante os últimos anos,
tendo em vista o que rege a Lei de Cotas para PcDs, bem como o seu cumprimento e fiscalização, verificando a atuação profissional
de pessoas nessas condições, identificando os limitantes que permeiam a contratação pelas empresas.

METODOLOGIA
O estudo se refere a uma pesquisa quantitativa com base em dados estatísticos e artigos científicos os quais possibilitaram a
análise do mercado de trabalho quanto a inclusão de Pessoas com Deficiência.

RESULTADOS

Para melhor compreender os resultados da pesquisa, é de suma importância entender os fatores que a precedem. Nesse sentido
analisando a participação da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho, faz-se necessário antes, uma análise da inclusão
dessas pessoas desde o ambiente escolar. Quanto aos indicadores de frequência ao espaço escolar, os alunos que não possuem
nenhuma deficiência, apresentaram índices de 96,1% durante o ensino fundamental (de 6 a 14 anos de idade), e 65,5% durante o
ensino médio de (15 a 17 de idade).

CONCLUSOES

Diante o estudo no presente artigo, fica evidente que a presença de Leis afirmativas, como a Lei de Cotas, e as medidas de
fiscalização pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, são fatores que contribuem para a inserção de PCD no mercado de
trabalho. Contudo, ainda que as empresas que não cumprem totalmente ou parcialmente essa lei, estejam sujeitas a multas, hoje é
evidente que muitas empresas não atendem o número exigido e não são multadas, indicando a incapacidade das partes
interessadas, sendo elas o governo, as organizações e seus parceiros, e instituições que representam as Pessoas com Deficiência.

REFERENCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Porte de Empresa. Disponível em:
(#60)https://www.gov.br/anvisa/ptbr/acessoainformacao/perguntasfrequentes/administrativo/porte-de-empresa(#62). Acesso em:
set. 2022. BAHIA, M.S. Perspectivas para inserção profissional de pessoas com deficiência: análise de uma experiência em curso na
Bahia. Dissertação (Mestrado) - UFBA/ PDGS, Salvador, 2009. Disponível em:
(#60)https://labor.ufba.br/articles/labor/0000/2123/melissa-santos-bahia.pdf(#62). Acesso em: set. 2022. SASSAKI, Romeu
Kazumi. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. Revista Nacional de Reabilitação (Reação), São Paulo, Ano XII,
mar./abr. 2009, p. 10-16. Disponível em: (#60)https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/SASSAKI_-_Acessibilidade.pdf?
1473203319(#62) Acesso em: set. 2022.
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Alberto dos Santos

TITULO ESTUDO DOS LIMITANTES PARA A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO NO CENÁRIO ATUAL.

INTRODUCAO

Em virtude das lutas oriundas dos movimentos sociais que buscam o pleno cumprimento da promulgação da “igualdade de todos os
seres humanos perante a lei”, bem como o “direito à liberdade de locomoção” constatada na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, se encontra uma das premissas que ressalta as barreiras existentes a serem enfrentadas pelos cidadãos menos
favorecidos na sociedade, em destaque no requisito da carência à acessibilidade que acomete principalmente as Pessoas com
deficiência em executar atividades cotidianas que deveriam ser asseguradas com vigor conforme previsto constitucionalmente.
(SASSAKI, 2009).

OBJETIVOS
Analisar as variáveis que correspondem a não inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho durante os últimos anos,
tendo em vista o que rege a Lei de Cotas para PcDs, bem como o seu cumprimento e fiscalização, verificando a atuação profissional
de pessoas nessas condições, identificando os limitantes que permeiam a contratação pelas empresas.

METODOLOGIA
O estudo se refere a uma pesquisa quantitativa com base em dados estatísticos e artigos científicos os quais possibilitaram a
análise do mercado de trabalho quanto a inclusão de Pessoas com Deficiência.

RESULTADOS

Para melhor compreender os resultados da pesquisa, é de suma importância entender os fatores que a precedem. Nesse sentido
analisando a participação da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho, faz-se necessário antes, uma análise da inclusão
dessas pessoas desde o ambiente escolar. Quanto aos indicadores de frequência ao espaço escolar, os alunos que não possuem
nenhuma deficiência, apresentaram índices de 96,1% durante o ensino fundamental (de 6 a 14 anos de idade), e 65,5% durante o
ensino médio de (15 a 17 de idade).

CONCLUSOES

Diante o estudo no presente artigo, fica evidente que a presença de Leis afirmativas, como a Lei de Cotas, e as medidas de
fiscalização pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, são fatores que contribuem para a inserção de PCD no mercado de
trabalho. Contudo, ainda que as empresas que não cumprem totalmente ou parcialmente essa lei, estejam sujeitas a multas, hoje é
evidente que muitas empresas não atendem o número exigido e não são multadas, indicando a incapacidade das partes
interessadas, sendo elas o governo, as organizações e seus parceiros, e instituições que representam as Pessoas com Deficiência.

REFERENCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Porte de Empresa. Disponível em:
(#60)https://www.gov.br/anvisa/ptbr/acessoainformacao/perguntasfrequentes/administrativo/porte-de-empresa(#62). Acesso em:
set. 2022. BAHIA, M.S. Perspectivas para inserção profissional de pessoas com deficiência: análise de uma experiência em curso na
Bahia. Dissertação (Mestrado) - UFBA/ PDGS, Salvador, 2009. Disponível em:
(#60)https://labor.ufba.br/articles/labor/0000/2123/melissa-santos-bahia.pdf(#62). Acesso em: set. 2022. SASSAKI, Romeu
Kazumi. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. Revista Nacional de Reabilitação (Reação), São Paulo, Ano XII,
mar./abr. 2009, p. 10-16. Disponível em: (#60)https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/SASSAKI_-_Acessibilidade.pdf?
1473203319(#62) Acesso em: set. 2022.
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Alberto dos Santos

TITULO ESTUDO DOS LIMITANTES PARA A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO NO CENÁRIO ATUAL.

INTRODUCAO

Em virtude das lutas oriundas dos movimentos sociais que buscam o pleno cumprimento da promulgação da “igualdade de todos os
seres humanos perante a lei”, bem como o “direito à liberdade de locomoção” constatada na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, se encontra uma das premissas que ressalta as barreiras existentes a serem enfrentadas pelos cidadãos menos
favorecidos na sociedade, em destaque no requisito da carência à acessibilidade que acomete principalmente as Pessoas com
deficiência em executar atividades cotidianas que deveriam ser asseguradas com vigor conforme previsto constitucionalmente.
(SASSAKI, 2009).

OBJETIVOS
Analisar as variáveis que correspondem a não inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho durante os últimos anos,
tendo em vista o que rege a Lei de Cotas para PcDs, bem como o seu cumprimento e fiscalização, verificando a atuação profissional
de pessoas nessas condições, identificando os limitantes que permeiam a contratação pelas empresas.

METODOLOGIA
O estudo se refere a uma pesquisa quantitativa com base em dados estatísticos e artigos científicos os quais possibilitaram a
análise do mercado de trabalho quanto a inclusão de Pessoas com Deficiência.

RESULTADOS

Para melhor compreender os resultados da pesquisa, é de suma importância entender os fatores que a precedem. Nesse sentido
analisando a participação da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho, faz-se necessário antes, uma análise da inclusão
dessas pessoas desde o ambiente escolar. Quanto aos indicadores de frequência ao espaço escolar, os alunos que não possuem
nenhuma deficiência, apresentaram índices de 96,1% durante o ensino fundamental (de 6 a 14 anos de idade), e 65,5% durante o
ensino médio de (15 a 17 de idade).

CONCLUSOES

Diante o estudo no presente artigo, fica evidente que a presença de Leis afirmativas, como a Lei de Cotas, e as medidas de
fiscalização pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, são fatores que contribuem para a inserção de PCD no mercado de
trabalho. Contudo, ainda que as empresas que não cumprem totalmente ou parcialmente essa lei, estejam sujeitas a multas, hoje é
evidente que muitas empresas não atendem o número exigido e não são multadas, indicando a incapacidade das partes
interessadas, sendo elas o governo, as organizações e seus parceiros, e instituições que representam as Pessoas com Deficiência.

REFERENCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Porte de Empresa. Disponível em:
(#60)https://www.gov.br/anvisa/ptbr/acessoainformacao/perguntasfrequentes/administrativo/porte-de-empresa(#62). Acesso em:
set. 2022. BAHIA, M.S. Perspectivas para inserção profissional de pessoas com deficiência: análise de uma experiência em curso na
Bahia. Dissertação (Mestrado) - UFBA/ PDGS, Salvador, 2009. Disponível em:
(#60)https://labor.ufba.br/articles/labor/0000/2123/melissa-santos-bahia.pdf(#62). Acesso em: set. 2022. SASSAKI, Romeu
Kazumi. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. Revista Nacional de Reabilitação (Reação), São Paulo, Ano XII,
mar./abr. 2009, p. 10-16. Disponível em: (#60)https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/SASSAKI_-_Acessibilidade.pdf?
1473203319(#62) Acesso em: set. 2022.
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3793028 - THAIS VIEIRA NASCIMENTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, E QUANTO O DESPERDÍCIO DE PAPEL GERA DE PREJUÍZOS A UMA EMPRESA.

INTRODUCAO

Segundo dados publicados pelo ministério do meio ambiente, consumo e desperdício de papel nas empresas excede o que seria
recomendável anualmente; o desperdício gira em torno de 200 milhões de folhas que são desperdiçadas, isso só no Brasil. De
acordo com o site Ambiente Brasil, no nosso país, a cada ano, são desperdiçados R$ 4,6 bilhões de reais por causa de produtos não
reciclados e mais de 380kg de papel e de produtos variados do mesmo são jogados no lixo sem a mínima preocupação com o meio
ambiente.

OBJETIVOS

O presente artigo tem como objetivo fazer um levantamento sobre a quantidade de papel sulfite descartado nas empresas, refletir
sobre o impacto que o mesmo causa do meio ambiente, elaborar possibilidades de reaproveitamento dos papeis utilizados,
pensando ainda em novas alternativas de armazenamento dos dados impressos e garantindo a integridade de informações
importantes.

METODOLOGIA
Usando como fonte dados apresentados por meio de pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo, relataremos o consumo
excessivo de papel sulfite nas empresas e pelo o que pode ser observado de uma maneira geral, impacta não só no meio ambiente,
como também no fluxo de caixa das organizações.

RESULTADOS

Segundo dados publicados pelo ministério do meio ambiente, consumo e desperdício de papel nas empresas excede o que seria
recomendável anualmente; o desperdício gira em torno de 200 milhões de folhas que são desperdiçadas, isso só no Brasil. De
acordo com o site Ambiente Brasil, no nosso país, a cada ano, são desperdiçados R$ 4,6 bilhões de reais por causa de produtos não
reciclados e mais de 380kg de papel e de produtos variados do mesmo são jogados no lixo sem a mínima preocupação com o meio
ambiente. Com base nos dados publicados pelo MMA é preciso derrubar 40 árvores para se produzir apenas uma tonelada de papel
o que a longo prazo essas ações contra o meio ambiente podem se tornar irreversíveis.

CONCLUSOES
O gasto com papel vai muito além do desperdício do papel em si, amassar e jogar fora cada folha que jogamos no lixo é uma árvore
a menos no meio ambiente. Para grandes empresas muitas vezes é algo irrelevante, mas quando colocados na ponta do lápis, todos
os gastos que estão embutidos no desperdício de uma única folha, percebemos que eles vão muito além do que podíamos supor.

REFERENCIAS

Pereira Neto, J.T. 1999. Quanto vale nosso lixo. Viçosa: Orion. Encontro discute agenda ambiental na gestão pública. Disponível em:
(#60)https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/encontro-discute-agenda-ambiental-na-gestao-publica(#62) Acesso em: 12 de
setembro Florestas sustentáveis. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/florestas-sustentaveis(#62) Acesso
em: 1 de setembro Economia de papel nas empresas: 7 ações principais. Disponível em:
(#60)https://www.docint.com.br/outsourcing-de-impressao/economia-de-papel-nas-empresas/(#62) Acesso em: 3 de setembro
Responsabilidade social para empresas: como fazer na prática? Disponível em: (#60)https://ampliar.org.br/responsabilidade-social-
para-empresas/(#62) Acesso em: 7 de setembro
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4064691 - RAFAELA GORDIANO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, E QUANTO O DESPERDÍCIO DE PAPEL GERA DE PREJUÍZOS A UMA EMPRESA.

INTRODUCAO

Segundo dados publicados pelo ministério do meio ambiente, consumo e desperdício de papel nas empresas excede o que seria
recomendável anualmente; o desperdício gira em torno de 200 milhões de folhas que são desperdiçadas, isso só no Brasil. De
acordo com o site Ambiente Brasil, no nosso país, a cada ano, são desperdiçados R$ 4,6 bilhões de reais por causa de produtos não
reciclados e mais de 380kg de papel e de produtos variados do mesmo são jogados no lixo sem a mínima preocupação com o meio
ambiente.

OBJETIVOS

O presente artigo tem como objetivo fazer um levantamento sobre a quantidade de papel sulfite descartado nas empresas, refletir
sobre o impacto que o mesmo causa do meio ambiente, elaborar possibilidades de reaproveitamento dos papeis utilizados,
pensando ainda em novas alternativas de armazenamento dos dados impressos e garantindo a integridade de informações
importantes.

METODOLOGIA
Usando como fonte dados apresentados por meio de pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo, relataremos o consumo
excessivo de papel sulfite nas empresas e pelo o que pode ser observado de uma maneira geral, impacta não só no meio ambiente,
como também no fluxo de caixa das organizações.

RESULTADOS

Segundo dados publicados pelo ministério do meio ambiente, consumo e desperdício de papel nas empresas excede o que seria
recomendável anualmente; o desperdício gira em torno de 200 milhões de folhas que são desperdiçadas, isso só no Brasil. De
acordo com o site Ambiente Brasil, no nosso país, a cada ano, são desperdiçados R$ 4,6 bilhões de reais por causa de produtos não
reciclados e mais de 380kg de papel e de produtos variados do mesmo são jogados no lixo sem a mínima preocupação com o meio
ambiente. Com base nos dados publicados pelo MMA é preciso derrubar 40 árvores para se produzir apenas uma tonelada de papel
o que a longo prazo essas ações contra o meio ambiente podem se tornar irreversíveis.

CONCLUSOES
O gasto com papel vai muito além do desperdício do papel em si, amassar e jogar fora cada folha que jogamos no lixo é uma árvore
a menos no meio ambiente. Para grandes empresas muitas vezes é algo irrelevante, mas quando colocados na ponta do lápis, todos
os gastos que estão embutidos no desperdício de uma única folha, percebemos que eles vão muito além do que podíamos supor.

REFERENCIAS

Pereira Neto, J.T. 1999. Quanto vale nosso lixo. Viçosa: Orion. Encontro discute agenda ambiental na gestão pública. Disponível em:
(#60)https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/encontro-discute-agenda-ambiental-na-gestao-publica(#62) Acesso em: 12 de
setembro Florestas sustentáveis. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/florestas-sustentaveis(#62) Acesso
em: 1 de setembro Economia de papel nas empresas: 7 ações principais. Disponível em:
(#60)https://www.docint.com.br/outsourcing-de-impressao/economia-de-papel-nas-empresas/(#62) Acesso em: 3 de setembro
Responsabilidade social para empresas: como fazer na prática? Disponível em: (#60)https://ampliar.org.br/responsabilidade-social-
para-empresas/(#62) Acesso em: 7 de setembro

Página 239



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13318 Administração 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4105958 - ANA LAYS VIEIRA LIMA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, E QUANTO O DESPERDÍCIO DE PAPEL GERA DE PREJUÍZOS A UMA EMPRESA.

INTRODUCAO

Segundo dados publicados pelo ministério do meio ambiente, consumo e desperdício de papel nas empresas excede o que seria
recomendável anualmente; o desperdício gira em torno de 200 milhões de folhas que são desperdiçadas, isso só no Brasil. De
acordo com o site Ambiente Brasil, no nosso país, a cada ano, são desperdiçados R$ 4,6 bilhões de reais por causa de produtos não
reciclados e mais de 380kg de papel e de produtos variados do mesmo são jogados no lixo sem a mínima preocupação com o meio
ambiente.

OBJETIVOS

O presente artigo tem como objetivo fazer um levantamento sobre a quantidade de papel sulfite descartado nas empresas, refletir
sobre o impacto que o mesmo causa do meio ambiente, elaborar possibilidades de reaproveitamento dos papeis utilizados,
pensando ainda em novas alternativas de armazenamento dos dados impressos e garantindo a integridade de informações
importantes.

METODOLOGIA
Usando como fonte dados apresentados por meio de pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo, relataremos o consumo
excessivo de papel sulfite nas empresas e pelo o que pode ser observado de uma maneira geral, impacta não só no meio ambiente,
como também no fluxo de caixa das organizações.

RESULTADOS

Segundo dados publicados pelo ministério do meio ambiente, consumo e desperdício de papel nas empresas excede o que seria
recomendável anualmente; o desperdício gira em torno de 200 milhões de folhas que são desperdiçadas, isso só no Brasil. De
acordo com o site Ambiente Brasil, no nosso país, a cada ano, são desperdiçados R$ 4,6 bilhões de reais por causa de produtos não
reciclados e mais de 380kg de papel e de produtos variados do mesmo são jogados no lixo sem a mínima preocupação com o meio
ambiente. Com base nos dados publicados pelo MMA é preciso derrubar 40 árvores para se produzir apenas uma tonelada de papel
o que a longo prazo essas ações contra o meio ambiente podem se tornar irreversíveis.

CONCLUSOES
O gasto com papel vai muito além do desperdício do papel em si, amassar e jogar fora cada folha que jogamos no lixo é uma árvore
a menos no meio ambiente. Para grandes empresas muitas vezes é algo irrelevante, mas quando colocados na ponta do lápis, todos
os gastos que estão embutidos no desperdício de uma única folha, percebemos que eles vão muito além do que podíamos supor.

REFERENCIAS

Pereira Neto, J.T. 1999. Quanto vale nosso lixo. Viçosa: Orion. Encontro discute agenda ambiental na gestão pública. Disponível em:
(#60)https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/encontro-discute-agenda-ambiental-na-gestao-publica(#62) Acesso em: 12 de
setembro Florestas sustentáveis. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/florestas-sustentaveis(#62) Acesso
em: 1 de setembro Economia de papel nas empresas: 7 ações principais. Disponível em:
(#60)https://www.docint.com.br/outsourcing-de-impressao/economia-de-papel-nas-empresas/(#62) Acesso em: 3 de setembro
Responsabilidade social para empresas: como fazer na prática? Disponível em: (#60)https://ampliar.org.br/responsabilidade-social-
para-empresas/(#62) Acesso em: 7 de setembro
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4246969 - VILIERE NICOLAS PINTO REGIS QUIRINO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, E QUANTO O DESPERDÍCIO DE PAPEL GERA DE PREJUÍZOS A UMA EMPRESA.

INTRODUCAO

Segundo dados publicados pelo ministério do meio ambiente, consumo e desperdício de papel nas empresas excede o que seria
recomendável anualmente; o desperdício gira em torno de 200 milhões de folhas que são desperdiçadas, isso só no Brasil. De
acordo com o site Ambiente Brasil, no nosso país, a cada ano, são desperdiçados R$ 4,6 bilhões de reais por causa de produtos não
reciclados e mais de 380kg de papel e de produtos variados do mesmo são jogados no lixo sem a mínima preocupação com o meio
ambiente.

OBJETIVOS

O presente artigo tem como objetivo fazer um levantamento sobre a quantidade de papel sulfite descartado nas empresas, refletir
sobre o impacto que o mesmo causa do meio ambiente, elaborar possibilidades de reaproveitamento dos papeis utilizados,
pensando ainda em novas alternativas de armazenamento dos dados impressos e garantindo a integridade de informações
importantes.

METODOLOGIA
Usando como fonte dados apresentados por meio de pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo, relataremos o consumo
excessivo de papel sulfite nas empresas e pelo o que pode ser observado de uma maneira geral, impacta não só no meio ambiente,
como também no fluxo de caixa das organizações.

RESULTADOS

Segundo dados publicados pelo ministério do meio ambiente, consumo e desperdício de papel nas empresas excede o que seria
recomendável anualmente; o desperdício gira em torno de 200 milhões de folhas que são desperdiçadas, isso só no Brasil. De
acordo com o site Ambiente Brasil, no nosso país, a cada ano, são desperdiçados R$ 4,6 bilhões de reais por causa de produtos não
reciclados e mais de 380kg de papel e de produtos variados do mesmo são jogados no lixo sem a mínima preocupação com o meio
ambiente. Com base nos dados publicados pelo MMA é preciso derrubar 40 árvores para se produzir apenas uma tonelada de papel
o que a longo prazo essas ações contra o meio ambiente podem se tornar irreversíveis.

CONCLUSOES
O gasto com papel vai muito além do desperdício do papel em si, amassar e jogar fora cada folha que jogamos no lixo é uma árvore
a menos no meio ambiente. Para grandes empresas muitas vezes é algo irrelevante, mas quando colocados na ponta do lápis, todos
os gastos que estão embutidos no desperdício de uma única folha, percebemos que eles vão muito além do que podíamos supor.

REFERENCIAS

Pereira Neto, J.T. 1999. Quanto vale nosso lixo. Viçosa: Orion. Encontro discute agenda ambiental na gestão pública. Disponível em:
(#60)https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/encontro-discute-agenda-ambiental-na-gestao-publica(#62) Acesso em: 12 de
setembro Florestas sustentáveis. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/florestas-sustentaveis(#62) Acesso
em: 1 de setembro Economia de papel nas empresas: 7 ações principais. Disponível em:
(#60)https://www.docint.com.br/outsourcing-de-impressao/economia-de-papel-nas-empresas/(#62) Acesso em: 3 de setembro
Responsabilidade social para empresas: como fazer na prática? Disponível em: (#60)https://ampliar.org.br/responsabilidade-social-
para-empresas/(#62) Acesso em: 7 de setembro
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4276272 - LEIDIANE DA CRUZ BARBOSA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, E QUANTO O DESPERDÍCIO DE PAPEL GERA DE PREJUÍZOS A UMA EMPRESA.

INTRODUCAO

Segundo dados publicados pelo ministério do meio ambiente, consumo e desperdício de papel nas empresas excede o que seria
recomendável anualmente; o desperdício gira em torno de 200 milhões de folhas que são desperdiçadas, isso só no Brasil. De
acordo com o site Ambiente Brasil, no nosso país, a cada ano, são desperdiçados R$ 4,6 bilhões de reais por causa de produtos não
reciclados e mais de 380kg de papel e de produtos variados do mesmo são jogados no lixo sem a mínima preocupação com o meio
ambiente.

OBJETIVOS

O presente artigo tem como objetivo fazer um levantamento sobre a quantidade de papel sulfite descartado nas empresas, refletir
sobre o impacto que o mesmo causa do meio ambiente, elaborar possibilidades de reaproveitamento dos papeis utilizados,
pensando ainda em novas alternativas de armazenamento dos dados impressos e garantindo a integridade de informações
importantes.

METODOLOGIA
Usando como fonte dados apresentados por meio de pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo, relataremos o consumo
excessivo de papel sulfite nas empresas e pelo o que pode ser observado de uma maneira geral, impacta não só no meio ambiente,
como também no fluxo de caixa das organizações.

RESULTADOS

Segundo dados publicados pelo ministério do meio ambiente, consumo e desperdício de papel nas empresas excede o que seria
recomendável anualmente; o desperdício gira em torno de 200 milhões de folhas que são desperdiçadas, isso só no Brasil. De
acordo com o site Ambiente Brasil, no nosso país, a cada ano, são desperdiçados R$ 4,6 bilhões de reais por causa de produtos não
reciclados e mais de 380kg de papel e de produtos variados do mesmo são jogados no lixo sem a mínima preocupação com o meio
ambiente. Com base nos dados publicados pelo MMA é preciso derrubar 40 árvores para se produzir apenas uma tonelada de papel
o que a longo prazo essas ações contra o meio ambiente podem se tornar irreversíveis.

CONCLUSOES
O gasto com papel vai muito além do desperdício do papel em si, amassar e jogar fora cada folha que jogamos no lixo é uma árvore
a menos no meio ambiente. Para grandes empresas muitas vezes é algo irrelevante, mas quando colocados na ponta do lápis, todos
os gastos que estão embutidos no desperdício de uma única folha, percebemos que eles vão muito além do que podíamos supor.

REFERENCIAS

Pereira Neto, J.T. 1999. Quanto vale nosso lixo. Viçosa: Orion. Encontro discute agenda ambiental na gestão pública. Disponível em:
(#60)https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/encontro-discute-agenda-ambiental-na-gestao-publica(#62) Acesso em: 12 de
setembro Florestas sustentáveis. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/florestas-sustentaveis(#62) Acesso
em: 1 de setembro Economia de papel nas empresas: 7 ações principais. Disponível em:
(#60)https://www.docint.com.br/outsourcing-de-impressao/economia-de-papel-nas-empresas/(#62) Acesso em: 3 de setembro
Responsabilidade social para empresas: como fazer na prática? Disponível em: (#60)https://ampliar.org.br/responsabilidade-social-
para-empresas/(#62) Acesso em: 7 de setembro
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3748171 - GABRIELA SALES SOUSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cinara Brito de Oliveira

TITULO O Impacto do Desemprego na Autoestima de Jovens Periféricos

INTRODUCAO

O desemprego afeta não só a vida financeira, a saúde e a perspectiva de vida, mas também a autoestima do indivíduo. A autoestima
é um sentimento que se desenvolve desde nossa infância por meio das relações que estabelecemos com as pessoas ao nosso
redor, e se caracteriza pela concepção que formamos sobre nós mesmos, estando associada ao autoamor, auto valoração e
autoconfiança. Contudo, nem sempre a autoestima se desenvolve de uma maneira positiva. Sendo assim, para o presente trabalho
elegemos o seguinte problema de pesquisa: Quais os impactos do desemprego na autoestima dos jovens periféricos?

OBJETIVOS O objetivo geral foi identificar quais os impactos que o desemprego pode causar na autoestima dos jovens periféricos.

METODOLOGIA
Realizamos uma pesquisa qualitativa, pautada nos pressupostos da Psicologia Sócio-histórica. Para a coleta de dados utilizamos
um questionário e rodas de conversas com jovens periféricos residentes na zona sul de São Paulo, com idades entre 18 e 25 anos.

RESULTADOS

As rodas de conversa foram divulgadas pelas redes sociais e junto enviamos um questionário a fim de caracterizar o público
participante, foram obtidas 130 respostas, contudo apenas 93 estavam dentro da faixa etária estabelecida. Identificamos que
apenas 24% dos jovens estavam desempregados e dentre os empregados, 37% estavam insatisfeitos com o ambiente de trabalho.
Com relação à percepção deles sobre a forma como o desemprego afeta a autoestima, descreveram sentimentos como: inutilidade,
incapacidade, insuficiência e impotência. Apesar de 50% dos respondentes terem manifestado interesse em participar das rodas,
somente 20 pessoas compareceram. Identificamos cinco unidades de análise: ingresso no mercado de trabalho, formação e
qualificação profissional, violências estruturantes, ingresso na criminalidade e necessidade de bons encontros, por meio delas,
identificamos o quanto as violências estruturais, como o racismo e a homofobia influencia as relações de emprego e desemprego,
bem como as manifestações de assédios, afetam a constituição dos sujeitos. Além disso, a dificuldade em conseguir ajudar a
família, sair com amigos e prover momentos de lazer, os afetam, gerando sentimento de inferioridade ao se compararem com
indivíduos da mesma idade e em melhores condições financeiras.

CONCLUSOES

Em nossa pesquisa, as rodas de conversa demonstraram-se mais do que um instrumento de coleta de dados, pois possibilitou a
partilha de experiências e propiciou um espaço de ressignificação das experiências geradoras de sofrimento, transformando a
nossa pesquisa em uma pesquisa-ação, que se caracteriza como uma metodologia de pesquisa social implicada com a resolução
de um problema coletivo. Além disso, nos chamou a atenção o fato de uma atividade que visava discutir questões relacionadas ao
desemprego ter atraído jovens que necessitavam falar sobre a precarização e outros fatores produtores de sofrimento que
perpassam as relações trabalhistas em que estão envolvidos, evidenciando assim a necessidade de espaço de fala para os jovens
periféricos. Por fim, identificamos que o desemprego afeta sim a autoestima do jovem periférico, ocorre a distorção da visão que o
indivíduo tem de si, fazendo-o se sentir incapaz, insuficiente, frustrado e principalmente fazendo os duvidar do seu intelecto.

REFERENCIAS

BOCK, Ana Mercês Bahia; GONÇALVES, Maria da Graça Marchina; FURTADO, Odair (orgs.) Psicologia sócio-histórica: uma
perspectiva crítica em psicologia. São Paulo: Cortez, 2001. LANE, S. e CODO, W. (orgs). Psicologia Social: o homem em movimento.
4.ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. FERRO, A. e LIMA, M. A reinvenção da roda: roda de conversa: um Instrumento metodológico
possível. PERIODICS, 2014.
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TITULO O Impacto do Desemprego na Autoestima de Jovens Periféricos

INTRODUCAO

O desemprego afeta não só a vida financeira, a saúde e a perspectiva de vida, mas também a autoestima do indivíduo. A autoestima
é um sentimento que se desenvolve desde nossa infância por meio das relações que estabelecemos com as pessoas ao nosso
redor, e se caracteriza pela concepção que formamos sobre nós mesmos, estando associada ao autoamor, auto valoração e
autoconfiança. Contudo, nem sempre a autoestima se desenvolve de uma maneira positiva. Sendo assim, para o presente trabalho
elegemos o seguinte problema de pesquisa: Quais os impactos do desemprego na autoestima dos jovens periféricos?

OBJETIVOS O objetivo geral foi identificar quais os impactos que o desemprego pode causar na autoestima dos jovens periféricos.

METODOLOGIA
Realizamos uma pesquisa qualitativa, pautada nos pressupostos da Psicologia Sócio-histórica. Para a coleta de dados utilizamos
um questionário e rodas de conversas com jovens periféricos residentes na zona sul de São Paulo, com idades entre 18 e 25 anos.

RESULTADOS

As rodas de conversa foram divulgadas pelas redes sociais e junto enviamos um questionário a fim de caracterizar o público
participante, foram obtidas 130 respostas, contudo apenas 93 estavam dentro da faixa etária estabelecida. Identificamos que
apenas 24% dos jovens estavam desempregados e dentre os empregados, 37% estavam insatisfeitos com o ambiente de trabalho.
Com relação à percepção deles sobre a forma como o desemprego afeta a autoestima, descreveram sentimentos como: inutilidade,
incapacidade, insuficiência e impotência. Apesar de 50% dos respondentes terem manifestado interesse em participar das rodas,
somente 20 pessoas compareceram. Identificamos cinco unidades de análise: ingresso no mercado de trabalho, formação e
qualificação profissional, violências estruturantes, ingresso na criminalidade e necessidade de bons encontros, por meio delas,
identificamos o quanto as violências estruturais, como o racismo e a homofobia influencia as relações de emprego e desemprego,
bem como as manifestações de assédios, afetam a constituição dos sujeitos. Além disso, a dificuldade em conseguir ajudar a
família, sair com amigos e prover momentos de lazer, os afetam, gerando sentimento de inferioridade ao se compararem com
indivíduos da mesma idade e em melhores condições financeiras.

CONCLUSOES

Em nossa pesquisa, as rodas de conversa demonstraram-se mais do que um instrumento de coleta de dados, pois possibilitou a
partilha de experiências e propiciou um espaço de ressignificação das experiências geradoras de sofrimento, transformando a
nossa pesquisa em uma pesquisa-ação, que se caracteriza como uma metodologia de pesquisa social implicada com a resolução
de um problema coletivo. Além disso, nos chamou a atenção o fato de uma atividade que visava discutir questões relacionadas ao
desemprego ter atraído jovens que necessitavam falar sobre a precarização e outros fatores produtores de sofrimento que
perpassam as relações trabalhistas em que estão envolvidos, evidenciando assim a necessidade de espaço de fala para os jovens
periféricos. Por fim, identificamos que o desemprego afeta sim a autoestima do jovem periférico, ocorre a distorção da visão que o
indivíduo tem de si, fazendo-o se sentir incapaz, insuficiente, frustrado e principalmente fazendo os duvidar do seu intelecto.

REFERENCIAS

BOCK, Ana Mercês Bahia; GONÇALVES, Maria da Graça Marchina; FURTADO, Odair (orgs.) Psicologia sócio-histórica: uma
perspectiva crítica em psicologia. São Paulo: Cortez, 2001. LANE, S. e CODO, W. (orgs). Psicologia Social: o homem em movimento.
4.ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. FERRO, A. e LIMA, M. A reinvenção da roda: roda de conversa: um Instrumento metodológico
possível. PERIODICS, 2014.
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TITULO O Impacto do Desemprego na Autoestima de Jovens Periféricos

INTRODUCAO

O desemprego afeta não só a vida financeira, a saúde e a perspectiva de vida, mas também a autoestima do indivíduo. A autoestima
é um sentimento que se desenvolve desde nossa infância por meio das relações que estabelecemos com as pessoas ao nosso
redor, e se caracteriza pela concepção que formamos sobre nós mesmos, estando associada ao autoamor, auto valoração e
autoconfiança. Contudo, nem sempre a autoestima se desenvolve de uma maneira positiva. Sendo assim, para o presente trabalho
elegemos o seguinte problema de pesquisa: Quais os impactos do desemprego na autoestima dos jovens periféricos?

OBJETIVOS O objetivo geral foi identificar quais os impactos que o desemprego pode causar na autoestima dos jovens periféricos.

METODOLOGIA
Realizamos uma pesquisa qualitativa, pautada nos pressupostos da Psicologia Sócio-histórica. Para a coleta de dados utilizamos
um questionário e rodas de conversas com jovens periféricos residentes na zona sul de São Paulo, com idades entre 18 e 25 anos.

RESULTADOS

As rodas de conversa foram divulgadas pelas redes sociais e junto enviamos um questionário a fim de caracterizar o público
participante, foram obtidas 130 respostas, contudo apenas 93 estavam dentro da faixa etária estabelecida. Identificamos que
apenas 24% dos jovens estavam desempregados e dentre os empregados, 37% estavam insatisfeitos com o ambiente de trabalho.
Com relação à percepção deles sobre a forma como o desemprego afeta a autoestima, descreveram sentimentos como: inutilidade,
incapacidade, insuficiência e impotência. Apesar de 50% dos respondentes terem manifestado interesse em participar das rodas,
somente 20 pessoas compareceram. Identificamos cinco unidades de análise: ingresso no mercado de trabalho, formação e
qualificação profissional, violências estruturantes, ingresso na criminalidade e necessidade de bons encontros, por meio delas,
identificamos o quanto as violências estruturais, como o racismo e a homofobia influencia as relações de emprego e desemprego,
bem como as manifestações de assédios, afetam a constituição dos sujeitos. Além disso, a dificuldade em conseguir ajudar a
família, sair com amigos e prover momentos de lazer, os afetam, gerando sentimento de inferioridade ao se compararem com
indivíduos da mesma idade e em melhores condições financeiras.

CONCLUSOES

Em nossa pesquisa, as rodas de conversa demonstraram-se mais do que um instrumento de coleta de dados, pois possibilitou a
partilha de experiências e propiciou um espaço de ressignificação das experiências geradoras de sofrimento, transformando a
nossa pesquisa em uma pesquisa-ação, que se caracteriza como uma metodologia de pesquisa social implicada com a resolução
de um problema coletivo. Além disso, nos chamou a atenção o fato de uma atividade que visava discutir questões relacionadas ao
desemprego ter atraído jovens que necessitavam falar sobre a precarização e outros fatores produtores de sofrimento que
perpassam as relações trabalhistas em que estão envolvidos, evidenciando assim a necessidade de espaço de fala para os jovens
periféricos. Por fim, identificamos que o desemprego afeta sim a autoestima do jovem periférico, ocorre a distorção da visão que o
indivíduo tem de si, fazendo-o se sentir incapaz, insuficiente, frustrado e principalmente fazendo os duvidar do seu intelecto.
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TITULO SISTEMAS ROTATÓRIOS E RECIPROCANTES NO PREPARODOS CANAIS RADICULARES

INTRODUCAO

O sucesso da terapia endodôntica associa-se a fatores relacionados como o acesso,preparo, desinfecção, modelagem e a
obturação do sistema de canais radiculares. A limpeza e modelagem de toda extensão do canal radicular é fundamental e deve
alcançar também áreas de complexidade anatômica, garantindo o adequado combate a infecção. A introdução dos instrumentos
rotatórios de níquel-titânio (Ni-Ti) resultou no aprimoramento da modelagem dos canais radiculares, bem como, na redução de
iatrogênias.4 Além disso, esses instrumentos apresentam maior capacidade em permane- cer centralizados no canal radicular, o
que resulta em preparos mais homogêneos6. Essas características têm sido associadas à obtenção de resultados satisfatórios na
clínica endodôntica.

OBJETIVOS Revisão de literatura sobre a instrumentação mecanizada (sistemas rotatórios e reciprocantes) utilizada no tratamento endodôntico

METODOLOGIA
Realizou-se um estudo de revisão de literatura com busca sistematizada dos artigos com pesquisa nas bases de dados Pubmed,
Embase e Scholar Google de 2019 à 2022.

RESULTADOS

O preparo biomecânico realizado com os sistemas rotatório foi estudado por diversos autores como Yoshinari et al. (2015), Lima et
al. (2012) e Chaves et al. (2019), o qual encontraram bons resultados para esse sistema dentro do quesito de eficiência na limpeza
dos canais radiculares e segurança durante a patência apical, porém existe o risco de fratura do instrumento como citado por
Tavares et al. (2015). O retratamento utilizando os instrumentos rotatórios foi estudado por Mozardo et al. (2014) e Duque et al.
(2015) no qual encontraram resultados satisfatórios para o devido uso. O sistema reciprocante também foi estudado por diversos
autores como De Graça et al. (2020), Bruschi et al. (2017), Pereira et al. (2012) e Kirchhoff et al. (2018), no qual relataram que esse
sistema com suas características específicas, constituem instrumentos mais flexíveis e resistentes, resultando uma diminuição de
fadigas cíclicas e torções desses instrumentos. Além disso, constataram que o sistema reciprocante é tão eficiente quanto o
sistema rotatório no que diz respeito a redução microbiana e formatação do canal radicular, pois possui redução do tempo de
trabalho e menor tendência de fraturas dos instrumentos. Por sua vez, os autores De-Deus et al. (2015) compararam os sistemas
reciprocante e rotatório, e observaram que nenhum deles foi capaz de tocar em todas as paredes dentinárias para uma limpeza
totalmente efetiva, porém obtiveram resultados positivos em relação à modelagem.

CONCLUSOES

Os sistemas reciprocantes, principalmente Reciproc e WaveOne, se destacam em relação a sua capacidade de modelagem do canal
radicular, promovendo preparos mais arredondados.Tanto o Reciproc quanto o WaveOne, que são reciprocantes, se mostraram
resistentes a fraturas que se destacam quando comparados com instrumentos de rotação contínua e com menor risco de
contaminação cruzada, por serem instrumentos descartáveis. Entender como o sistema funciona, e dominar o seu uso irá
proporcionar um tratamento eficaz e seguro, tanto para o paciente, como para o profissional.

REFERENCIAS

Gambarini G et al. Differences in cyclic fatigue lifespan between two different heat treated NiTi endodontic rotary instruments:
WaveOne Gold vs EdgeOne Fire.Journal of clinical and experimental dentistry, v. 11, n. 7, p. 609, 2019. Tabassum S.; Zafar K; Umer
F.; Nickel-Titanium Rotary File Systems: What’s New? European endodontic journal, v. 4, n. 3, p. 111, 2019. Graça EV.; Paiva SSM.
Limas reciprocantes no canal radicular. Cadernos de Odontologia do Unifeso, v. 1, n. 2, 2020. In endodontic root canal treatment
significantly increases bacterial clearance, preventing apical periodontitis, Quintessence international, 50(10), pp. 782-789.
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TITULO SISTEMAS ROTATÓRIOS E RECIPROCANTES NO PREPARODOS CANAIS RADICULARES

INTRODUCAO

O sucesso da terapia endodôntica associa-se a fatores relacionados como o acesso,preparo, desinfecção, modelagem e a
obturação do sistema de canais radiculares. A limpeza e modelagem de toda extensão do canal radicular é fundamental e deve
alcançar também áreas de complexidade anatômica, garantindo o adequado combate a infecção. A introdução dos instrumentos
rotatórios de níquel-titânio (Ni-Ti) resultou no aprimoramento da modelagem dos canais radiculares, bem como, na redução de
iatrogênias.4 Além disso, esses instrumentos apresentam maior capacidade em permane- cer centralizados no canal radicular, o
que resulta em preparos mais homogêneos6. Essas características têm sido associadas à obtenção de resultados satisfatórios na
clínica endodôntica.

OBJETIVOS Revisão de literatura sobre a instrumentação mecanizada (sistemas rotatórios e reciprocantes) utilizada no tratamento endodôntico

METODOLOGIA
Realizou-se um estudo de revisão de literatura com busca sistematizada dos artigos com pesquisa nas bases de dados Pubmed,
Embase e Scholar Google de 2019 à 2022.

RESULTADOS

O preparo biomecânico realizado com os sistemas rotatório foi estudado por diversos autores como Yoshinari et al. (2015), Lima et
al. (2012) e Chaves et al. (2019), o qual encontraram bons resultados para esse sistema dentro do quesito de eficiência na limpeza
dos canais radiculares e segurança durante a patência apical, porém existe o risco de fratura do instrumento como citado por
Tavares et al. (2015). O retratamento utilizando os instrumentos rotatórios foi estudado por Mozardo et al. (2014) e Duque et al.
(2015) no qual encontraram resultados satisfatórios para o devido uso. O sistema reciprocante também foi estudado por diversos
autores como De Graça et al. (2020), Bruschi et al. (2017), Pereira et al. (2012) e Kirchhoff et al. (2018), no qual relataram que esse
sistema com suas características específicas, constituem instrumentos mais flexíveis e resistentes, resultando uma diminuição de
fadigas cíclicas e torções desses instrumentos. Além disso, constataram que o sistema reciprocante é tão eficiente quanto o
sistema rotatório no que diz respeito a redução microbiana e formatação do canal radicular, pois possui redução do tempo de
trabalho e menor tendência de fraturas dos instrumentos. Por sua vez, os autores De-Deus et al. (2015) compararam os sistemas
reciprocante e rotatório, e observaram que nenhum deles foi capaz de tocar em todas as paredes dentinárias para uma limpeza
totalmente efetiva, porém obtiveram resultados positivos em relação à modelagem.

CONCLUSOES

Os sistemas reciprocantes, principalmente Reciproc e WaveOne, se destacam em relação a sua capacidade de modelagem do canal
radicular, promovendo preparos mais arredondados.Tanto o Reciproc quanto o WaveOne, que são reciprocantes, se mostraram
resistentes a fraturas que se destacam quando comparados com instrumentos de rotação contínua e com menor risco de
contaminação cruzada, por serem instrumentos descartáveis. Entender como o sistema funciona, e dominar o seu uso irá
proporcionar um tratamento eficaz e seguro, tanto para o paciente, como para o profissional.

REFERENCIAS

Gambarini G et al. Differences in cyclic fatigue lifespan between two different heat treated NiTi endodontic rotary instruments:
WaveOne Gold vs EdgeOne Fire.Journal of clinical and experimental dentistry, v. 11, n. 7, p. 609, 2019. Tabassum S.; Zafar K; Umer
F.; Nickel-Titanium Rotary File Systems: What’s New? European endodontic journal, v. 4, n. 3, p. 111, 2019. Graça EV.; Paiva SSM.
Limas reciprocantes no canal radicular. Cadernos de Odontologia do Unifeso, v. 1, n. 2, 2020. In endodontic root canal treatment
significantly increases bacterial clearance, preventing apical periodontitis, Quintessence international, 50(10), pp. 782-789.
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TITULO ENDODONTIA REGENERATIVA

INTRODUCAO

A polpa dentária é um tecido na parte central do dente, circundado por dentina, e desempenha um papel crucial na manutenção da
vitalidade dos dentes, suprindo fatores essenciais através do forame apical possuindo alta capacidade regenerativa funcional, pois
é responsável pela manutenção e reparo do tecido periodontal em resposta a diversos tipos de danos. As células da polpa dentária
proliferam quando o tecido periodontal é danificado, migram para o local danificado e, em seguida, diferenciam-se em
odontoblastos para formar a dentina reparadora. As células-tronco da polpa dentária (DPSCs) isoladas do tecido pulpar exibem
características semelhantes às células-tronco mesenquimais e são consideradas candidatas ideais para a regeneração do tecido
pulpar danificado devido à sua multipotência, alta taxa de proliferação e viabilidade após a criopreservação. O tecido pulpar
regenerado deve ter uma densidade e estrutura celular semelhantes às da polpa original, gerar nova dentina a uma taxa controlada
semelhante à da polpa original, ter vasos sanguíneos formados e conectados, e nervos inervados.

OBJETIVOS Uma revisão de literatura para elucidar a endodontia regenerativa.

METODOLOGIA
Foi realizado por meio de coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2020 à 2022 e obtidos a partir das bases de dados
nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed.

RESULTADOS

Um dos requisitos importantes para a regeneração dos tecidos pulpares é a obtenção de células-tronco capazes de se
diferenciarem em odontoblastos (Cohen S. (#38) Hargreaves K 2011). Em um trabalho mais específico Peter et al. (2007) definiram
terapia endodôntica regenerativa como "procedimentos baseados biologicamente na substituição de estruturas danificadas,
incluindo estruturas de dentina e raiz, assim como as células do complexo polpa-dentina.''. Um um estudo em cães, o crescimento
de tecido novo na maioria dos casos foi semelhante ao tecido pulpar e, em alguns casos, parecia uma mistura de cemento,
ligamento periodontal e osso (Thibodeau B. 2007). Em outro estudo sugere-se que haja um reparo, já que, ocorre, a formação de um
tecido novo que não restaura a estrutura e/ou função do tecido pulpar, isto é, há formação de um tecido cicatricial (Andreasen JO
2011). A terapia regenerativa da polpa é um tratamento com razões biológicas: dentes que apresentam ápice aberto e permitem
migração de células-tronco/progenitoras para o interior dos canais radiculares e células da papila apical (SCAP) encontradas na
região dos ápices imaturos que possuem maior potencial para regeneração da polpa (Parayani (#38) Kim 2013).

CONCLUSOES

A regeneração se caracteriza pela restituição dos componentes teciduais idênticos àqueles removidos. Esse tipo de reparo só é
possível em tecidos em que ainda possuem células com a capacidade de se proliferar ou tenham ainda células tronco. A técnica de
regeneração irá permitir o crescimento das raízes, evitando assim paredes finas e frágeis, ou seja, irá reduzir o risco da raiz fraturar.
É evidente que a revascularização pulpar apresenta vantagens, porém como é um tratamento relativamente novo, pouco se sabe
sobre seus efeitos em longo prazo

REFERENCIAS
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Bioactive Materials. 2021 Nov 30.
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TITULO ENDODONTIA REGENERATIVA

INTRODUCAO

A polpa dentária é um tecido na parte central do dente, circundado por dentina, e desempenha um papel crucial na manutenção da
vitalidade dos dentes, suprindo fatores essenciais através do forame apical possuindo alta capacidade regenerativa funcional, pois
é responsável pela manutenção e reparo do tecido periodontal em resposta a diversos tipos de danos. As células da polpa dentária
proliferam quando o tecido periodontal é danificado, migram para o local danificado e, em seguida, diferenciam-se em
odontoblastos para formar a dentina reparadora. As células-tronco da polpa dentária (DPSCs) isoladas do tecido pulpar exibem
características semelhantes às células-tronco mesenquimais e são consideradas candidatas ideais para a regeneração do tecido
pulpar danificado devido à sua multipotência, alta taxa de proliferação e viabilidade após a criopreservação. O tecido pulpar
regenerado deve ter uma densidade e estrutura celular semelhantes às da polpa original, gerar nova dentina a uma taxa controlada
semelhante à da polpa original, ter vasos sanguíneos formados e conectados, e nervos inervados.

OBJETIVOS Uma revisão de literatura para elucidar a endodontia regenerativa.

METODOLOGIA
Foi realizado por meio de coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2020 à 2022 e obtidos a partir das bases de dados
nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed.

RESULTADOS

Um dos requisitos importantes para a regeneração dos tecidos pulpares é a obtenção de células-tronco capazes de se
diferenciarem em odontoblastos (Cohen S. (#38) Hargreaves K 2011). Em um trabalho mais específico Peter et al. (2007) definiram
terapia endodôntica regenerativa como "procedimentos baseados biologicamente na substituição de estruturas danificadas,
incluindo estruturas de dentina e raiz, assim como as células do complexo polpa-dentina.''. Um um estudo em cães, o crescimento
de tecido novo na maioria dos casos foi semelhante ao tecido pulpar e, em alguns casos, parecia uma mistura de cemento,
ligamento periodontal e osso (Thibodeau B. 2007). Em outro estudo sugere-se que haja um reparo, já que, ocorre, a formação de um
tecido novo que não restaura a estrutura e/ou função do tecido pulpar, isto é, há formação de um tecido cicatricial (Andreasen JO
2011). A terapia regenerativa da polpa é um tratamento com razões biológicas: dentes que apresentam ápice aberto e permitem
migração de células-tronco/progenitoras para o interior dos canais radiculares e células da papila apical (SCAP) encontradas na
região dos ápices imaturos que possuem maior potencial para regeneração da polpa (Parayani (#38) Kim 2013).

CONCLUSOES

A regeneração se caracteriza pela restituição dos componentes teciduais idênticos àqueles removidos. Esse tipo de reparo só é
possível em tecidos em que ainda possuem células com a capacidade de se proliferar ou tenham ainda células tronco. A técnica de
regeneração irá permitir o crescimento das raízes, evitando assim paredes finas e frágeis, ou seja, irá reduzir o risco da raiz fraturar.
É evidente que a revascularização pulpar apresenta vantagens, porém como é um tratamento relativamente novo, pouco se sabe
sobre seus efeitos em longo prazo

REFERENCIAS

Chen Y, Ma Y, Yang X, Chen J, Yang B, Tian W. The Application of Pulp Tissue Derived-Exosomes in Pulp Regeneration: A Novel Cell-
Homing Approach. International Journal of Nanomedicine. 2022;17:465. Siddiqui Z, Acevedo-Jake AM, Griffith A, Kadincesme N,
Dabek K, Hindi D, Kim KK, Kobayashi Y, Shimizu E, Kumar V. Cells and material-based strategies for regenerative endodontics.
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TITULO ACIDENTES COM HIPOCLORITO DE SÓDIO EM ODONTOLOGIA

INTRODUCAO

: O hipoclorito de sódio (NaOCl) é um agente químico comumente usado como irrigante do canal radicular na terapia endodôntica
devido às suas ações antimicrobianas e capacidade de dissolução tecidual (Shetty et al. 2020). Embora relativamente raros, os
acidentes com hipoclorito de sódio (NaOCl) são eventos preocupantes que causam desconforto severo aos pacientes,
acompanhados de edema e enfisema que se espalham por toda a mucosa e tecidos subcutâneos associados ao dente envolvido.
Apesar de alguns motivos anatômicos/patológicos serem listados, quando ocorre um acidente com NaOCl, geralmente é
considerado iatrogênico, ou seja, acontece toda vez que o dentista não segue as orientações básicas para irrigação do canal
radicular (Ehrichet et al.1993).

OBJETIVOS Realização de uma revisão de literatura sobre os acidentes ocorridos pelo uso do Hipoclorito de Sódio na Odontologia

METODOLOGIA
Foi realizado por meio de coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2020 à 2022 e obtidos a partir das bases de dados
nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed.PALAVRAS-CHAVE: Soluções de Cloro, Irrigante NaOCl, Acidente com
Hipoclorito de sódio.

RESULTADOS

As principais causas desses eventos são iatrogênicas, como Alargamento do forame apical por excesso de instrumentação;
perfuração raiz; falta ou não determinação do comprimento real de trabalho (CRT); pressão durante a rega muito alta; falta de
movimento de refluxo da solução de enxágue; e inserindo a agulha de lavagem além do ápice da raiz. Outros fatores também podem
estar relacionados, a saber: dentes com formação radicular incompleta e fratura radicular (Souza et al. 2021). Não há diretrizes
aceitas para o tratamento de acidentes com NaOCl. O principal objetivo do tratamento é eliminar a solução e prevenir danos
secundários através do tratamento conservador. A detecção precoce dos sinais e sintomas de um acidente com NaOCl é muito
importante. O tempo é um fator crucial na redução dos efeitos destrutivos do NaOCl. Alguns casos mostraram que o edema
causado pela resposta inflamatória pode comprometer a via aérea elevar a eventos com risco de vida (Martins et al. 2017)

CONCLUSOES
A partir do presente estudo conclui-se que as soluções de hipoclorito de sódio, se injetadas acidentalmente na região periapical,
causam dano tecidual, desconforto para o paciente e, consequentemente, dúvidas sobre a competência do cirurgião-dentista. Além
disso, o médico deve saber identificar o problema e agir rapidamente para causar menos danos ao paciente.

REFERENCIAS

Souza EM, Campos MG, Rosas Aguilar R. Mapping the periapex anatomical pattern of teeth involved in sodium hypochlorite
accidents: a cross-sectional quasi-experimental study. Int Endod J. 2021 Aug;54(8):1212-1220. Shetty SR, Al-Bayati SAAF,
Narayanan A, Hamed MS, Abdemagyd HAE, Shetty P. Sodium hypochlorite accidents in dentistry. A systematic review of published
case reports. Stomatologija. 2020;22(1):17-22. Kanagasingam S, Blum IR. Sodium Hypochlorite Extrusion Accidents: Management
and Medico-Legal Considerations. Prim Dent J. 2020 Dec;9(4):59-63.
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TITULO ACIDENTES COM HIPOCLORITO DE SÓDIO EM ODONTOLOGIA

INTRODUCAO

: O hipoclorito de sódio (NaOCl) é um agente químico comumente usado como irrigante do canal radicular na terapia endodôntica
devido às suas ações antimicrobianas e capacidade de dissolução tecidual (Shetty et al. 2020). Embora relativamente raros, os
acidentes com hipoclorito de sódio (NaOCl) são eventos preocupantes que causam desconforto severo aos pacientes,
acompanhados de edema e enfisema que se espalham por toda a mucosa e tecidos subcutâneos associados ao dente envolvido.
Apesar de alguns motivos anatômicos/patológicos serem listados, quando ocorre um acidente com NaOCl, geralmente é
considerado iatrogênico, ou seja, acontece toda vez que o dentista não segue as orientações básicas para irrigação do canal
radicular (Ehrichet et al.1993).

OBJETIVOS Realização de uma revisão de literatura sobre os acidentes ocorridos pelo uso do Hipoclorito de Sódio na Odontologia

METODOLOGIA
Foi realizado por meio de coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2020 à 2022 e obtidos a partir das bases de dados
nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed.PALAVRAS-CHAVE: Soluções de Cloro, Irrigante NaOCl, Acidente com
Hipoclorito de sódio.

RESULTADOS

As principais causas desses eventos são iatrogênicas, como Alargamento do forame apical por excesso de instrumentação;
perfuração raiz; falta ou não determinação do comprimento real de trabalho (CRT); pressão durante a rega muito alta; falta de
movimento de refluxo da solução de enxágue; e inserindo a agulha de lavagem além do ápice da raiz. Outros fatores também podem
estar relacionados, a saber: dentes com formação radicular incompleta e fratura radicular (Souza et al. 2021). Não há diretrizes
aceitas para o tratamento de acidentes com NaOCl. O principal objetivo do tratamento é eliminar a solução e prevenir danos
secundários através do tratamento conservador. A detecção precoce dos sinais e sintomas de um acidente com NaOCl é muito
importante. O tempo é um fator crucial na redução dos efeitos destrutivos do NaOCl. Alguns casos mostraram que o edema
causado pela resposta inflamatória pode comprometer a via aérea elevar a eventos com risco de vida (Martins et al. 2017)

CONCLUSOES
A partir do presente estudo conclui-se que as soluções de hipoclorito de sódio, se injetadas acidentalmente na região periapical,
causam dano tecidual, desconforto para o paciente e, consequentemente, dúvidas sobre a competência do cirurgião-dentista. Além
disso, o médico deve saber identificar o problema e agir rapidamente para causar menos danos ao paciente.

REFERENCIAS

Souza EM, Campos MG, Rosas Aguilar R. Mapping the periapex anatomical pattern of teeth involved in sodium hypochlorite
accidents: a cross-sectional quasi-experimental study. Int Endod J. 2021 Aug;54(8):1212-1220. Shetty SR, Al-Bayati SAAF,
Narayanan A, Hamed MS, Abdemagyd HAE, Shetty P. Sodium hypochlorite accidents in dentistry. A systematic review of published
case reports. Stomatologija. 2020;22(1):17-22. Kanagasingam S, Blum IR. Sodium Hypochlorite Extrusion Accidents: Management
and Medico-Legal Considerations. Prim Dent J. 2020 Dec;9(4):59-63.
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TITULO Abordagem Conservadora de Fraturas Radiculares

INTRODUCAO

A manutenção de um dente em função e com estética favorável na cavidade bucal consiste em um dos principais objetivos da
odontologia. Os traumatismos alvéolo-dentários, por vezes se apresentam como um desafio na clínica odontológica, principalmente
no caso de fraturas radiculares (COSTA et al, 2020). As fraturas radiculares podem ser consideradas politraumatismos por
envolverem diferentes tipo de tecido: dentina, cemento, polpa e periodonto (CRUZ et al, 2020). Esta revisão de literatura teve por
objetivo apresentar opções de protocolos terapêuticos conservadores no tratamento de fraturas radiculares.(#38)#8203;

OBJETIVOS
Esta revisão de literatura teve por objetivo apresentar opções de protocolos terapêuticos conservadores no tratamento de fraturas
radiculares.(#38)#8203;

METODOLOGIA
Para esse estudo foram realizadas buscas sobre por meio da base de dados (PubMed e Google Acadêmico) utilizando as palavras-
chave: Fratura radicular horizontal; caso clínico e endodontia entre os anos 2018 a 2022.(#38)#8203;

RESULTADOS

A contenção é um recurso auxiliar que visa a justaposição dos fragmentos em casos de fraturas radiculares, a fim de ajudar no
reparo do feixe vásculo-nervoso e das fibras periodontais. O acompanhamento clínico e radiográfico dos dentes traumatizados deve
ser mantido, respostas falso negativas podem ocorrer até quase 1 ano após o trauma(#38)#8203;(#38)#8203; (TEIXEIRA et al,
2019). A avaliação clínica e exame radiográfico são fundamentais para confirmação da hipótese diagnóstica e avaliar a localização
e extensão da fratura, se simples ou múltipla(#38)#8203; (LIMA et al, 2021). Nos casos estudados nessa revisão, os dentes mais
acometidos foram incisivos centrais superiores. As lesões ocorrem em pacientes jovens e devido a práticas esportivas ou quedas
(ZENARO et al, 2017; TEIXEIRA et al, 2019). A fratura pode envolver o tecido pulpar, ligamento, dentina e cemento (DUARTE, et al,
2020; CRUZ, et al, 2020). A localização pode ser no terço cervical, médio (maior incidência) ou apical, podendo ocorrer mobilidade. O
diagnóstico se dá por exame radiográfico periapical e/ou tomográfico (LIMA et al, 2021; TEIXEIRA et al, 2019). O reparo depende do
dano ao tecido pulpar e eventual invasão bacteriana na linha de fratura. A contenção mais indicada é a semirrígida por mais de 30
dias (LIMA et al, 2021; RIBEIRO et al, 2021; TEIXEIRA et al, 2019), contudo alguns autores indicam a contenção rígida (COSTA et al,
2020). Há situações multidisciplinares, como o caso apresentado por CERQUEIRA et al (2022), por se tratar de dente permanente
jovem, precisando associar a técnica de apicificação e aumento de coroa clínica.

CONCLUSOES
Após a leitura dos textos foi possível concluir que é possível a manutenção do elemento dental após abordagens terapêuticas
conservadoras, podendo não se realizar o tratamento endodôntico, mas sempre com contenção por, no mínimo, 30 dias.(#38)#8203;

REFERENCIAS

Cerqueira, JDM, et al. Tratamento endodôntico conservador em um dente traumatizado com rizogênese incompleta: relato de caso.
Res, Society and Dev, 2022; 11 (9): e18811931717 Costa IEB, et al. Fratura radicular horizontal: manejo conservador. J Multidiscipl
Dent. 2020; 10 (1):81-3. Cruz, A, et al. Protocolo de tratamento conservador em fraturas radiculares horizontais de terço cervical –
Relato de caso. Research, Society and Development, 2020; 9 (11): e379119514 Lima, AA, et al. Spontaneously healed horizontal root
fracture: a case report. Research, Society and Development, 2021; 10 (12): e59101219988 Ribeiro, AM, et al. Tratamento
conservador em fratura radicular horizontal extensa: um relato de caso clínico. Rev Odontol UNESP. 2021; 50 (N Especial): 56
Teixeira BCS, et al. Abordagem Terapêutica de Fratura Radicular com 30 Meses De Acompanhamento: Relato De Caso Clínico. Rev
Odontol Bras Central 2019; 28(85): 82-86 Zenaro PP, et al. Traumatismo buco-dental com fratura radicular em dente permanente
jovem. Rev. odont. UNESP, 2017; 46 (nEspecial): p.0
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TITULO Abordagem Conservadora de Fraturas Radiculares

INTRODUCAO

A manutenção de um dente em função e com estética favorável na cavidade bucal consiste em um dos principais objetivos da
odontologia. Os traumatismos alvéolo-dentários, por vezes se apresentam como um desafio na clínica odontológica, principalmente
no caso de fraturas radiculares (COSTA et al, 2020). As fraturas radiculares podem ser consideradas politraumatismos por
envolverem diferentes tipo de tecido: dentina, cemento, polpa e periodonto (CRUZ et al, 2020). Esta revisão de literatura teve por
objetivo apresentar opções de protocolos terapêuticos conservadores no tratamento de fraturas radiculares.(#38)#8203;

OBJETIVOS
Esta revisão de literatura teve por objetivo apresentar opções de protocolos terapêuticos conservadores no tratamento de fraturas
radiculares.(#38)#8203;

METODOLOGIA
Para esse estudo foram realizadas buscas sobre por meio da base de dados (PubMed e Google Acadêmico) utilizando as palavras-
chave: Fratura radicular horizontal; caso clínico e endodontia entre os anos 2018 a 2022.(#38)#8203;

RESULTADOS

A contenção é um recurso auxiliar que visa a justaposição dos fragmentos em casos de fraturas radiculares, a fim de ajudar no
reparo do feixe vásculo-nervoso e das fibras periodontais. O acompanhamento clínico e radiográfico dos dentes traumatizados deve
ser mantido, respostas falso negativas podem ocorrer até quase 1 ano após o trauma(#38)#8203;(#38)#8203; (TEIXEIRA et al,
2019). A avaliação clínica e exame radiográfico são fundamentais para confirmação da hipótese diagnóstica e avaliar a localização
e extensão da fratura, se simples ou múltipla(#38)#8203; (LIMA et al, 2021). Nos casos estudados nessa revisão, os dentes mais
acometidos foram incisivos centrais superiores. As lesões ocorrem em pacientes jovens e devido a práticas esportivas ou quedas
(ZENARO et al, 2017; TEIXEIRA et al, 2019). A fratura pode envolver o tecido pulpar, ligamento, dentina e cemento (DUARTE, et al,
2020; CRUZ, et al, 2020). A localização pode ser no terço cervical, médio (maior incidência) ou apical, podendo ocorrer mobilidade. O
diagnóstico se dá por exame radiográfico periapical e/ou tomográfico (LIMA et al, 2021; TEIXEIRA et al, 2019). O reparo depende do
dano ao tecido pulpar e eventual invasão bacteriana na linha de fratura. A contenção mais indicada é a semirrígida por mais de 30
dias (LIMA et al, 2021; RIBEIRO et al, 2021; TEIXEIRA et al, 2019), contudo alguns autores indicam a contenção rígida (COSTA et al,
2020). Há situações multidisciplinares, como o caso apresentado por CERQUEIRA et al (2022), por se tratar de dente permanente
jovem, precisando associar a técnica de apicificação e aumento de coroa clínica.

CONCLUSOES
Após a leitura dos textos foi possível concluir que é possível a manutenção do elemento dental após abordagens terapêuticas
conservadoras, podendo não se realizar o tratamento endodôntico, mas sempre com contenção por, no mínimo, 30 dias.(#38)#8203;
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Dent. 2020; 10 (1):81-3. Cruz, A, et al. Protocolo de tratamento conservador em fraturas radiculares horizontais de terço cervical –
Relato de caso. Research, Society and Development, 2020; 9 (11): e379119514 Lima, AA, et al. Spontaneously healed horizontal root
fracture: a case report. Research, Society and Development, 2021; 10 (12): e59101219988 Ribeiro, AM, et al. Tratamento
conservador em fratura radicular horizontal extensa: um relato de caso clínico. Rev Odontol UNESP. 2021; 50 (N Especial): 56
Teixeira BCS, et al. Abordagem Terapêutica de Fratura Radicular com 30 Meses De Acompanhamento: Relato De Caso Clínico. Rev
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TITULO INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE POLIMENTO NA RUGOSIDADE E ESTABILIDADE DE COR DE MATERIAIS RESINOSOS

INTRODUCAO
A evolução das resinas compostas e da tecnologia CAD/CAM (computer-assisted design/ computer-assisted manufacturing) tem
permitido o restabelecimento estético e funcional dos dentes.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi avaliar a rugosidade superficial e a estabilidade de cor de resinas compostas submetidas a diferentes
métodos de polimento.

METODOLOGIA

Foram utilizados dois compósitos, um bloco de resina vitrocerâmica (Brava Block FGM) destinado ao uso CAD/CAM e uma resina
composta microhíbrida (Gradia Direct GC). Foram confeccionados 30 corpos de prova de cada compósito sob dimensões de 5 x 5 x
3 mm. Após, foram realizados os processos de polimento (n = 10): P1 – polidor de óxido de alumínio (Optimize TDV); P2 – ponta
diamantada 2135FF (Option); P3 – disco de óxido de alumínio (Soft-Lex 3M). A rugosidade superficial foi medida por um
perfilomêtro óptico. A análise de alteração de cor foi avaliada por um espectrofotômetro de luz, de acordo com os parâmetros do
CIEDE2000. Os espécimes foram armazenados em água destilada em estufa a 37ºC durante 7 meses para envelhecimento. Para
cada corpo de prova, foram avaliados dois tempos diferentes, sendo T0 após o polimento e T1 após o envelhecimento. Os dados de
cada ensaio foram analisados estatisticamente, aceitando-se 5% de nível de significância.

RESULTADOS

Os dados de cor foram testados por ANOVA de um fator, enquanto os dados de rugosidade foram analisados longitudinalmente, ou
seja, através dos fatores tratamento e o tempo. A maior variação foi observada quando a resina CAD-CAM foi polida com o polidor
de disco óxido de alumínio (Soft-Lex 3M), enquanto a menor variação foi observada com a resina CAD polida com o a borracha de
óxido de alumínio (TDV). A maior rugosidade foi observada quando a resina composta convencional foi polida com ponta
diamantada (RC_PD), enquanto a menor rugosidade foi observada na resina CAD polida com borracha de óxido de alumínio
(RCAD_TDV). Em todos os grupos não foi observada diferença estatística significante na rugosidade após o envelhecimento, exceto
para o grupo RC_TDV.

CONCLUSOES

Dentro das limitações deste estudo, pode-se concluir que a rugosidade da superfície do material resinoso vitrocerâmico (RCAD)
testado não foi afetada de maneira significante pelos diferentes sistemas de polimento, o que pode ser considerado um resultado
positivo do ponto de vista clínico. O acabamento da resina composta convencional apenas com ponta diamantada de granulação
extrafina não é recomendado.
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TITULO O impacto do descarte incorreto de máscaras descartáveis: uma abordagem baseada na pandemia 2020.

INTRODUCAO

O cenário criado em 2020 pela pandemia de “Covid19” trouxe um impacto mais abrangente doque apenas um problema de saúde
pública, o descarte de resíduos para tratamento do vírus foi o gatilho para o aumento de outro indicador, o descarte irregular de
máscaras descartáveis no meio ambiente. O destino inadequado de resíduos sólidos é um dos maiores problemas das gestões
municipais brasileiras atualmente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE, 2021).

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar os impactos gerados pelo descarte incorreto de máscaras descartáveis no meio
ambiente assim como esclarecer que é preciso criar um plano que contemple tanto a sociedade quanto os órgãos reguladores para
combater esse problema.

METODOLOGIA

A metodologia definida para a realização desse trabalho parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Por meio das pesquisas foi possível evidenciar que no mundo todo foram descartadas 129 bilhões de máscaras por mês durante o
auge da pandemia, somente no Brasil entre fevereiro de 2020 e novembro de 2021 houve um aumento de mais de 350% na produção
de máscaras descartáveis modelo PFF2, a mais famosa na proteção contra o vírus, acompanhando esses números os resíduos
gerados do setor da saúde obtiveram um aumento 14,6% entre 2019 e 2020, ainda em 2020 30,2% dos resíduos totais gerados no
Brasil não foram tratados corretamente, e no mundo mais de 1,56 bilhão de máscaras foram descartadas nos oceanos apenas em
2020.

CONCLUSOES

Diante da pesquisa foi possível observar a necessidade do desenvolvimento de informativos acessíveis com mais frequência e
políticas públicas menos burocráticas para gerar ainda mais engajamento da população e de empresas privadas ao tema. Há
também uma grande necessidade da criação de uma nova cultura de responsabilidades das pessoas quanto a participação nos
processos de manuseio e produção de resíduos, possibilitando assim reduzir os impactos no meio ambiente a partir da
disseminação de boas práticas ambientais, sendo assim a conscientização torna-se de extrema relevância neste processo.

REFERENCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. Resíduos Sólidos: Manual de Boas
Práticas no Planejamento. 2021. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/ Acesso em: 8 set. 2022. Gil, A. C. Métodos e técnicas de
pesquisa social. 6. ed. Editora Atlas SA. 2008. Site: https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2022/02/lixo-toxico-
3-milhoes-de-mascaras-sao-descartadas-por-minuto-no-mundo.html. Bondaroff, TP; Cooke, S. Máscaras na praia: o impacto do
COVID-19 na poluição plástica marinha. OceanosÁsia, 2020.
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Marcos de Oliveira Morais

TITULO O impacto do descarte incorreto de máscaras descartáveis: uma abordagem baseada na pandemia 2020.

INTRODUCAO

O cenário criado em 2020 pela pandemia de “Covid19” trouxe um impacto mais abrangente doque apenas um problema de saúde
pública, o descarte de resíduos para tratamento do vírus foi o gatilho para o aumento de outro indicador, o descarte irregular de
máscaras descartáveis no meio ambiente. O destino inadequado de resíduos sólidos é um dos maiores problemas das gestões
municipais brasileiras atualmente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE, 2021).

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar os impactos gerados pelo descarte incorreto de máscaras descartáveis no meio
ambiente assim como esclarecer que é preciso criar um plano que contemple tanto a sociedade quanto os órgãos reguladores para
combater esse problema.

METODOLOGIA

A metodologia definida para a realização desse trabalho parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Por meio das pesquisas foi possível evidenciar que no mundo todo foram descartadas 129 bilhões de máscaras por mês durante o
auge da pandemia, somente no Brasil entre fevereiro de 2020 e novembro de 2021 houve um aumento de mais de 350% na produção
de máscaras descartáveis modelo PFF2, a mais famosa na proteção contra o vírus, acompanhando esses números os resíduos
gerados do setor da saúde obtiveram um aumento 14,6% entre 2019 e 2020, ainda em 2020 30,2% dos resíduos totais gerados no
Brasil não foram tratados corretamente, e no mundo mais de 1,56 bilhão de máscaras foram descartadas nos oceanos apenas em
2020.

CONCLUSOES

Diante da pesquisa foi possível observar a necessidade do desenvolvimento de informativos acessíveis com mais frequência e
políticas públicas menos burocráticas para gerar ainda mais engajamento da população e de empresas privadas ao tema. Há
também uma grande necessidade da criação de uma nova cultura de responsabilidades das pessoas quanto a participação nos
processos de manuseio e produção de resíduos, possibilitando assim reduzir os impactos no meio ambiente a partir da
disseminação de boas práticas ambientais, sendo assim a conscientização torna-se de extrema relevância neste processo.

REFERENCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. Resíduos Sólidos: Manual de Boas
Práticas no Planejamento. 2021. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/ Acesso em: 8 set. 2022. Gil, A. C. Métodos e técnicas de
pesquisa social. 6. ed. Editora Atlas SA. 2008. Site: https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2022/02/lixo-toxico-
3-milhoes-de-mascaras-sao-descartadas-por-minuto-no-mundo.html. Bondaroff, TP; Cooke, S. Máscaras na praia: o impacto do
COVID-19 na poluição plástica marinha. OceanosÁsia, 2020.
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Marcos de Oliveira Morais

TITULO O impacto do descarte incorreto de máscaras descartáveis: uma abordagem baseada na pandemia 2020.

INTRODUCAO

O cenário criado em 2020 pela pandemia de “Covid19” trouxe um impacto mais abrangente doque apenas um problema de saúde
pública, o descarte de resíduos para tratamento do vírus foi o gatilho para o aumento de outro indicador, o descarte irregular de
máscaras descartáveis no meio ambiente. O destino inadequado de resíduos sólidos é um dos maiores problemas das gestões
municipais brasileiras atualmente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE, 2021).

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar os impactos gerados pelo descarte incorreto de máscaras descartáveis no meio
ambiente assim como esclarecer que é preciso criar um plano que contemple tanto a sociedade quanto os órgãos reguladores para
combater esse problema.

METODOLOGIA

A metodologia definida para a realização desse trabalho parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Por meio das pesquisas foi possível evidenciar que no mundo todo foram descartadas 129 bilhões de máscaras por mês durante o
auge da pandemia, somente no Brasil entre fevereiro de 2020 e novembro de 2021 houve um aumento de mais de 350% na produção
de máscaras descartáveis modelo PFF2, a mais famosa na proteção contra o vírus, acompanhando esses números os resíduos
gerados do setor da saúde obtiveram um aumento 14,6% entre 2019 e 2020, ainda em 2020 30,2% dos resíduos totais gerados no
Brasil não foram tratados corretamente, e no mundo mais de 1,56 bilhão de máscaras foram descartadas nos oceanos apenas em
2020.

CONCLUSOES

Diante da pesquisa foi possível observar a necessidade do desenvolvimento de informativos acessíveis com mais frequência e
políticas públicas menos burocráticas para gerar ainda mais engajamento da população e de empresas privadas ao tema. Há
também uma grande necessidade da criação de uma nova cultura de responsabilidades das pessoas quanto a participação nos
processos de manuseio e produção de resíduos, possibilitando assim reduzir os impactos no meio ambiente a partir da
disseminação de boas práticas ambientais, sendo assim a conscientização torna-se de extrema relevância neste processo.

REFERENCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. Resíduos Sólidos: Manual de Boas
Práticas no Planejamento. 2021. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/ Acesso em: 8 set. 2022. Gil, A. C. Métodos e técnicas de
pesquisa social. 6. ed. Editora Atlas SA. 2008. Site: https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2022/02/lixo-toxico-
3-milhoes-de-mascaras-sao-descartadas-por-minuto-no-mundo.html. Bondaroff, TP; Cooke, S. Máscaras na praia: o impacto do
COVID-19 na poluição plástica marinha. OceanosÁsia, 2020.
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Marcos de Oliveira Morais

TITULO O impacto do descarte incorreto de máscaras descartáveis: uma abordagem baseada na pandemia 2020.

INTRODUCAO

O cenário criado em 2020 pela pandemia de “Covid19” trouxe um impacto mais abrangente doque apenas um problema de saúde
pública, o descarte de resíduos para tratamento do vírus foi o gatilho para o aumento de outro indicador, o descarte irregular de
máscaras descartáveis no meio ambiente. O destino inadequado de resíduos sólidos é um dos maiores problemas das gestões
municipais brasileiras atualmente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE, 2021).

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar os impactos gerados pelo descarte incorreto de máscaras descartáveis no meio
ambiente assim como esclarecer que é preciso criar um plano que contemple tanto a sociedade quanto os órgãos reguladores para
combater esse problema.

METODOLOGIA

A metodologia definida para a realização desse trabalho parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Por meio das pesquisas foi possível evidenciar que no mundo todo foram descartadas 129 bilhões de máscaras por mês durante o
auge da pandemia, somente no Brasil entre fevereiro de 2020 e novembro de 2021 houve um aumento de mais de 350% na produção
de máscaras descartáveis modelo PFF2, a mais famosa na proteção contra o vírus, acompanhando esses números os resíduos
gerados do setor da saúde obtiveram um aumento 14,6% entre 2019 e 2020, ainda em 2020 30,2% dos resíduos totais gerados no
Brasil não foram tratados corretamente, e no mundo mais de 1,56 bilhão de máscaras foram descartadas nos oceanos apenas em
2020.

CONCLUSOES

Diante da pesquisa foi possível observar a necessidade do desenvolvimento de informativos acessíveis com mais frequência e
políticas públicas menos burocráticas para gerar ainda mais engajamento da população e de empresas privadas ao tema. Há
também uma grande necessidade da criação de uma nova cultura de responsabilidades das pessoas quanto a participação nos
processos de manuseio e produção de resíduos, possibilitando assim reduzir os impactos no meio ambiente a partir da
disseminação de boas práticas ambientais, sendo assim a conscientização torna-se de extrema relevância neste processo.

REFERENCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. Resíduos Sólidos: Manual de Boas
Práticas no Planejamento. 2021. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/ Acesso em: 8 set. 2022. Gil, A. C. Métodos e técnicas de
pesquisa social. 6. ed. Editora Atlas SA. 2008. Site: https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2022/02/lixo-toxico-
3-milhoes-de-mascaras-sao-descartadas-por-minuto-no-mundo.html. Bondaroff, TP; Cooke, S. Máscaras na praia: o impacto do
COVID-19 na poluição plástica marinha. OceanosÁsia, 2020.
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Marcos de Oliveira Morais

TITULO O impacto do descarte incorreto de máscaras descartáveis: uma abordagem baseada na pandemia 2020.

INTRODUCAO

O cenário criado em 2020 pela pandemia de “Covid19” trouxe um impacto mais abrangente doque apenas um problema de saúde
pública, o descarte de resíduos para tratamento do vírus foi o gatilho para o aumento de outro indicador, o descarte irregular de
máscaras descartáveis no meio ambiente. O destino inadequado de resíduos sólidos é um dos maiores problemas das gestões
municipais brasileiras atualmente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE, 2021).

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar os impactos gerados pelo descarte incorreto de máscaras descartáveis no meio
ambiente assim como esclarecer que é preciso criar um plano que contemple tanto a sociedade quanto os órgãos reguladores para
combater esse problema.

METODOLOGIA

A metodologia definida para a realização desse trabalho parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Por meio das pesquisas foi possível evidenciar que no mundo todo foram descartadas 129 bilhões de máscaras por mês durante o
auge da pandemia, somente no Brasil entre fevereiro de 2020 e novembro de 2021 houve um aumento de mais de 350% na produção
de máscaras descartáveis modelo PFF2, a mais famosa na proteção contra o vírus, acompanhando esses números os resíduos
gerados do setor da saúde obtiveram um aumento 14,6% entre 2019 e 2020, ainda em 2020 30,2% dos resíduos totais gerados no
Brasil não foram tratados corretamente, e no mundo mais de 1,56 bilhão de máscaras foram descartadas nos oceanos apenas em
2020.

CONCLUSOES

Diante da pesquisa foi possível observar a necessidade do desenvolvimento de informativos acessíveis com mais frequência e
políticas públicas menos burocráticas para gerar ainda mais engajamento da população e de empresas privadas ao tema. Há
também uma grande necessidade da criação de uma nova cultura de responsabilidades das pessoas quanto a participação nos
processos de manuseio e produção de resíduos, possibilitando assim reduzir os impactos no meio ambiente a partir da
disseminação de boas práticas ambientais, sendo assim a conscientização torna-se de extrema relevância neste processo.

REFERENCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. Resíduos Sólidos: Manual de Boas
Práticas no Planejamento. 2021. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/ Acesso em: 8 set. 2022. Gil, A. C. Métodos e técnicas de
pesquisa social. 6. ed. Editora Atlas SA. 2008. Site: https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2022/02/lixo-toxico-
3-milhoes-de-mascaras-sao-descartadas-por-minuto-no-mundo.html. Bondaroff, TP; Cooke, S. Máscaras na praia: o impacto do
COVID-19 na poluição plástica marinha. OceanosÁsia, 2020.
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Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO INDÚSTRIA 4.0 E O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

INTRODUCAO

Este artigo irá apresentar os conceitos relacionados a indústria 4.0, que se trata de um fenômeno que está guiando as
transformações nos processos de produção e que vem sendo estudada a priori, isto é, antes de acontecer (ou durante o seu
acontecimento), diferentemente dos outros três marcos passados relacionados as revoluções industriais (HERMANN; PENTEK;
OTTO, 2015). Ainda serão expostos as suas vertentes e o atual impacto nas relações humanas e como essa revolução tem afetado
as empresas e as pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é compreender o conceito da quarta revolução industrial e como essa revolução irá impactar o processo
produtivo e gerar valor para as empresas. Qual será o papel do seu capital intelectual nessa transformação e como estão
estimulando o desenvolvimento do seu capital humano e se a população está preparada para essa mudança.

METODOLOGIA
O método científico definido para a realização da pesquisa parte é exploratória e outra quantitativa sendo por meio de levantamento
e análise de materiais bibliográficos. Segundo Martins (#38) Theóphilo (2009), a pesquisa quantitativa é aquela em que os dados e
as evidências coletadas podem ser quantificados e mensurados.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da pesquisa foram: uma grande parte das empresas segundo os entrevistados ou seja 78% não
dissemina o conteúdo e não aplica treinamentos referente a Indústria 4.0 aos seus colaboradores, logo, torna possível identificar
que os empregados ainda não estão qualificados nesse assunto. Existe uma pequena parte de pessoas que convive e já tem
conhecimento referente a esse tema, onde para 14% dos entrevistados estão inseridos neste contexto, porém é possível observar
que há uma defasagem muito grande no mercado com relação a esse assunto e conseguentemente um amplo espaço a ser
percorrido.

CONCLUSOES

Nota se que, embora a denominada quarta revolução industrial ou indústria 4.0 seja uma realidade, o desenvolvimento do capital
humano ainda é algo defasado em nosso país, onde há um pequeno grupo de pessoas abastadas que conhecem e compreendem o
conceito, porém a grande maioria não possuí o conhecimento necessário sobre o tema. Passa a ser de extrema relevância um maior
desenvolvimento de pessoas, seja em treinamentos internos e externos nas empresas, nas escolas em seus diversos níveis este
tipo de inclusão deve visto como um programa educacional abordando temas atuais, onde as crianças e adolescentes já ingressem
no mercado de trabalho com um mínimo de conhecimento sobre o tema, para então conseguirmos desenvolver melhor esses jovens
para a indústria 4.0 e quem sabe uma futura indústria 5.0.

REFERENCIAS

HERMANN, M.;PENTEK, T.; OTTO,B.Design principles for industrie 4.0 scenarios: a literature review. In:ANNUAL HAWAII
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES, 49., 2016,Estados Unidos. Proceedings...Washington, DC:IEEE Computer
Society, 2016. p. 3928–3937 MARTINS, G. D. A., (#38) Theóphilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação cientifica. São Paulo:
Atlas, 143-164.
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Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO INDÚSTRIA 4.0 E O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

INTRODUCAO

Este artigo irá apresentar os conceitos relacionados a indústria 4.0, que se trata de um fenômeno que está guiando as
transformações nos processos de produção e que vem sendo estudada a priori, isto é, antes de acontecer (ou durante o seu
acontecimento), diferentemente dos outros três marcos passados relacionados as revoluções industriais (HERMANN; PENTEK;
OTTO, 2015). Ainda serão expostos as suas vertentes e o atual impacto nas relações humanas e como essa revolução tem afetado
as empresas e as pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é compreender o conceito da quarta revolução industrial e como essa revolução irá impactar o processo
produtivo e gerar valor para as empresas. Qual será o papel do seu capital intelectual nessa transformação e como estão
estimulando o desenvolvimento do seu capital humano e se a população está preparada para essa mudança.

METODOLOGIA
O método científico definido para a realização da pesquisa parte é exploratória e outra quantitativa sendo por meio de levantamento
e análise de materiais bibliográficos. Segundo Martins (#38) Theóphilo (2009), a pesquisa quantitativa é aquela em que os dados e
as evidências coletadas podem ser quantificados e mensurados.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da pesquisa foram: uma grande parte das empresas segundo os entrevistados ou seja 78% não
dissemina o conteúdo e não aplica treinamentos referente a Indústria 4.0 aos seus colaboradores, logo, torna possível identificar
que os empregados ainda não estão qualificados nesse assunto. Existe uma pequena parte de pessoas que convive e já tem
conhecimento referente a esse tema, onde para 14% dos entrevistados estão inseridos neste contexto, porém é possível observar
que há uma defasagem muito grande no mercado com relação a esse assunto e conseguentemente um amplo espaço a ser
percorrido.

CONCLUSOES

Nota se que, embora a denominada quarta revolução industrial ou indústria 4.0 seja uma realidade, o desenvolvimento do capital
humano ainda é algo defasado em nosso país, onde há um pequeno grupo de pessoas abastadas que conhecem e compreendem o
conceito, porém a grande maioria não possuí o conhecimento necessário sobre o tema. Passa a ser de extrema relevância um maior
desenvolvimento de pessoas, seja em treinamentos internos e externos nas empresas, nas escolas em seus diversos níveis este
tipo de inclusão deve visto como um programa educacional abordando temas atuais, onde as crianças e adolescentes já ingressem
no mercado de trabalho com um mínimo de conhecimento sobre o tema, para então conseguirmos desenvolver melhor esses jovens
para a indústria 4.0 e quem sabe uma futura indústria 5.0.

REFERENCIAS

HERMANN, M.;PENTEK, T.; OTTO,B.Design principles for industrie 4.0 scenarios: a literature review. In:ANNUAL HAWAII
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES, 49., 2016,Estados Unidos. Proceedings...Washington, DC:IEEE Computer
Society, 2016. p. 3928–3937 MARTINS, G. D. A., (#38) Theóphilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação cientifica. São Paulo:
Atlas, 143-164.
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Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO INDÚSTRIA 4.0 E O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

INTRODUCAO

Este artigo irá apresentar os conceitos relacionados a indústria 4.0, que se trata de um fenômeno que está guiando as
transformações nos processos de produção e que vem sendo estudada a priori, isto é, antes de acontecer (ou durante o seu
acontecimento), diferentemente dos outros três marcos passados relacionados as revoluções industriais (HERMANN; PENTEK;
OTTO, 2015). Ainda serão expostos as suas vertentes e o atual impacto nas relações humanas e como essa revolução tem afetado
as empresas e as pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é compreender o conceito da quarta revolução industrial e como essa revolução irá impactar o processo
produtivo e gerar valor para as empresas. Qual será o papel do seu capital intelectual nessa transformação e como estão
estimulando o desenvolvimento do seu capital humano e se a população está preparada para essa mudança.

METODOLOGIA
O método científico definido para a realização da pesquisa parte é exploratória e outra quantitativa sendo por meio de levantamento
e análise de materiais bibliográficos. Segundo Martins (#38) Theóphilo (2009), a pesquisa quantitativa é aquela em que os dados e
as evidências coletadas podem ser quantificados e mensurados.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da pesquisa foram: uma grande parte das empresas segundo os entrevistados ou seja 78% não
dissemina o conteúdo e não aplica treinamentos referente a Indústria 4.0 aos seus colaboradores, logo, torna possível identificar
que os empregados ainda não estão qualificados nesse assunto. Existe uma pequena parte de pessoas que convive e já tem
conhecimento referente a esse tema, onde para 14% dos entrevistados estão inseridos neste contexto, porém é possível observar
que há uma defasagem muito grande no mercado com relação a esse assunto e conseguentemente um amplo espaço a ser
percorrido.

CONCLUSOES

Nota se que, embora a denominada quarta revolução industrial ou indústria 4.0 seja uma realidade, o desenvolvimento do capital
humano ainda é algo defasado em nosso país, onde há um pequeno grupo de pessoas abastadas que conhecem e compreendem o
conceito, porém a grande maioria não possuí o conhecimento necessário sobre o tema. Passa a ser de extrema relevância um maior
desenvolvimento de pessoas, seja em treinamentos internos e externos nas empresas, nas escolas em seus diversos níveis este
tipo de inclusão deve visto como um programa educacional abordando temas atuais, onde as crianças e adolescentes já ingressem
no mercado de trabalho com um mínimo de conhecimento sobre o tema, para então conseguirmos desenvolver melhor esses jovens
para a indústria 4.0 e quem sabe uma futura indústria 5.0.

REFERENCIAS

HERMANN, M.;PENTEK, T.; OTTO,B.Design principles for industrie 4.0 scenarios: a literature review. In:ANNUAL HAWAII
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES, 49., 2016,Estados Unidos. Proceedings...Washington, DC:IEEE Computer
Society, 2016. p. 3928–3937 MARTINS, G. D. A., (#38) Theóphilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação cientifica. São Paulo:
Atlas, 143-164.
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TITULO INDÚSTRIA 4.0 E O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

INTRODUCAO

Este artigo irá apresentar os conceitos relacionados a indústria 4.0, que se trata de um fenômeno que está guiando as
transformações nos processos de produção e que vem sendo estudada a priori, isto é, antes de acontecer (ou durante o seu
acontecimento), diferentemente dos outros três marcos passados relacionados as revoluções industriais (HERMANN; PENTEK;
OTTO, 2015). Ainda serão expostos as suas vertentes e o atual impacto nas relações humanas e como essa revolução tem afetado
as empresas e as pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é compreender o conceito da quarta revolução industrial e como essa revolução irá impactar o processo
produtivo e gerar valor para as empresas. Qual será o papel do seu capital intelectual nessa transformação e como estão
estimulando o desenvolvimento do seu capital humano e se a população está preparada para essa mudança.

METODOLOGIA
O método científico definido para a realização da pesquisa parte é exploratória e outra quantitativa sendo por meio de levantamento
e análise de materiais bibliográficos. Segundo Martins (#38) Theóphilo (2009), a pesquisa quantitativa é aquela em que os dados e
as evidências coletadas podem ser quantificados e mensurados.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da pesquisa foram: uma grande parte das empresas segundo os entrevistados ou seja 78% não
dissemina o conteúdo e não aplica treinamentos referente a Indústria 4.0 aos seus colaboradores, logo, torna possível identificar
que os empregados ainda não estão qualificados nesse assunto. Existe uma pequena parte de pessoas que convive e já tem
conhecimento referente a esse tema, onde para 14% dos entrevistados estão inseridos neste contexto, porém é possível observar
que há uma defasagem muito grande no mercado com relação a esse assunto e conseguentemente um amplo espaço a ser
percorrido.

CONCLUSOES

Nota se que, embora a denominada quarta revolução industrial ou indústria 4.0 seja uma realidade, o desenvolvimento do capital
humano ainda é algo defasado em nosso país, onde há um pequeno grupo de pessoas abastadas que conhecem e compreendem o
conceito, porém a grande maioria não possuí o conhecimento necessário sobre o tema. Passa a ser de extrema relevância um maior
desenvolvimento de pessoas, seja em treinamentos internos e externos nas empresas, nas escolas em seus diversos níveis este
tipo de inclusão deve visto como um programa educacional abordando temas atuais, onde as crianças e adolescentes já ingressem
no mercado de trabalho com um mínimo de conhecimento sobre o tema, para então conseguirmos desenvolver melhor esses jovens
para a indústria 4.0 e quem sabe uma futura indústria 5.0.

REFERENCIAS

HERMANN, M.;PENTEK, T.; OTTO,B.Design principles for industrie 4.0 scenarios: a literature review. In:ANNUAL HAWAII
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES, 49., 2016,Estados Unidos. Proceedings...Washington, DC:IEEE Computer
Society, 2016. p. 3928–3937 MARTINS, G. D. A., (#38) Theóphilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação cientifica. São Paulo:
Atlas, 143-164.
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TITULO INDÚSTRIA 4.0 E O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

INTRODUCAO

Este artigo irá apresentar os conceitos relacionados a indústria 4.0, que se trata de um fenômeno que está guiando as
transformações nos processos de produção e que vem sendo estudada a priori, isto é, antes de acontecer (ou durante o seu
acontecimento), diferentemente dos outros três marcos passados relacionados as revoluções industriais (HERMANN; PENTEK;
OTTO, 2015). Ainda serão expostos as suas vertentes e o atual impacto nas relações humanas e como essa revolução tem afetado
as empresas e as pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é compreender o conceito da quarta revolução industrial e como essa revolução irá impactar o processo
produtivo e gerar valor para as empresas. Qual será o papel do seu capital intelectual nessa transformação e como estão
estimulando o desenvolvimento do seu capital humano e se a população está preparada para essa mudança.

METODOLOGIA
O método científico definido para a realização da pesquisa parte é exploratória e outra quantitativa sendo por meio de levantamento
e análise de materiais bibliográficos. Segundo Martins (#38) Theóphilo (2009), a pesquisa quantitativa é aquela em que os dados e
as evidências coletadas podem ser quantificados e mensurados.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da pesquisa foram: uma grande parte das empresas segundo os entrevistados ou seja 78% não
dissemina o conteúdo e não aplica treinamentos referente a Indústria 4.0 aos seus colaboradores, logo, torna possível identificar
que os empregados ainda não estão qualificados nesse assunto. Existe uma pequena parte de pessoas que convive e já tem
conhecimento referente a esse tema, onde para 14% dos entrevistados estão inseridos neste contexto, porém é possível observar
que há uma defasagem muito grande no mercado com relação a esse assunto e conseguentemente um amplo espaço a ser
percorrido.

CONCLUSOES

Nota se que, embora a denominada quarta revolução industrial ou indústria 4.0 seja uma realidade, o desenvolvimento do capital
humano ainda é algo defasado em nosso país, onde há um pequeno grupo de pessoas abastadas que conhecem e compreendem o
conceito, porém a grande maioria não possuí o conhecimento necessário sobre o tema. Passa a ser de extrema relevância um maior
desenvolvimento de pessoas, seja em treinamentos internos e externos nas empresas, nas escolas em seus diversos níveis este
tipo de inclusão deve visto como um programa educacional abordando temas atuais, onde as crianças e adolescentes já ingressem
no mercado de trabalho com um mínimo de conhecimento sobre o tema, para então conseguirmos desenvolver melhor esses jovens
para a indústria 4.0 e quem sabe uma futura indústria 5.0.

REFERENCIAS

HERMANN, M.;PENTEK, T.; OTTO,B.Design principles for industrie 4.0 scenarios: a literature review. In:ANNUAL HAWAII
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES, 49., 2016,Estados Unidos. Proceedings...Washington, DC:IEEE Computer
Society, 2016. p. 3928–3937 MARTINS, G. D. A., (#38) Theóphilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação cientifica. São Paulo:
Atlas, 143-164.
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TITULO
OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E CONFLITOS DECORRENTES DA CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS-
MA

INTRODUCAO

Os Parque Nacionais têm por objetivo a preservação da biodiversidade, a promoção das pesquisas científicas e do turismo
ecológico (BRASIL, 2019). O Parque Nacional da Chapada das Mesas foi criado pelo receio de se implantar duas pequenas centrais
hidrelétricas na região, tendo importância socioambiental por estar localizado entre três biomas brasileiros: Cerrado, Amazônia e
Caatinga. (Silva, 2019) A região abriga comunidades tradicionais caracterizadas por vínculo com a natureza, e organização das suas
atividades econômicas e sociais. O Ecoturismo promove avanços econômicos, sociais e ainda traz impactos ambientais à região
(COELHO, 2019)

OBJETIVOS
Analisar os impactos socioambientais da criação do Parque Nacional da Chapada das Mesas às comunidades locais e ao
ecoturismo

METODOLOGIA
Pesquisa realizada em base de dados Scopus e scielo com critérios de inclusão: “Turismo em áreas de preservação”, “Parque
Nacional da Chapada das Mesas” e “Impactos socioambientais”. O recorte temporal da pesquisa foi de 2011 a 2021. Foram
selecionados 25 trabalhos.

RESULTADOS

A criação do parque impôs adaptações às comunidades tradicionais devido a desapropriação e imposição do uso restrito de áreas.
De acordo Coelho (2020) 79,2% dos moradores afirmam que o parque promove a proteção da biodiversidade, entretanto, 12,9% dos
residentes afirmam que a implantação não considera às necessidades econômicas da comunidade devido as restrições impostas
ao uso da terra. As medidas indenizatórias não considera a perda de patrimônio cultural e afetivo da região. Os impactos decorrente
da atividade de subsistência e o ecoturismo prevê-se queimadas, o uso incorreto do solo, desmatamento, aumento de resíduos e
poluição hídrica. O Plano de manejo prevê o fomento do turismo de base comunitária sendo uma alternativa que beneficiará a
preservação do ecossistema como a permanência da comunidade tradicional.

CONCLUSOES
Uma alternativa para mitigar os impactos à comunidade tradicional é o turismo de base comunitária que busca aliar meio ambiente,
economia e comunidade. O plano de manejo considera o impacto do turismo no desenvolvimento local reunindo elementos para
proteção do patrimônio ambiental, econômico e cultural das comunidades tradicionais.

REFERENCIAS

BRASIL. Lei n.° 9.985, de 18 de julho de 2000. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC,
estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Brasília. Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm(#62). Acesso em: 20 Set.2022. Coelho, L. O. S.; Moura, R.S., Nascimento,
L., Fernandes, R.T.V., Oliveira, J.F. Impactos causados pela implantação do Parque Nacional da Chapada das Mesas em Carolina,
Maranhão. Acta Tecnológica v.15, nº 2, 2020 ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Plano de Manejo
do Parque Nacional da Chapada das Mesas. Brasília, 2019. Disponível em:
https://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/cerrado/unidades--de-conservacao-cerrado/2079-
parna-da-chapada-das-mesas Acessado em 05 outubro 2022.. Silva, M.L.A.; Araújo, M.F.V.; Conceição, G.M. Síntese histórica e
socioambiental do Parque Nacional da Chapada das Mesas (MA). Revista Brasileira de Ecoturismo, São Paulo, v.12. 2019
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TITULO
OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E CONFLITOS DECORRENTES DA CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS-
MA

INTRODUCAO

Os Parque Nacionais têm por objetivo a preservação da biodiversidade, a promoção das pesquisas científicas e do turismo
ecológico (BRASIL, 2019). O Parque Nacional da Chapada das Mesas foi criado pelo receio de se implantar duas pequenas centrais
hidrelétricas na região, tendo importância socioambiental por estar localizado entre três biomas brasileiros: Cerrado, Amazônia e
Caatinga. (Silva, 2019) A região abriga comunidades tradicionais caracterizadas por vínculo com a natureza, e organização das suas
atividades econômicas e sociais. O Ecoturismo promove avanços econômicos, sociais e ainda traz impactos ambientais à região
(COELHO, 2019)

OBJETIVOS
Analisar os impactos socioambientais da criação do Parque Nacional da Chapada das Mesas às comunidades locais e ao
ecoturismo

METODOLOGIA
Pesquisa realizada em base de dados Scopus e scielo com critérios de inclusão: “Turismo em áreas de preservação”, “Parque
Nacional da Chapada das Mesas” e “Impactos socioambientais”. O recorte temporal da pesquisa foi de 2011 a 2021. Foram
selecionados 25 trabalhos.

RESULTADOS

A criação do parque impôs adaptações às comunidades tradicionais devido a desapropriação e imposição do uso restrito de áreas.
De acordo Coelho (2020) 79,2% dos moradores afirmam que o parque promove a proteção da biodiversidade, entretanto, 12,9% dos
residentes afirmam que a implantação não considera às necessidades econômicas da comunidade devido as restrições impostas
ao uso da terra. As medidas indenizatórias não considera a perda de patrimônio cultural e afetivo da região. Os impactos decorrente
da atividade de subsistência e o ecoturismo prevê-se queimadas, o uso incorreto do solo, desmatamento, aumento de resíduos e
poluição hídrica. O Plano de manejo prevê o fomento do turismo de base comunitária sendo uma alternativa que beneficiará a
preservação do ecossistema como a permanência da comunidade tradicional.

CONCLUSOES
Uma alternativa para mitigar os impactos à comunidade tradicional é o turismo de base comunitária que busca aliar meio ambiente,
economia e comunidade. O plano de manejo considera o impacto do turismo no desenvolvimento local reunindo elementos para
proteção do patrimônio ambiental, econômico e cultural das comunidades tradicionais.

REFERENCIAS

BRASIL. Lei n.° 9.985, de 18 de julho de 2000. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC,
estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Brasília. Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm(#62). Acesso em: 20 Set.2022. Coelho, L. O. S.; Moura, R.S., Nascimento,
L., Fernandes, R.T.V., Oliveira, J.F. Impactos causados pela implantação do Parque Nacional da Chapada das Mesas em Carolina,
Maranhão. Acta Tecnológica v.15, nº 2, 2020 ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Plano de Manejo
do Parque Nacional da Chapada das Mesas. Brasília, 2019. Disponível em:
https://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/cerrado/unidades--de-conservacao-cerrado/2079-
parna-da-chapada-das-mesas Acessado em 05 outubro 2022.. Silva, M.L.A.; Araújo, M.F.V.; Conceição, G.M. Síntese histórica e
socioambiental do Parque Nacional da Chapada das Mesas (MA). Revista Brasileira de Ecoturismo, São Paulo, v.12. 2019
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TITULO
OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E CONFLITOS DECORRENTES DA CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS-
MA

INTRODUCAO

Os Parque Nacionais têm por objetivo a preservação da biodiversidade, a promoção das pesquisas científicas e do turismo
ecológico (BRASIL, 2019). O Parque Nacional da Chapada das Mesas foi criado pelo receio de se implantar duas pequenas centrais
hidrelétricas na região, tendo importância socioambiental por estar localizado entre três biomas brasileiros: Cerrado, Amazônia e
Caatinga. (Silva, 2019) A região abriga comunidades tradicionais caracterizadas por vínculo com a natureza, e organização das suas
atividades econômicas e sociais. O Ecoturismo promove avanços econômicos, sociais e ainda traz impactos ambientais à região
(COELHO, 2019)

OBJETIVOS
Analisar os impactos socioambientais da criação do Parque Nacional da Chapada das Mesas às comunidades locais e ao
ecoturismo

METODOLOGIA
Pesquisa realizada em base de dados Scopus e scielo com critérios de inclusão: “Turismo em áreas de preservação”, “Parque
Nacional da Chapada das Mesas” e “Impactos socioambientais”. O recorte temporal da pesquisa foi de 2011 a 2021. Foram
selecionados 25 trabalhos.

RESULTADOS

A criação do parque impôs adaptações às comunidades tradicionais devido a desapropriação e imposição do uso restrito de áreas.
De acordo Coelho (2020) 79,2% dos moradores afirmam que o parque promove a proteção da biodiversidade, entretanto, 12,9% dos
residentes afirmam que a implantação não considera às necessidades econômicas da comunidade devido as restrições impostas
ao uso da terra. As medidas indenizatórias não considera a perda de patrimônio cultural e afetivo da região. Os impactos decorrente
da atividade de subsistência e o ecoturismo prevê-se queimadas, o uso incorreto do solo, desmatamento, aumento de resíduos e
poluição hídrica. O Plano de manejo prevê o fomento do turismo de base comunitária sendo uma alternativa que beneficiará a
preservação do ecossistema como a permanência da comunidade tradicional.

CONCLUSOES
Uma alternativa para mitigar os impactos à comunidade tradicional é o turismo de base comunitária que busca aliar meio ambiente,
economia e comunidade. O plano de manejo considera o impacto do turismo no desenvolvimento local reunindo elementos para
proteção do patrimônio ambiental, econômico e cultural das comunidades tradicionais.

REFERENCIAS

BRASIL. Lei n.° 9.985, de 18 de julho de 2000. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC,
estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Brasília. Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm(#62). Acesso em: 20 Set.2022. Coelho, L. O. S.; Moura, R.S., Nascimento,
L., Fernandes, R.T.V., Oliveira, J.F. Impactos causados pela implantação do Parque Nacional da Chapada das Mesas em Carolina,
Maranhão. Acta Tecnológica v.15, nº 2, 2020 ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Plano de Manejo
do Parque Nacional da Chapada das Mesas. Brasília, 2019. Disponível em:
https://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/cerrado/unidades--de-conservacao-cerrado/2079-
parna-da-chapada-das-mesas Acessado em 05 outubro 2022.. Silva, M.L.A.; Araújo, M.F.V.; Conceição, G.M. Síntese histórica e
socioambiental do Parque Nacional da Chapada das Mesas (MA). Revista Brasileira de Ecoturismo, São Paulo, v.12. 2019

Página 267



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13333 Engenharias 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3970582 - VANDERLEIA MORENO DE LEMOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos Henrique de Araujo Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO
OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E CONFLITOS DECORRENTES DA CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS-
MA

INTRODUCAO

Os Parque Nacionais têm por objetivo a preservação da biodiversidade, a promoção das pesquisas científicas e do turismo
ecológico (BRASIL, 2019). O Parque Nacional da Chapada das Mesas foi criado pelo receio de se implantar duas pequenas centrais
hidrelétricas na região, tendo importância socioambiental por estar localizado entre três biomas brasileiros: Cerrado, Amazônia e
Caatinga. (Silva, 2019) A região abriga comunidades tradicionais caracterizadas por vínculo com a natureza, e organização das suas
atividades econômicas e sociais. O Ecoturismo promove avanços econômicos, sociais e ainda traz impactos ambientais à região
(COELHO, 2019)

OBJETIVOS
Analisar os impactos socioambientais da criação do Parque Nacional da Chapada das Mesas às comunidades locais e ao
ecoturismo

METODOLOGIA
Pesquisa realizada em base de dados Scopus e scielo com critérios de inclusão: “Turismo em áreas de preservação”, “Parque
Nacional da Chapada das Mesas” e “Impactos socioambientais”. O recorte temporal da pesquisa foi de 2011 a 2021. Foram
selecionados 25 trabalhos.

RESULTADOS

A criação do parque impôs adaptações às comunidades tradicionais devido a desapropriação e imposição do uso restrito de áreas.
De acordo Coelho (2020) 79,2% dos moradores afirmam que o parque promove a proteção da biodiversidade, entretanto, 12,9% dos
residentes afirmam que a implantação não considera às necessidades econômicas da comunidade devido as restrições impostas
ao uso da terra. As medidas indenizatórias não considera a perda de patrimônio cultural e afetivo da região. Os impactos decorrente
da atividade de subsistência e o ecoturismo prevê-se queimadas, o uso incorreto do solo, desmatamento, aumento de resíduos e
poluição hídrica. O Plano de manejo prevê o fomento do turismo de base comunitária sendo uma alternativa que beneficiará a
preservação do ecossistema como a permanência da comunidade tradicional.

CONCLUSOES
Uma alternativa para mitigar os impactos à comunidade tradicional é o turismo de base comunitária que busca aliar meio ambiente,
economia e comunidade. O plano de manejo considera o impacto do turismo no desenvolvimento local reunindo elementos para
proteção do patrimônio ambiental, econômico e cultural das comunidades tradicionais.

REFERENCIAS

BRASIL. Lei n.° 9.985, de 18 de julho de 2000. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC,
estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Brasília. Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm(#62). Acesso em: 20 Set.2022. Coelho, L. O. S.; Moura, R.S., Nascimento,
L., Fernandes, R.T.V., Oliveira, J.F. Impactos causados pela implantação do Parque Nacional da Chapada das Mesas em Carolina,
Maranhão. Acta Tecnológica v.15, nº 2, 2020 ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Plano de Manejo
do Parque Nacional da Chapada das Mesas. Brasília, 2019. Disponível em:
https://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/cerrado/unidades--de-conservacao-cerrado/2079-
parna-da-chapada-das-mesas Acessado em 05 outubro 2022.. Silva, M.L.A.; Araújo, M.F.V.; Conceição, G.M. Síntese histórica e
socioambiental do Parque Nacional da Chapada das Mesas (MA). Revista Brasileira de Ecoturismo, São Paulo, v.12. 2019
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TITULO
OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E CONFLITOS DECORRENTES DA CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS-
MA

INTRODUCAO

Os Parque Nacionais têm por objetivo a preservação da biodiversidade, a promoção das pesquisas científicas e do turismo
ecológico (BRASIL, 2019). O Parque Nacional da Chapada das Mesas foi criado pelo receio de se implantar duas pequenas centrais
hidrelétricas na região, tendo importância socioambiental por estar localizado entre três biomas brasileiros: Cerrado, Amazônia e
Caatinga. (Silva, 2019) A região abriga comunidades tradicionais caracterizadas por vínculo com a natureza, e organização das suas
atividades econômicas e sociais. O Ecoturismo promove avanços econômicos, sociais e ainda traz impactos ambientais à região
(COELHO, 2019)

OBJETIVOS
Analisar os impactos socioambientais da criação do Parque Nacional da Chapada das Mesas às comunidades locais e ao
ecoturismo

METODOLOGIA
Pesquisa realizada em base de dados Scopus e scielo com critérios de inclusão: “Turismo em áreas de preservação”, “Parque
Nacional da Chapada das Mesas” e “Impactos socioambientais”. O recorte temporal da pesquisa foi de 2011 a 2021. Foram
selecionados 25 trabalhos.

RESULTADOS

A criação do parque impôs adaptações às comunidades tradicionais devido a desapropriação e imposição do uso restrito de áreas.
De acordo Coelho (2020) 79,2% dos moradores afirmam que o parque promove a proteção da biodiversidade, entretanto, 12,9% dos
residentes afirmam que a implantação não considera às necessidades econômicas da comunidade devido as restrições impostas
ao uso da terra. As medidas indenizatórias não considera a perda de patrimônio cultural e afetivo da região. Os impactos decorrente
da atividade de subsistência e o ecoturismo prevê-se queimadas, o uso incorreto do solo, desmatamento, aumento de resíduos e
poluição hídrica. O Plano de manejo prevê o fomento do turismo de base comunitária sendo uma alternativa que beneficiará a
preservação do ecossistema como a permanência da comunidade tradicional.

CONCLUSOES
Uma alternativa para mitigar os impactos à comunidade tradicional é o turismo de base comunitária que busca aliar meio ambiente,
economia e comunidade. O plano de manejo considera o impacto do turismo no desenvolvimento local reunindo elementos para
proteção do patrimônio ambiental, econômico e cultural das comunidades tradicionais.

REFERENCIAS

BRASIL. Lei n.° 9.985, de 18 de julho de 2000. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC,
estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Brasília. Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm(#62). Acesso em: 20 Set.2022. Coelho, L. O. S.; Moura, R.S., Nascimento,
L., Fernandes, R.T.V., Oliveira, J.F. Impactos causados pela implantação do Parque Nacional da Chapada das Mesas em Carolina,
Maranhão. Acta Tecnológica v.15, nº 2, 2020 ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Plano de Manejo
do Parque Nacional da Chapada das Mesas. Brasília, 2019. Disponível em:
https://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/cerrado/unidades--de-conservacao-cerrado/2079-
parna-da-chapada-das-mesas Acessado em 05 outubro 2022.. Silva, M.L.A.; Araújo, M.F.V.; Conceição, G.M. Síntese histórica e
socioambiental do Parque Nacional da Chapada das Mesas (MA). Revista Brasileira de Ecoturismo, São Paulo, v.12. 2019
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TITULO Violência Obstétrica: percepção de mulheres sobre a assistência gestacional e ao parto

INTRODUCAO

A Violência Obstétrica (VO) é praticada contra a mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. Esse ciclo é caracterizado como um
processo multifatorial, implicando alterações fisiológicas significativas, gerando mudanças físicas, psicológicas, emocionais e
sociais, contribuindo também em modificações biológicas, socioeconômicas, assim como dos aspectos culturais. A percepção da
VO nem sempre é clara para as mulheres que vivenciaram tal agressão.

OBJETIVOS
Compreender, a percepção das mulheres sobre a Violência Obstétrica, contribuindo para despertar conhecimento sobre as práticas
na assistência gestacional e no parto, tendo como objetivo específico a tentativa de assegurar o conhecimento sobre os direitos que
as protegem.

METODOLOGIA
Foi uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório e abordagem qualitativa. Os dados foram coletados através de entrevista
semiestruturada e uma roda de conversa com 3 mulheres de idades entre 20 e 45 anos que sofreram violência obstétrica em
hospitais públicos na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Apenas uma das mulheres tinha a percepção de que vivenciou uma violência obstétrica, porém identificamos que todas elas
sofreram tal violência, pois um dos procedimentos relatados duas das entrevistadas, que foram submetidas a episiotomia e a VO
pode ser definida como condutas de negligência, realizadas por profissionais de saúde como agressão física, verbal ou psicológica,
realização de procedimentos desnecessários, sem a autorização da paciente ou sem comprovação cientifica que pode ocorrer
desde o início da gravidez até o momento do puerpério (Teixeira, Antunes, Duamarde, Velloso, Faria Oliveira, 2020). Além disso
todas as mulheres relataram que têm medo e não desejam uma nova gestação devido ao trauma sofrido. Para a psicologia, sofrer
uma VO, seja ela de qualquer tipo, pode comprometer seriamente a saúde mental da mulher, pois se trata de um momento de total
desregulação hormonal e vulnerabilidade física e psicológica para a mãe e o seu bebê. (CFP, 2013; Muniz, Barbosa e Mota, 2012;
Sousa, 2008).

CONCLUSOES
Com base na amostra dos relatos das mulheres entrevistadas, podemos concluir que não houve a informação sobre os
procedimentos adotados no parto, e nem a possibilidade de escolha sobre o tipo de parto, além da realização de técnicas intrusivas.
Os partos foram considerados agressivos, sendo que duas das entrevistadas foram submetidas a episiotomia.

REFERENCIAS

ABREU, Ana Luiza Nunes. Significados E Sentidos Sobre Parto E Nascimento Dos Participantes De Uma Exposição Interativa. UFMG.
2019. Disponível em:
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31066/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Ana%20Luiza%20Nunes%20Abreu.pdf ASSIS, K.,
MEURER, F. e DELVAN, J. (2021). Repercussões emocionais em mulheres que sofreram violência obstétrica. Revista Psicologia
Argumento. p.135-157 Ed.39. 2021. Recuperado em 18 de setembro de 2021, de
https://periodicos.pucpr.br/index.php/psicologiaargumento/article/view/27239. ZANARDO, G. L. P., CALDERÓN, M., NADAL, A. H. R.,
(#38) HABIGZANG, L. F. (2017). Violência obstétrica no Brasil: uma revisão narrativa. Psicologia (#38) Sociedade, 29, Recuperado
em 18 de setembro, 2021, de: https://www.scielo.br/j/psoc/a/J7CMV7LK79LJTnX9gFyWHNN/?format=pdf(#38)lang=pt
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TITULO Violência Obstétrica: percepção de mulheres sobre a assistência gestacional e ao parto

INTRODUCAO

A Violência Obstétrica (VO) é praticada contra a mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. Esse ciclo é caracterizado como um
processo multifatorial, implicando alterações fisiológicas significativas, gerando mudanças físicas, psicológicas, emocionais e
sociais, contribuindo também em modificações biológicas, socioeconômicas, assim como dos aspectos culturais. A percepção da
VO nem sempre é clara para as mulheres que vivenciaram tal agressão.

OBJETIVOS
Compreender, a percepção das mulheres sobre a Violência Obstétrica, contribuindo para despertar conhecimento sobre as práticas
na assistência gestacional e no parto, tendo como objetivo específico a tentativa de assegurar o conhecimento sobre os direitos que
as protegem.

METODOLOGIA
Foi uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório e abordagem qualitativa. Os dados foram coletados através de entrevista
semiestruturada e uma roda de conversa com 3 mulheres de idades entre 20 e 45 anos que sofreram violência obstétrica em
hospitais públicos na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Apenas uma das mulheres tinha a percepção de que vivenciou uma violência obstétrica, porém identificamos que todas elas
sofreram tal violência, pois um dos procedimentos relatados duas das entrevistadas, que foram submetidas a episiotomia e a VO
pode ser definida como condutas de negligência, realizadas por profissionais de saúde como agressão física, verbal ou psicológica,
realização de procedimentos desnecessários, sem a autorização da paciente ou sem comprovação cientifica que pode ocorrer
desde o início da gravidez até o momento do puerpério (Teixeira, Antunes, Duamarde, Velloso, Faria Oliveira, 2020). Além disso
todas as mulheres relataram que têm medo e não desejam uma nova gestação devido ao trauma sofrido. Para a psicologia, sofrer
uma VO, seja ela de qualquer tipo, pode comprometer seriamente a saúde mental da mulher, pois se trata de um momento de total
desregulação hormonal e vulnerabilidade física e psicológica para a mãe e o seu bebê. (CFP, 2013; Muniz, Barbosa e Mota, 2012;
Sousa, 2008).

CONCLUSOES
Com base na amostra dos relatos das mulheres entrevistadas, podemos concluir que não houve a informação sobre os
procedimentos adotados no parto, e nem a possibilidade de escolha sobre o tipo de parto, além da realização de técnicas intrusivas.
Os partos foram considerados agressivos, sendo que duas das entrevistadas foram submetidas a episiotomia.

REFERENCIAS

ABREU, Ana Luiza Nunes. Significados E Sentidos Sobre Parto E Nascimento Dos Participantes De Uma Exposição Interativa. UFMG.
2019. Disponível em:
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31066/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Ana%20Luiza%20Nunes%20Abreu.pdf ASSIS, K.,
MEURER, F. e DELVAN, J. (2021). Repercussões emocionais em mulheres que sofreram violência obstétrica. Revista Psicologia
Argumento. p.135-157 Ed.39. 2021. Recuperado em 18 de setembro de 2021, de
https://periodicos.pucpr.br/index.php/psicologiaargumento/article/view/27239. ZANARDO, G. L. P., CALDERÓN, M., NADAL, A. H. R.,
(#38) HABIGZANG, L. F. (2017). Violência obstétrica no Brasil: uma revisão narrativa. Psicologia (#38) Sociedade, 29, Recuperado
em 18 de setembro, 2021, de: https://www.scielo.br/j/psoc/a/J7CMV7LK79LJTnX9gFyWHNN/?format=pdf(#38)lang=pt
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TITULO Violência Obstétrica: percepção de mulheres sobre a assistência gestacional e ao parto

INTRODUCAO

A Violência Obstétrica (VO) é praticada contra a mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. Esse ciclo é caracterizado como um
processo multifatorial, implicando alterações fisiológicas significativas, gerando mudanças físicas, psicológicas, emocionais e
sociais, contribuindo também em modificações biológicas, socioeconômicas, assim como dos aspectos culturais. A percepção da
VO nem sempre é clara para as mulheres que vivenciaram tal agressão.

OBJETIVOS
Compreender, a percepção das mulheres sobre a Violência Obstétrica, contribuindo para despertar conhecimento sobre as práticas
na assistência gestacional e no parto, tendo como objetivo específico a tentativa de assegurar o conhecimento sobre os direitos que
as protegem.

METODOLOGIA
Foi uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório e abordagem qualitativa. Os dados foram coletados através de entrevista
semiestruturada e uma roda de conversa com 3 mulheres de idades entre 20 e 45 anos que sofreram violência obstétrica em
hospitais públicos na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Apenas uma das mulheres tinha a percepção de que vivenciou uma violência obstétrica, porém identificamos que todas elas
sofreram tal violência, pois um dos procedimentos relatados duas das entrevistadas, que foram submetidas a episiotomia e a VO
pode ser definida como condutas de negligência, realizadas por profissionais de saúde como agressão física, verbal ou psicológica,
realização de procedimentos desnecessários, sem a autorização da paciente ou sem comprovação cientifica que pode ocorrer
desde o início da gravidez até o momento do puerpério (Teixeira, Antunes, Duamarde, Velloso, Faria Oliveira, 2020). Além disso
todas as mulheres relataram que têm medo e não desejam uma nova gestação devido ao trauma sofrido. Para a psicologia, sofrer
uma VO, seja ela de qualquer tipo, pode comprometer seriamente a saúde mental da mulher, pois se trata de um momento de total
desregulação hormonal e vulnerabilidade física e psicológica para a mãe e o seu bebê. (CFP, 2013; Muniz, Barbosa e Mota, 2012;
Sousa, 2008).

CONCLUSOES
Com base na amostra dos relatos das mulheres entrevistadas, podemos concluir que não houve a informação sobre os
procedimentos adotados no parto, e nem a possibilidade de escolha sobre o tipo de parto, além da realização de técnicas intrusivas.
Os partos foram considerados agressivos, sendo que duas das entrevistadas foram submetidas a episiotomia.

REFERENCIAS

ABREU, Ana Luiza Nunes. Significados E Sentidos Sobre Parto E Nascimento Dos Participantes De Uma Exposição Interativa. UFMG.
2019. Disponível em:
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31066/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Ana%20Luiza%20Nunes%20Abreu.pdf ASSIS, K.,
MEURER, F. e DELVAN, J. (2021). Repercussões emocionais em mulheres que sofreram violência obstétrica. Revista Psicologia
Argumento. p.135-157 Ed.39. 2021. Recuperado em 18 de setembro de 2021, de
https://periodicos.pucpr.br/index.php/psicologiaargumento/article/view/27239. ZANARDO, G. L. P., CALDERÓN, M., NADAL, A. H. R.,
(#38) HABIGZANG, L. F. (2017). Violência obstétrica no Brasil: uma revisão narrativa. Psicologia (#38) Sociedade, 29, Recuperado
em 18 de setembro, 2021, de: https://www.scielo.br/j/psoc/a/J7CMV7LK79LJTnX9gFyWHNN/?format=pdf(#38)lang=pt
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TITULO INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DE RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS K E W EM PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) compreendem a retrovírus “fósseis” que infectaram células germinativas de nossos
ancestrais, fixaram-se no nosso genoma e sabemos que hoje compreendem a 8% do nosso genoma. Porém durante o processo
evolutivo, suas sequências tornaram-se fragmentadas ou silenciadas, o que em teoria impediria a sua replicação. De maneira
curiosa, sabe-se que esses HERVs apresentam funções biológicas no organismo, como aspectos fusogênico envolvidos em etapas
de formação da placenta(1), bem como aparentam atuar tanto no desenvolvimento quanto no reparo de tecido muscular(2)

OBJETIVOS Avaliar o perfil de expressão de Retrovírus Endógeno Humanos K e W em indivíduos praticantes de exercício físico

METODOLOGIA

Esse é um estudo transversal, com execução de uma sessão de treino de treino de força, e com coleta de amostra sanguínea
anterior a sessão, imediatamente após a sessão e 30 minutos após a sessão. Os voluntários foram divididos em três grupos de
acordo com a sua capacidade de prática de atividade física, sendo: grupo sedentário(GS), grupo de baixo volume(GBV) e grupo de
alto volume(GAV). As mostras foram encaminhadas para o laboratório de pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, o RNA foi
extraído com Trizol-Clorofórmio, tratadas com DNAse e o cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W e K em
RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-(#38)#916;(#38)#916;Ct. Além disso, também foram dosadas as
citocinas IL6, IL10 e TNFa.

RESULTADOS

Ao todo foram recrutados 48 voluntários (28 mulheres e 20 homens), sendo 20 do GS, 18 do GBV e 10 do GAV. A idade média de
todos os grupos foi similar, 25.9, 23.8 e 28.7, respectivamente. Os ensaios de quantificação relativa de HERV-W mostraram um
aumento significativo gradual após a sessão de treino, mostrando-se de 2 a 3 vezes mais elevado nos indivíduos após a prática de
exercício físico (p(#60)0,01). esse aumento também foi observado quando separados pelos grupos, porém não houve diferença
estatística ao comparar a diferença entre grupos. Acredita-se que o HERV-W possa de fato exercer um papel na miogênese e no
reparo tecidual, dados descritos na literatura suportam esse papel (3). De maneira paralela, a expressão do HERV-K decaiu de forma
significativa após a prática de exercício físico. Por fim, as citoinas IL6 e TNF-a mostraram-se significativa elevadas após a prática de
exercício físico.

CONCLUSOES
HERV-W está super expresso em indivíduos de praticam exercício físicos, e os dados aqui demonstrados podem contribuir para a
compreensão do papel desses retroelementos na miogênese e no reparo tecidual.

REFERENCIAS

1Mi, S. et al. Syncytin is a captive retroviral envelope protein involved in human placental morphogenesis. Nature 403, 785–9 (2000).
2Bjerregard, B., et al.,. Syncytin-1 in differentiating human myoblasts: relationship to caveolin-3 and myogenin. Cell Tissue Res. 357,
355–62 (2014) 3Frese, S. et al. Long-term endurance exercise in humans stimulates cell fusion of myoblasts along with fusogenic
endogenous retroviral genes in vivo. PLoS One 10, (2015)
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TITULO INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DE RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS K E W EM PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) compreendem a retrovírus “fósseis” que infectaram células germinativas de nossos
ancestrais, fixaram-se no nosso genoma e sabemos que hoje compreendem a 8% do nosso genoma. Porém durante o processo
evolutivo, suas sequências tornaram-se fragmentadas ou silenciadas, o que em teoria impediria a sua replicação. De maneira
curiosa, sabe-se que esses HERVs apresentam funções biológicas no organismo, como aspectos fusogênico envolvidos em etapas
de formação da placenta(1), bem como aparentam atuar tanto no desenvolvimento quanto no reparo de tecido muscular(2)

OBJETIVOS Avaliar o perfil de expressão de Retrovírus Endógeno Humanos K e W em indivíduos praticantes de exercício físico

METODOLOGIA

Esse é um estudo transversal, com execução de uma sessão de treino de treino de força, e com coleta de amostra sanguínea
anterior a sessão, imediatamente após a sessão e 30 minutos após a sessão. Os voluntários foram divididos em três grupos de
acordo com a sua capacidade de prática de atividade física, sendo: grupo sedentário(GS), grupo de baixo volume(GBV) e grupo de
alto volume(GAV). As mostras foram encaminhadas para o laboratório de pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, o RNA foi
extraído com Trizol-Clorofórmio, tratadas com DNAse e o cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W e K em
RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-(#38)#916;(#38)#916;Ct. Além disso, também foram dosadas as
citocinas IL6, IL10 e TNFa.

RESULTADOS

Ao todo foram recrutados 48 voluntários (28 mulheres e 20 homens), sendo 20 do GS, 18 do GBV e 10 do GAV. A idade média de
todos os grupos foi similar, 25.9, 23.8 e 28.7, respectivamente. Os ensaios de quantificação relativa de HERV-W mostraram um
aumento significativo gradual após a sessão de treino, mostrando-se de 2 a 3 vezes mais elevado nos indivíduos após a prática de
exercício físico (p(#60)0,01). esse aumento também foi observado quando separados pelos grupos, porém não houve diferença
estatística ao comparar a diferença entre grupos. Acredita-se que o HERV-W possa de fato exercer um papel na miogênese e no
reparo tecidual, dados descritos na literatura suportam esse papel (3). De maneira paralela, a expressão do HERV-K decaiu de forma
significativa após a prática de exercício físico. Por fim, as citoinas IL6 e TNF-a mostraram-se significativa elevadas após a prática de
exercício físico.

CONCLUSOES
HERV-W está super expresso em indivíduos de praticam exercício físicos, e os dados aqui demonstrados podem contribuir para a
compreensão do papel desses retroelementos na miogênese e no reparo tecidual.

REFERENCIAS

1Mi, S. et al. Syncytin is a captive retroviral envelope protein involved in human placental morphogenesis. Nature 403, 785–9 (2000).
2Bjerregard, B., et al.,. Syncytin-1 in differentiating human myoblasts: relationship to caveolin-3 and myogenin. Cell Tissue Res. 357,
355–62 (2014) 3Frese, S. et al. Long-term endurance exercise in humans stimulates cell fusion of myoblasts along with fusogenic
endogenous retroviral genes in vivo. PLoS One 10, (2015)
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TITULO INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DE RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS K E W EM PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) compreendem a retrovírus “fósseis” que infectaram células germinativas de nossos
ancestrais, fixaram-se no nosso genoma e sabemos que hoje compreendem a 8% do nosso genoma. Porém durante o processo
evolutivo, suas sequências tornaram-se fragmentadas ou silenciadas, o que em teoria impediria a sua replicação. De maneira
curiosa, sabe-se que esses HERVs apresentam funções biológicas no organismo, como aspectos fusogênico envolvidos em etapas
de formação da placenta(1), bem como aparentam atuar tanto no desenvolvimento quanto no reparo de tecido muscular(2)

OBJETIVOS Avaliar o perfil de expressão de Retrovírus Endógeno Humanos K e W em indivíduos praticantes de exercício físico

METODOLOGIA

Esse é um estudo transversal, com execução de uma sessão de treino de treino de força, e com coleta de amostra sanguínea
anterior a sessão, imediatamente após a sessão e 30 minutos após a sessão. Os voluntários foram divididos em três grupos de
acordo com a sua capacidade de prática de atividade física, sendo: grupo sedentário(GS), grupo de baixo volume(GBV) e grupo de
alto volume(GAV). As mostras foram encaminhadas para o laboratório de pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, o RNA foi
extraído com Trizol-Clorofórmio, tratadas com DNAse e o cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W e K em
RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-(#38)#916;(#38)#916;Ct. Além disso, também foram dosadas as
citocinas IL6, IL10 e TNFa.

RESULTADOS

Ao todo foram recrutados 48 voluntários (28 mulheres e 20 homens), sendo 20 do GS, 18 do GBV e 10 do GAV. A idade média de
todos os grupos foi similar, 25.9, 23.8 e 28.7, respectivamente. Os ensaios de quantificação relativa de HERV-W mostraram um
aumento significativo gradual após a sessão de treino, mostrando-se de 2 a 3 vezes mais elevado nos indivíduos após a prática de
exercício físico (p(#60)0,01). esse aumento também foi observado quando separados pelos grupos, porém não houve diferença
estatística ao comparar a diferença entre grupos. Acredita-se que o HERV-W possa de fato exercer um papel na miogênese e no
reparo tecidual, dados descritos na literatura suportam esse papel (3). De maneira paralela, a expressão do HERV-K decaiu de forma
significativa após a prática de exercício físico. Por fim, as citoinas IL6 e TNF-a mostraram-se significativa elevadas após a prática de
exercício físico.

CONCLUSOES
HERV-W está super expresso em indivíduos de praticam exercício físicos, e os dados aqui demonstrados podem contribuir para a
compreensão do papel desses retroelementos na miogênese e no reparo tecidual.

REFERENCIAS

1Mi, S. et al. Syncytin is a captive retroviral envelope protein involved in human placental morphogenesis. Nature 403, 785–9 (2000).
2Bjerregard, B., et al.,. Syncytin-1 in differentiating human myoblasts: relationship to caveolin-3 and myogenin. Cell Tissue Res. 357,
355–62 (2014) 3Frese, S. et al. Long-term endurance exercise in humans stimulates cell fusion of myoblasts along with fusogenic
endogenous retroviral genes in vivo. PLoS One 10, (2015)
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TITULO INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DE RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS K E W EM PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) compreendem a retrovírus “fósseis” que infectaram células germinativas de nossos
ancestrais, fixaram-se no nosso genoma e sabemos que hoje compreendem a 8% do nosso genoma. Porém durante o processo
evolutivo, suas sequências tornaram-se fragmentadas ou silenciadas, o que em teoria impediria a sua replicação. De maneira
curiosa, sabe-se que esses HERVs apresentam funções biológicas no organismo, como aspectos fusogênico envolvidos em etapas
de formação da placenta(1), bem como aparentam atuar tanto no desenvolvimento quanto no reparo de tecido muscular(2)

OBJETIVOS Avaliar o perfil de expressão de Retrovírus Endógeno Humanos K e W em indivíduos praticantes de exercício físico

METODOLOGIA

Esse é um estudo transversal, com execução de uma sessão de treino de treino de força, e com coleta de amostra sanguínea
anterior a sessão, imediatamente após a sessão e 30 minutos após a sessão. Os voluntários foram divididos em três grupos de
acordo com a sua capacidade de prática de atividade física, sendo: grupo sedentário(GS), grupo de baixo volume(GBV) e grupo de
alto volume(GAV). As mostras foram encaminhadas para o laboratório de pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, o RNA foi
extraído com Trizol-Clorofórmio, tratadas com DNAse e o cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W e K em
RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-(#38)#916;(#38)#916;Ct. Além disso, também foram dosadas as
citocinas IL6, IL10 e TNFa.

RESULTADOS

Ao todo foram recrutados 48 voluntários (28 mulheres e 20 homens), sendo 20 do GS, 18 do GBV e 10 do GAV. A idade média de
todos os grupos foi similar, 25.9, 23.8 e 28.7, respectivamente. Os ensaios de quantificação relativa de HERV-W mostraram um
aumento significativo gradual após a sessão de treino, mostrando-se de 2 a 3 vezes mais elevado nos indivíduos após a prática de
exercício físico (p(#60)0,01). esse aumento também foi observado quando separados pelos grupos, porém não houve diferença
estatística ao comparar a diferença entre grupos. Acredita-se que o HERV-W possa de fato exercer um papel na miogênese e no
reparo tecidual, dados descritos na literatura suportam esse papel (3). De maneira paralela, a expressão do HERV-K decaiu de forma
significativa após a prática de exercício físico. Por fim, as citoinas IL6 e TNF-a mostraram-se significativa elevadas após a prática de
exercício físico.

CONCLUSOES
HERV-W está super expresso em indivíduos de praticam exercício físicos, e os dados aqui demonstrados podem contribuir para a
compreensão do papel desses retroelementos na miogênese e no reparo tecidual.

REFERENCIAS

1Mi, S. et al. Syncytin is a captive retroviral envelope protein involved in human placental morphogenesis. Nature 403, 785–9 (2000).
2Bjerregard, B., et al.,. Syncytin-1 in differentiating human myoblasts: relationship to caveolin-3 and myogenin. Cell Tissue Res. 357,
355–62 (2014) 3Frese, S. et al. Long-term endurance exercise in humans stimulates cell fusion of myoblasts along with fusogenic
endogenous retroviral genes in vivo. PLoS One 10, (2015)
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TITULO INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DE RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS K E W EM PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) compreendem a retrovírus “fósseis” que infectaram células germinativas de nossos
ancestrais, fixaram-se no nosso genoma e sabemos que hoje compreendem a 8% do nosso genoma. Porém durante o processo
evolutivo, suas sequências tornaram-se fragmentadas ou silenciadas, o que em teoria impediria a sua replicação. De maneira
curiosa, sabe-se que esses HERVs apresentam funções biológicas no organismo, como aspectos fusogênico envolvidos em etapas
de formação da placenta(1), bem como aparentam atuar tanto no desenvolvimento quanto no reparo de tecido muscular(2)

OBJETIVOS Avaliar o perfil de expressão de Retrovírus Endógeno Humanos K e W em indivíduos praticantes de exercício físico

METODOLOGIA

Esse é um estudo transversal, com execução de uma sessão de treino de treino de força, e com coleta de amostra sanguínea
anterior a sessão, imediatamente após a sessão e 30 minutos após a sessão. Os voluntários foram divididos em três grupos de
acordo com a sua capacidade de prática de atividade física, sendo: grupo sedentário(GS), grupo de baixo volume(GBV) e grupo de
alto volume(GAV). As mostras foram encaminhadas para o laboratório de pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, o RNA foi
extraído com Trizol-Clorofórmio, tratadas com DNAse e o cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W e K em
RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-(#38)#916;(#38)#916;Ct. Além disso, também foram dosadas as
citocinas IL6, IL10 e TNFa.

RESULTADOS

Ao todo foram recrutados 48 voluntários (28 mulheres e 20 homens), sendo 20 do GS, 18 do GBV e 10 do GAV. A idade média de
todos os grupos foi similar, 25.9, 23.8 e 28.7, respectivamente. Os ensaios de quantificação relativa de HERV-W mostraram um
aumento significativo gradual após a sessão de treino, mostrando-se de 2 a 3 vezes mais elevado nos indivíduos após a prática de
exercício físico (p(#60)0,01). esse aumento também foi observado quando separados pelos grupos, porém não houve diferença
estatística ao comparar a diferença entre grupos. Acredita-se que o HERV-W possa de fato exercer um papel na miogênese e no
reparo tecidual, dados descritos na literatura suportam esse papel (3). De maneira paralela, a expressão do HERV-K decaiu de forma
significativa após a prática de exercício físico. Por fim, as citoinas IL6 e TNF-a mostraram-se significativa elevadas após a prática de
exercício físico.

CONCLUSOES
HERV-W está super expresso em indivíduos de praticam exercício físicos, e os dados aqui demonstrados podem contribuir para a
compreensão do papel desses retroelementos na miogênese e no reparo tecidual.

REFERENCIAS

1Mi, S. et al. Syncytin is a captive retroviral envelope protein involved in human placental morphogenesis. Nature 403, 785–9 (2000).
2Bjerregard, B., et al.,. Syncytin-1 in differentiating human myoblasts: relationship to caveolin-3 and myogenin. Cell Tissue Res. 357,
355–62 (2014) 3Frese, S. et al. Long-term endurance exercise in humans stimulates cell fusion of myoblasts along with fusogenic
endogenous retroviral genes in vivo. PLoS One 10, (2015)

Página 277



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13337
Ciências da

Saúde
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

3891950 - LUCAS VINÍCIUS MORAIS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Lucas Melo Neves Marina Tiemi Shio JONATAS BUSSADOR DO AMARAL

TITULO INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DE RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS K E W EM PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) compreendem a retrovírus “fósseis” que infectaram células germinativas de nossos
ancestrais, fixaram-se no nosso genoma e sabemos que hoje compreendem a 8% do nosso genoma. Porém durante o processo
evolutivo, suas sequências tornaram-se fragmentadas ou silenciadas, o que em teoria impediria a sua replicação. De maneira
curiosa, sabe-se que esses HERVs apresentam funções biológicas no organismo, como aspectos fusogênico envolvidos em etapas
de formação da placenta(1), bem como aparentam atuar tanto no desenvolvimento quanto no reparo de tecido muscular(2)

OBJETIVOS Avaliar o perfil de expressão de Retrovírus Endógeno Humanos K e W em indivíduos praticantes de exercício físico

METODOLOGIA

Esse é um estudo transversal, com execução de uma sessão de treino de treino de força, e com coleta de amostra sanguínea
anterior a sessão, imediatamente após a sessão e 30 minutos após a sessão. Os voluntários foram divididos em três grupos de
acordo com a sua capacidade de prática de atividade física, sendo: grupo sedentário(GS), grupo de baixo volume(GBV) e grupo de
alto volume(GAV). As mostras foram encaminhadas para o laboratório de pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, o RNA foi
extraído com Trizol-Clorofórmio, tratadas com DNAse e o cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W e K em
RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-(#38)#916;(#38)#916;Ct. Além disso, também foram dosadas as
citocinas IL6, IL10 e TNFa.

RESULTADOS

Ao todo foram recrutados 48 voluntários (28 mulheres e 20 homens), sendo 20 do GS, 18 do GBV e 10 do GAV. A idade média de
todos os grupos foi similar, 25.9, 23.8 e 28.7, respectivamente. Os ensaios de quantificação relativa de HERV-W mostraram um
aumento significativo gradual após a sessão de treino, mostrando-se de 2 a 3 vezes mais elevado nos indivíduos após a prática de
exercício físico (p(#60)0,01). esse aumento também foi observado quando separados pelos grupos, porém não houve diferença
estatística ao comparar a diferença entre grupos. Acredita-se que o HERV-W possa de fato exercer um papel na miogênese e no
reparo tecidual, dados descritos na literatura suportam esse papel (3). De maneira paralela, a expressão do HERV-K decaiu de forma
significativa após a prática de exercício físico. Por fim, as citoinas IL6 e TNF-a mostraram-se significativa elevadas após a prática de
exercício físico.

CONCLUSOES
HERV-W está super expresso em indivíduos de praticam exercício físicos, e os dados aqui demonstrados podem contribuir para a
compreensão do papel desses retroelementos na miogênese e no reparo tecidual.

REFERENCIAS

1Mi, S. et al. Syncytin is a captive retroviral envelope protein involved in human placental morphogenesis. Nature 403, 785–9 (2000).
2Bjerregard, B., et al.,. Syncytin-1 in differentiating human myoblasts: relationship to caveolin-3 and myogenin. Cell Tissue Res. 357,
355–62 (2014) 3Frese, S. et al. Long-term endurance exercise in humans stimulates cell fusion of myoblasts along with fusogenic
endogenous retroviral genes in vivo. PLoS One 10, (2015)
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TITULO INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DE RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS K E W EM PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) compreendem a retrovírus “fósseis” que infectaram células germinativas de nossos
ancestrais, fixaram-se no nosso genoma e sabemos que hoje compreendem a 8% do nosso genoma. Porém durante o processo
evolutivo, suas sequências tornaram-se fragmentadas ou silenciadas, o que em teoria impediria a sua replicação. De maneira
curiosa, sabe-se que esses HERVs apresentam funções biológicas no organismo, como aspectos fusogênico envolvidos em etapas
de formação da placenta(1), bem como aparentam atuar tanto no desenvolvimento quanto no reparo de tecido muscular(2)

OBJETIVOS Avaliar o perfil de expressão de Retrovírus Endógeno Humanos K e W em indivíduos praticantes de exercício físico

METODOLOGIA

Esse é um estudo transversal, com execução de uma sessão de treino de treino de força, e com coleta de amostra sanguínea
anterior a sessão, imediatamente após a sessão e 30 minutos após a sessão. Os voluntários foram divididos em três grupos de
acordo com a sua capacidade de prática de atividade física, sendo: grupo sedentário(GS), grupo de baixo volume(GBV) e grupo de
alto volume(GAV). As mostras foram encaminhadas para o laboratório de pesquisa da UNISA, o PBMC foi coletado, o RNA foi
extraído com Trizol-Clorofórmio, tratadas com DNAse e o cDNA foi construído. As amostras foram testadas para HERV-W e K em
RT-PCR e foram relativamente quantificadas pelo método 2-(#38)#916;(#38)#916;Ct. Além disso, também foram dosadas as
citocinas IL6, IL10 e TNFa.

RESULTADOS

Ao todo foram recrutados 48 voluntários (28 mulheres e 20 homens), sendo 20 do GS, 18 do GBV e 10 do GAV. A idade média de
todos os grupos foi similar, 25.9, 23.8 e 28.7, respectivamente. Os ensaios de quantificação relativa de HERV-W mostraram um
aumento significativo gradual após a sessão de treino, mostrando-se de 2 a 3 vezes mais elevado nos indivíduos após a prática de
exercício físico (p(#60)0,01). esse aumento também foi observado quando separados pelos grupos, porém não houve diferença
estatística ao comparar a diferença entre grupos. Acredita-se que o HERV-W possa de fato exercer um papel na miogênese e no
reparo tecidual, dados descritos na literatura suportam esse papel (3). De maneira paralela, a expressão do HERV-K decaiu de forma
significativa após a prática de exercício físico. Por fim, as citoinas IL6 e TNF-a mostraram-se significativa elevadas após a prática de
exercício físico.

CONCLUSOES
HERV-W está super expresso em indivíduos de praticam exercício físicos, e os dados aqui demonstrados podem contribuir para a
compreensão do papel desses retroelementos na miogênese e no reparo tecidual.

REFERENCIAS

1Mi, S. et al. Syncytin is a captive retroviral envelope protein involved in human placental morphogenesis. Nature 403, 785–9 (2000).
2Bjerregard, B., et al.,. Syncytin-1 in differentiating human myoblasts: relationship to caveolin-3 and myogenin. Cell Tissue Res. 357,
355–62 (2014) 3Frese, S. et al. Long-term endurance exercise in humans stimulates cell fusion of myoblasts along with fusogenic
endogenous retroviral genes in vivo. PLoS One 10, (2015)
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TITULO TERAPIA AQUÁTICA NA PARALISIA CEREBRAL: Revisão de Literatura

INTRODUCAO

A paralisia cerebral (PC) engloba um grupo heterogêneo de distúrbios neuromotores não progressivos e de início precoce que
afetam o desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil. A estimativa de prevalência média geral foi relatada 2.4 por 1.000 nascidos
vivos. Crianças com PC apresentam distúrbios do neurodesenvolvimento, como espasticidade, contratura, coordenação reduzida,
controle motor voluntário seletivo e fraqueza muscular. O Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) classifica
cinco níveis dos movimentos voluntários de crianças com PC. Ele observa especificamente o caminhar e sentar, mas também auxilia
a entender a gravidade do quadro de acordo com a sua classificação de I á V. A fisioterapia desempenha um papel central no
manejo da função, movimento e uso ideal do potencial da criança, por meio de abordagens físicas para promover, manter e
restaurar o bem-estar físico, psicológico e social. A Terapia Aquática tem efeitos que podem ser classificados como térmico e
mecânicos, trazendo benefícios como a flutuabilidade e diminuição do tônus muscular.

OBJETIVOS Relacionar as abordagens da terapia aquática para crianças com paralisia cerebral, com foco na função motora grossa.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura por meio de artigos científicos encontrados nas bases de dados PubMed, SciELO, BVS;
PEDro; Periódicos CAPES. Publicados no período de 2012 a 2022, foram utilizados Descritores em Ciências da Saúde (DeCS),
Terapia aquática; Hidroterapia; Paralisia Cerebral; Função Motora Grossa; Fisioterapia; Halliwick, nos idiomas português e inglês.
Foram encontrados 199 artigos e apenas 12 foram incluídos por terem nota igual ou maior que 6 na escala PeDRo.

RESULTADOS

Dos 12 estudos eslecionados, destacou-se apontamento de melhorias posturais e mobilidade; Oportunidade de realizar tarefas;
aprendizagem e transferência por meio de treinamento intervalado aquático de alta intensidade;Fisioterapia aquática convencional;
Exercícios aeróbicos assistidos; Desaquecimento com movimentos básicos do método Watsu e do conceito Halliwick. As terapias
citadas pelos autores trazem bons resultados na função motora grossa e nas aquisições motoras tanto em solo como em ambiente
aquático.

CONCLUSOES
Observou-se que a Terapia Aquática é elegível como terapia padrão ouro para crianças com PC, devido aos diversos benefícios
como, melhora de amplitude de movimento, ganho de força muscular, relaxamento, melhora das atividades de atividade diária, e nas
habilidades em solo se comparado com as terapias convencionais, além do prazer em praticar a terapia aquática.

REFERENCIAS

1 Park E-Y, Kim W-H, Choi Y-I. Factor analysis of the WeeFIM in children with spastic cerebral palsy. Disability and Rehabilitation.
2012 Dec 3;35(17):1466–71. 2 Rohn S, Novak Pavlic M, Rosenbaum P. Exploring the use of Halliwick aquatic therapy in the
rehabilitation of children with disabilities: A scoping review. Child: Care, Health and Development. 2021 Jul 8 3 Ryu K, Ali A, Kwon M,
Lee C, Kim Y, Lee G, et al. Effects of assisted aquatic movement and horseback riding therapies on emotion and brain activation in
patients with cerebral palsy. Journal of Physical Therapy Science 2016 Dec 1 [cited 2022 Aug 29];28(12):3283–7. Available from:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28174435/
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TITULO AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE CADASTRO DE CLIENTES

INTRODUCAO

O processo de cadastro por vezes é um fator determinante na experiencia de aquisição de um produto pelo cliente, e neste trabalho
o foco foi a problemática desse processo em relação ao ramo ótico, visando reduzir o tempo gasto nos atendimentos diários e
tornar a experiencia do usuário mais agradável. Para solucionar os problemas apontados, sistemas computacionais baseados em
automação, mostram-se capazes de cumprir as funções necessárias, de modo a tornar o gerenciamento de dados do mesmo mais
simples e ágil.

OBJETIVOS Desenvolver e implementar um sistema de cadastro de cliente em uma organização do segmento de ótica.

METODOLOGIA

Nesse trabalho, realizou-se o mapeamento sistemático de um software para cadastro de clientes de óticas e identificou-se a
necessidade da utilização de um sistema de armazenamento de dados mais robusto, além da automação de algumas funções. Para
testar essas hipóteses, foi desenvolvido um aplicativo para óticas, que possibilita o cadastramento de clientes e informações sobre
as especificações dos produtos. Após uma sequência de testes, o sistema passou por um método de avaliação qualitativo, com a
realização de uma pesquisa com os colaboradores da organização, a fim de mensurar a qualidade e funcionamento do sistema
desenvolvido.

RESULTADOS

A partir do aplicativo desenvolvido, testes foram realizados com um grupo de usuários. O teste consistiu em utilizar todas as
funcionalidades do sistema proposto, sua interface e design, sua fluidez, sua eficiência de resposta e se a validação de dados está
completa o suficiente para que não haja dúvidas no momento de finalização da venda. Após a coleta desses dados, em um campo
de avaliação localizado dentro do próprio aplicativo, os usuários opinam sobre essas funcionalidades, e o resultado desse
levantamento indicou que 86% das avaliações foram positivas.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: Visando o problema de gasto excessivo de tempo na manipulação e gerenciamento das informações sobre os
clientes novos e os já previamente cadastrados, o aplicativo obteve sucesso em seus objetivos, tornando estes processos não
somente mais ágeis como também mais fáceis e simples de serem realizados, o aplicativo suprimiu e superou as expectativas
impostas ao mesmo, e com relação as avaliações dos usuários as mesmas foram positivas em sua maioria.

REFERENCIAS

1.SciELO - Brasil - Sistema CRM: o papel das capacidades dinâmicas na criação do Sistema CRM de Capacidade de Inovação: o
Papel das Capacidades Dinâmicas na criação da Capacidade de Inovação:
https://www.scielo.br/j/bbr/a/KZvjMqTLJrNcMtjwdxnHPXS/ 2.Vista de um estudo sobre o processo de habilitação de celulares
numa empresa de telecomunicações brasileira: características do fluxo de informação entre os sistemas de cadastro e faturamento
(ufrr.br): https://revista.ufrr.br/adminrr/article/view/2031/1354 3.Vista do O USO DE WEB SERVICES PARA INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS ERP COM PLATAFORMA E-COMMERCE MAGENTO (unoeste.br):
https://revistas.unoeste.br/index.php/ce/article/view/1583/1872
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TITULO AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE CADASTRO DE CLIENTES

INTRODUCAO

O processo de cadastro por vezes é um fator determinante na experiencia de aquisição de um produto pelo cliente, e neste trabalho
o foco foi a problemática desse processo em relação ao ramo ótico, visando reduzir o tempo gasto nos atendimentos diários e
tornar a experiencia do usuário mais agradável. Para solucionar os problemas apontados, sistemas computacionais baseados em
automação, mostram-se capazes de cumprir as funções necessárias, de modo a tornar o gerenciamento de dados do mesmo mais
simples e ágil.

OBJETIVOS Desenvolver e implementar um sistema de cadastro de cliente em uma organização do segmento de ótica.

METODOLOGIA

Nesse trabalho, realizou-se o mapeamento sistemático de um software para cadastro de clientes de óticas e identificou-se a
necessidade da utilização de um sistema de armazenamento de dados mais robusto, além da automação de algumas funções. Para
testar essas hipóteses, foi desenvolvido um aplicativo para óticas, que possibilita o cadastramento de clientes e informações sobre
as especificações dos produtos. Após uma sequência de testes, o sistema passou por um método de avaliação qualitativo, com a
realização de uma pesquisa com os colaboradores da organização, a fim de mensurar a qualidade e funcionamento do sistema
desenvolvido.

RESULTADOS

A partir do aplicativo desenvolvido, testes foram realizados com um grupo de usuários. O teste consistiu em utilizar todas as
funcionalidades do sistema proposto, sua interface e design, sua fluidez, sua eficiência de resposta e se a validação de dados está
completa o suficiente para que não haja dúvidas no momento de finalização da venda. Após a coleta desses dados, em um campo
de avaliação localizado dentro do próprio aplicativo, os usuários opinam sobre essas funcionalidades, e o resultado desse
levantamento indicou que 86% das avaliações foram positivas.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: Visando o problema de gasto excessivo de tempo na manipulação e gerenciamento das informações sobre os
clientes novos e os já previamente cadastrados, o aplicativo obteve sucesso em seus objetivos, tornando estes processos não
somente mais ágeis como também mais fáceis e simples de serem realizados, o aplicativo suprimiu e superou as expectativas
impostas ao mesmo, e com relação as avaliações dos usuários as mesmas foram positivas em sua maioria.

REFERENCIAS

1.SciELO - Brasil - Sistema CRM: o papel das capacidades dinâmicas na criação do Sistema CRM de Capacidade de Inovação: o
Papel das Capacidades Dinâmicas na criação da Capacidade de Inovação:
https://www.scielo.br/j/bbr/a/KZvjMqTLJrNcMtjwdxnHPXS/ 2.Vista de um estudo sobre o processo de habilitação de celulares
numa empresa de telecomunicações brasileira: características do fluxo de informação entre os sistemas de cadastro e faturamento
(ufrr.br): https://revista.ufrr.br/adminrr/article/view/2031/1354 3.Vista do O USO DE WEB SERVICES PARA INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS ERP COM PLATAFORMA E-COMMERCE MAGENTO (unoeste.br):
https://revistas.unoeste.br/index.php/ce/article/view/1583/1872
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE CADASTRO DE CLIENTES

INTRODUCAO

O processo de cadastro por vezes é um fator determinante na experiencia de aquisição de um produto pelo cliente, e neste trabalho
o foco foi a problemática desse processo em relação ao ramo ótico, visando reduzir o tempo gasto nos atendimentos diários e
tornar a experiencia do usuário mais agradável. Para solucionar os problemas apontados, sistemas computacionais baseados em
automação, mostram-se capazes de cumprir as funções necessárias, de modo a tornar o gerenciamento de dados do mesmo mais
simples e ágil.

OBJETIVOS Desenvolver e implementar um sistema de cadastro de cliente em uma organização do segmento de ótica.

METODOLOGIA

Nesse trabalho, realizou-se o mapeamento sistemático de um software para cadastro de clientes de óticas e identificou-se a
necessidade da utilização de um sistema de armazenamento de dados mais robusto, além da automação de algumas funções. Para
testar essas hipóteses, foi desenvolvido um aplicativo para óticas, que possibilita o cadastramento de clientes e informações sobre
as especificações dos produtos. Após uma sequência de testes, o sistema passou por um método de avaliação qualitativo, com a
realização de uma pesquisa com os colaboradores da organização, a fim de mensurar a qualidade e funcionamento do sistema
desenvolvido.

RESULTADOS

A partir do aplicativo desenvolvido, testes foram realizados com um grupo de usuários. O teste consistiu em utilizar todas as
funcionalidades do sistema proposto, sua interface e design, sua fluidez, sua eficiência de resposta e se a validação de dados está
completa o suficiente para que não haja dúvidas no momento de finalização da venda. Após a coleta desses dados, em um campo
de avaliação localizado dentro do próprio aplicativo, os usuários opinam sobre essas funcionalidades, e o resultado desse
levantamento indicou que 86% das avaliações foram positivas.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: Visando o problema de gasto excessivo de tempo na manipulação e gerenciamento das informações sobre os
clientes novos e os já previamente cadastrados, o aplicativo obteve sucesso em seus objetivos, tornando estes processos não
somente mais ágeis como também mais fáceis e simples de serem realizados, o aplicativo suprimiu e superou as expectativas
impostas ao mesmo, e com relação as avaliações dos usuários as mesmas foram positivas em sua maioria.

REFERENCIAS

1.SciELO - Brasil - Sistema CRM: o papel das capacidades dinâmicas na criação do Sistema CRM de Capacidade de Inovação: o
Papel das Capacidades Dinâmicas na criação da Capacidade de Inovação:
https://www.scielo.br/j/bbr/a/KZvjMqTLJrNcMtjwdxnHPXS/ 2.Vista de um estudo sobre o processo de habilitação de celulares
numa empresa de telecomunicações brasileira: características do fluxo de informação entre os sistemas de cadastro e faturamento
(ufrr.br): https://revista.ufrr.br/adminrr/article/view/2031/1354 3.Vista do O USO DE WEB SERVICES PARA INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS ERP COM PLATAFORMA E-COMMERCE MAGENTO (unoeste.br):
https://revistas.unoeste.br/index.php/ce/article/view/1583/1872
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE CADASTRO DE CLIENTES

INTRODUCAO

O processo de cadastro por vezes é um fator determinante na experiencia de aquisição de um produto pelo cliente, e neste trabalho
o foco foi a problemática desse processo em relação ao ramo ótico, visando reduzir o tempo gasto nos atendimentos diários e
tornar a experiencia do usuário mais agradável. Para solucionar os problemas apontados, sistemas computacionais baseados em
automação, mostram-se capazes de cumprir as funções necessárias, de modo a tornar o gerenciamento de dados do mesmo mais
simples e ágil.

OBJETIVOS Desenvolver e implementar um sistema de cadastro de cliente em uma organização do segmento de ótica.

METODOLOGIA

Nesse trabalho, realizou-se o mapeamento sistemático de um software para cadastro de clientes de óticas e identificou-se a
necessidade da utilização de um sistema de armazenamento de dados mais robusto, além da automação de algumas funções. Para
testar essas hipóteses, foi desenvolvido um aplicativo para óticas, que possibilita o cadastramento de clientes e informações sobre
as especificações dos produtos. Após uma sequência de testes, o sistema passou por um método de avaliação qualitativo, com a
realização de uma pesquisa com os colaboradores da organização, a fim de mensurar a qualidade e funcionamento do sistema
desenvolvido.

RESULTADOS

A partir do aplicativo desenvolvido, testes foram realizados com um grupo de usuários. O teste consistiu em utilizar todas as
funcionalidades do sistema proposto, sua interface e design, sua fluidez, sua eficiência de resposta e se a validação de dados está
completa o suficiente para que não haja dúvidas no momento de finalização da venda. Após a coleta desses dados, em um campo
de avaliação localizado dentro do próprio aplicativo, os usuários opinam sobre essas funcionalidades, e o resultado desse
levantamento indicou que 86% das avaliações foram positivas.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: Visando o problema de gasto excessivo de tempo na manipulação e gerenciamento das informações sobre os
clientes novos e os já previamente cadastrados, o aplicativo obteve sucesso em seus objetivos, tornando estes processos não
somente mais ágeis como também mais fáceis e simples de serem realizados, o aplicativo suprimiu e superou as expectativas
impostas ao mesmo, e com relação as avaliações dos usuários as mesmas foram positivas em sua maioria.

REFERENCIAS

1.SciELO - Brasil - Sistema CRM: o papel das capacidades dinâmicas na criação do Sistema CRM de Capacidade de Inovação: o
Papel das Capacidades Dinâmicas na criação da Capacidade de Inovação:
https://www.scielo.br/j/bbr/a/KZvjMqTLJrNcMtjwdxnHPXS/ 2.Vista de um estudo sobre o processo de habilitação de celulares
numa empresa de telecomunicações brasileira: características do fluxo de informação entre os sistemas de cadastro e faturamento
(ufrr.br): https://revista.ufrr.br/adminrr/article/view/2031/1354 3.Vista do O USO DE WEB SERVICES PARA INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS ERP COM PLATAFORMA E-COMMERCE MAGENTO (unoeste.br):
https://revistas.unoeste.br/index.php/ce/article/view/1583/1872
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE CADASTRO DE CLIENTES

INTRODUCAO

O processo de cadastro por vezes é um fator determinante na experiencia de aquisição de um produto pelo cliente, e neste trabalho
o foco foi a problemática desse processo em relação ao ramo ótico, visando reduzir o tempo gasto nos atendimentos diários e
tornar a experiencia do usuário mais agradável. Para solucionar os problemas apontados, sistemas computacionais baseados em
automação, mostram-se capazes de cumprir as funções necessárias, de modo a tornar o gerenciamento de dados do mesmo mais
simples e ágil.

OBJETIVOS Desenvolver e implementar um sistema de cadastro de cliente em uma organização do segmento de ótica.

METODOLOGIA

Nesse trabalho, realizou-se o mapeamento sistemático de um software para cadastro de clientes de óticas e identificou-se a
necessidade da utilização de um sistema de armazenamento de dados mais robusto, além da automação de algumas funções. Para
testar essas hipóteses, foi desenvolvido um aplicativo para óticas, que possibilita o cadastramento de clientes e informações sobre
as especificações dos produtos. Após uma sequência de testes, o sistema passou por um método de avaliação qualitativo, com a
realização de uma pesquisa com os colaboradores da organização, a fim de mensurar a qualidade e funcionamento do sistema
desenvolvido.

RESULTADOS

A partir do aplicativo desenvolvido, testes foram realizados com um grupo de usuários. O teste consistiu em utilizar todas as
funcionalidades do sistema proposto, sua interface e design, sua fluidez, sua eficiência de resposta e se a validação de dados está
completa o suficiente para que não haja dúvidas no momento de finalização da venda. Após a coleta desses dados, em um campo
de avaliação localizado dentro do próprio aplicativo, os usuários opinam sobre essas funcionalidades, e o resultado desse
levantamento indicou que 86% das avaliações foram positivas.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: Visando o problema de gasto excessivo de tempo na manipulação e gerenciamento das informações sobre os
clientes novos e os já previamente cadastrados, o aplicativo obteve sucesso em seus objetivos, tornando estes processos não
somente mais ágeis como também mais fáceis e simples de serem realizados, o aplicativo suprimiu e superou as expectativas
impostas ao mesmo, e com relação as avaliações dos usuários as mesmas foram positivas em sua maioria.

REFERENCIAS

1.SciELO - Brasil - Sistema CRM: o papel das capacidades dinâmicas na criação do Sistema CRM de Capacidade de Inovação: o
Papel das Capacidades Dinâmicas na criação da Capacidade de Inovação:
https://www.scielo.br/j/bbr/a/KZvjMqTLJrNcMtjwdxnHPXS/ 2.Vista de um estudo sobre o processo de habilitação de celulares
numa empresa de telecomunicações brasileira: características do fluxo de informação entre os sistemas de cadastro e faturamento
(ufrr.br): https://revista.ufrr.br/adminrr/article/view/2031/1354 3.Vista do O USO DE WEB SERVICES PARA INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS ERP COM PLATAFORMA E-COMMERCE MAGENTO (unoeste.br):
https://revistas.unoeste.br/index.php/ce/article/view/1583/1872
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE CADASTRO DE CLIENTES

INTRODUCAO

O processo de cadastro por vezes é um fator determinante na experiencia de aquisição de um produto pelo cliente, e neste trabalho
o foco foi a problemática desse processo em relação ao ramo ótico, visando reduzir o tempo gasto nos atendimentos diários e
tornar a experiencia do usuário mais agradável. Para solucionar os problemas apontados, sistemas computacionais baseados em
automação, mostram-se capazes de cumprir as funções necessárias, de modo a tornar o gerenciamento de dados do mesmo mais
simples e ágil.

OBJETIVOS Desenvolver e implementar um sistema de cadastro de cliente em uma organização do segmento de ótica.

METODOLOGIA

Nesse trabalho, realizou-se o mapeamento sistemático de um software para cadastro de clientes de óticas e identificou-se a
necessidade da utilização de um sistema de armazenamento de dados mais robusto, além da automação de algumas funções. Para
testar essas hipóteses, foi desenvolvido um aplicativo para óticas, que possibilita o cadastramento de clientes e informações sobre
as especificações dos produtos. Após uma sequência de testes, o sistema passou por um método de avaliação qualitativo, com a
realização de uma pesquisa com os colaboradores da organização, a fim de mensurar a qualidade e funcionamento do sistema
desenvolvido.

RESULTADOS

A partir do aplicativo desenvolvido, testes foram realizados com um grupo de usuários. O teste consistiu em utilizar todas as
funcionalidades do sistema proposto, sua interface e design, sua fluidez, sua eficiência de resposta e se a validação de dados está
completa o suficiente para que não haja dúvidas no momento de finalização da venda. Após a coleta desses dados, em um campo
de avaliação localizado dentro do próprio aplicativo, os usuários opinam sobre essas funcionalidades, e o resultado desse
levantamento indicou que 86% das avaliações foram positivas.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: Visando o problema de gasto excessivo de tempo na manipulação e gerenciamento das informações sobre os
clientes novos e os já previamente cadastrados, o aplicativo obteve sucesso em seus objetivos, tornando estes processos não
somente mais ágeis como também mais fáceis e simples de serem realizados, o aplicativo suprimiu e superou as expectativas
impostas ao mesmo, e com relação as avaliações dos usuários as mesmas foram positivas em sua maioria.

REFERENCIAS

1.SciELO - Brasil - Sistema CRM: o papel das capacidades dinâmicas na criação do Sistema CRM de Capacidade de Inovação: o
Papel das Capacidades Dinâmicas na criação da Capacidade de Inovação:
https://www.scielo.br/j/bbr/a/KZvjMqTLJrNcMtjwdxnHPXS/ 2.Vista de um estudo sobre o processo de habilitação de celulares
numa empresa de telecomunicações brasileira: características do fluxo de informação entre os sistemas de cadastro e faturamento
(ufrr.br): https://revista.ufrr.br/adminrr/article/view/2031/1354 3.Vista do O USO DE WEB SERVICES PARA INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS ERP COM PLATAFORMA E-COMMERCE MAGENTO (unoeste.br):
https://revistas.unoeste.br/index.php/ce/article/view/1583/1872
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TITULO
OS PROCESSOS DE COMPRAS EM AMBIENTES CORPORATIVOS: REESTRUTURAÇÃO DE SOFTWARE EM ORGANIZAÇÕES
UTILIZANDO ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

INTRODUCAO

Nos últimos anos, a tecnologia da informação e comunicação, e os softwares, fizeram parte do cotidiano das pessoas e instituições.
Na medida que as necessidades das partes interessadas crescem, a Engenharia de Software (ES) desenvolve novos métodos de
produção para uma maior qualidade no desenvolvimento desses softwares. O intuito deste projeto é levar para as empresas uma
forma ágil, fácil e eficiente de fazer com que os funcionários de uma organização realizem solicitações de compras completas,
desde a solicitação até a entrega do pedido, por um dos meios tecnológicos mais utilizados no mundo atualmente, o celular. 

OBJETIVOS
O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um sistema automatizado de rastreamento completo de solicitações de compras
dentro de uma organização, possibilitando ao solicitante o acompanhamento deste processo do início até sua finalização.

METODOLOGIA

Esta pesquisa iniciou-se com um estudo fundamentado em artigos científicos e complementado com entrevistas semiestruturadas,
de forma a compreender as dificuldades dos envolvidos na realização de uma solicitação ao setor de compras. O processo
desenvolvido tem como finalidade principal, acompanhar e automatizar, utilizando RPA (Robotic Process Automation), as atividades
relativas ao processo de compra em uma organização, analisando quais os processos contêm maior número de atrasos e os
recursos que foram utilizados.

RESULTADOS

Com a construção do software, foi possível constatar um melhor desempenho nos processos, onde o número de anomalias
solucionadas se mostraram satisfatórias. Para que isso seja possível, o sistema permite que o solicitante acompanhe o status da
solicitação em tempo real, de modo a identificar onde a solicitação se encontra. No sistema anteriormente utilizado, este tipo de
rastreamento só era possível até um certo ponto, o que dificultava uma análise mais completa de cada etapa que a solicitação se
encontrava. No que tange a segurança, foi possível oferecer um processo mais robusto, possibilitando que somente os usuários
cadastrados, e que possuam uma matrícula cadastrada na base de dados da empresa, possam utilizar a aplicação, proporcionando
uma segurança maior para o ambiente.

CONCLUSOES
Com base na análise do sistema, é possível concluir que os resultados obtidos durante todo o desenvolvimento do projeto
mostraram-se satisfatórios e de acordo a proposta idealizada. Diante disto, é possível identificar que um processo utilizando
tecnologia mobile e automação pode ser eficaz para o desempenho de um fluxo de solicitações de compra em uma organização.

REFERENCIAS

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison Santos, 2011 MEDEIROS, J. D. R. V; ALVES, D. C. P;
VASCONCELOS, A. M. L.; SCHUENEMANN, C. T. L. L. S.; WANDERLEY, E. Engenharia de requisitos em projetos ágeis: uma revisão
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TITULO
OS PROCESSOS DE COMPRAS EM AMBIENTES CORPORATIVOS: REESTRUTURAÇÃO DE SOFTWARE EM ORGANIZAÇÕES
UTILIZANDO ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

INTRODUCAO

Nos últimos anos, a tecnologia da informação e comunicação, e os softwares, fizeram parte do cotidiano das pessoas e instituições.
Na medida que as necessidades das partes interessadas crescem, a Engenharia de Software (ES) desenvolve novos métodos de
produção para uma maior qualidade no desenvolvimento desses softwares. O intuito deste projeto é levar para as empresas uma
forma ágil, fácil e eficiente de fazer com que os funcionários de uma organização realizem solicitações de compras completas,
desde a solicitação até a entrega do pedido, por um dos meios tecnológicos mais utilizados no mundo atualmente, o celular. 

OBJETIVOS
O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um sistema automatizado de rastreamento completo de solicitações de compras
dentro de uma organização, possibilitando ao solicitante o acompanhamento deste processo do início até sua finalização.

METODOLOGIA

Esta pesquisa iniciou-se com um estudo fundamentado em artigos científicos e complementado com entrevistas semiestruturadas,
de forma a compreender as dificuldades dos envolvidos na realização de uma solicitação ao setor de compras. O processo
desenvolvido tem como finalidade principal, acompanhar e automatizar, utilizando RPA (Robotic Process Automation), as atividades
relativas ao processo de compra em uma organização, analisando quais os processos contêm maior número de atrasos e os
recursos que foram utilizados.

RESULTADOS

Com a construção do software, foi possível constatar um melhor desempenho nos processos, onde o número de anomalias
solucionadas se mostraram satisfatórias. Para que isso seja possível, o sistema permite que o solicitante acompanhe o status da
solicitação em tempo real, de modo a identificar onde a solicitação se encontra. No sistema anteriormente utilizado, este tipo de
rastreamento só era possível até um certo ponto, o que dificultava uma análise mais completa de cada etapa que a solicitação se
encontrava. No que tange a segurança, foi possível oferecer um processo mais robusto, possibilitando que somente os usuários
cadastrados, e que possuam uma matrícula cadastrada na base de dados da empresa, possam utilizar a aplicação, proporcionando
uma segurança maior para o ambiente.

CONCLUSOES
Com base na análise do sistema, é possível concluir que os resultados obtidos durante todo o desenvolvimento do projeto
mostraram-se satisfatórios e de acordo a proposta idealizada. Diante disto, é possível identificar que um processo utilizando
tecnologia mobile e automação pode ser eficaz para o desempenho de um fluxo de solicitações de compra em uma organização.

REFERENCIAS

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison Santos, 2011 MEDEIROS, J. D. R. V; ALVES, D. C. P;
VASCONCELOS, A. M. L.; SCHUENEMANN, C. T. L. L. S.; WANDERLEY, E. Engenharia de requisitos em projetos ágeis: uma revisão
sistemática da literatura. Revista Principia – Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB, n. 28, p. 11-24, dez. 2015 ALMEIDA,
Samyra L. et al. Aplicação e análise de processo de desenvolvimento de software: um estudo de caso no GPES-IFPB. DIVULGAÇÃO
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TITULO
OS PROCESSOS DE COMPRAS EM AMBIENTES CORPORATIVOS: REESTRUTURAÇÃO DE SOFTWARE EM ORGANIZAÇÕES
UTILIZANDO ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

INTRODUCAO

Nos últimos anos, a tecnologia da informação e comunicação, e os softwares, fizeram parte do cotidiano das pessoas e instituições.
Na medida que as necessidades das partes interessadas crescem, a Engenharia de Software (ES) desenvolve novos métodos de
produção para uma maior qualidade no desenvolvimento desses softwares. O intuito deste projeto é levar para as empresas uma
forma ágil, fácil e eficiente de fazer com que os funcionários de uma organização realizem solicitações de compras completas,
desde a solicitação até a entrega do pedido, por um dos meios tecnológicos mais utilizados no mundo atualmente, o celular. 

OBJETIVOS
O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um sistema automatizado de rastreamento completo de solicitações de compras
dentro de uma organização, possibilitando ao solicitante o acompanhamento deste processo do início até sua finalização.

METODOLOGIA

Esta pesquisa iniciou-se com um estudo fundamentado em artigos científicos e complementado com entrevistas semiestruturadas,
de forma a compreender as dificuldades dos envolvidos na realização de uma solicitação ao setor de compras. O processo
desenvolvido tem como finalidade principal, acompanhar e automatizar, utilizando RPA (Robotic Process Automation), as atividades
relativas ao processo de compra em uma organização, analisando quais os processos contêm maior número de atrasos e os
recursos que foram utilizados.

RESULTADOS

Com a construção do software, foi possível constatar um melhor desempenho nos processos, onde o número de anomalias
solucionadas se mostraram satisfatórias. Para que isso seja possível, o sistema permite que o solicitante acompanhe o status da
solicitação em tempo real, de modo a identificar onde a solicitação se encontra. No sistema anteriormente utilizado, este tipo de
rastreamento só era possível até um certo ponto, o que dificultava uma análise mais completa de cada etapa que a solicitação se
encontrava. No que tange a segurança, foi possível oferecer um processo mais robusto, possibilitando que somente os usuários
cadastrados, e que possuam uma matrícula cadastrada na base de dados da empresa, possam utilizar a aplicação, proporcionando
uma segurança maior para o ambiente.

CONCLUSOES
Com base na análise do sistema, é possível concluir que os resultados obtidos durante todo o desenvolvimento do projeto
mostraram-se satisfatórios e de acordo a proposta idealizada. Diante disto, é possível identificar que um processo utilizando
tecnologia mobile e automação pode ser eficaz para o desempenho de um fluxo de solicitações de compra em uma organização.

REFERENCIAS

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison Santos, 2011 MEDEIROS, J. D. R. V; ALVES, D. C. P;
VASCONCELOS, A. M. L.; SCHUENEMANN, C. T. L. L. S.; WANDERLEY, E. Engenharia de requisitos em projetos ágeis: uma revisão
sistemática da literatura. Revista Principia – Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB, n. 28, p. 11-24, dez. 2015 ALMEIDA,
Samyra L. et al. Aplicação e análise de processo de desenvolvimento de software: um estudo de caso no GPES-IFPB. DIVULGAÇÃO
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TITULO
OS PROCESSOS DE COMPRAS EM AMBIENTES CORPORATIVOS: REESTRUTURAÇÃO DE SOFTWARE EM ORGANIZAÇÕES
UTILIZANDO ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

INTRODUCAO

Nos últimos anos, a tecnologia da informação e comunicação, e os softwares, fizeram parte do cotidiano das pessoas e instituições.
Na medida que as necessidades das partes interessadas crescem, a Engenharia de Software (ES) desenvolve novos métodos de
produção para uma maior qualidade no desenvolvimento desses softwares. O intuito deste projeto é levar para as empresas uma
forma ágil, fácil e eficiente de fazer com que os funcionários de uma organização realizem solicitações de compras completas,
desde a solicitação até a entrega do pedido, por um dos meios tecnológicos mais utilizados no mundo atualmente, o celular. 

OBJETIVOS
O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um sistema automatizado de rastreamento completo de solicitações de compras
dentro de uma organização, possibilitando ao solicitante o acompanhamento deste processo do início até sua finalização.

METODOLOGIA

Esta pesquisa iniciou-se com um estudo fundamentado em artigos científicos e complementado com entrevistas semiestruturadas,
de forma a compreender as dificuldades dos envolvidos na realização de uma solicitação ao setor de compras. O processo
desenvolvido tem como finalidade principal, acompanhar e automatizar, utilizando RPA (Robotic Process Automation), as atividades
relativas ao processo de compra em uma organização, analisando quais os processos contêm maior número de atrasos e os
recursos que foram utilizados.

RESULTADOS

Com a construção do software, foi possível constatar um melhor desempenho nos processos, onde o número de anomalias
solucionadas se mostraram satisfatórias. Para que isso seja possível, o sistema permite que o solicitante acompanhe o status da
solicitação em tempo real, de modo a identificar onde a solicitação se encontra. No sistema anteriormente utilizado, este tipo de
rastreamento só era possível até um certo ponto, o que dificultava uma análise mais completa de cada etapa que a solicitação se
encontrava. No que tange a segurança, foi possível oferecer um processo mais robusto, possibilitando que somente os usuários
cadastrados, e que possuam uma matrícula cadastrada na base de dados da empresa, possam utilizar a aplicação, proporcionando
uma segurança maior para o ambiente.

CONCLUSOES
Com base na análise do sistema, é possível concluir que os resultados obtidos durante todo o desenvolvimento do projeto
mostraram-se satisfatórios e de acordo a proposta idealizada. Diante disto, é possível identificar que um processo utilizando
tecnologia mobile e automação pode ser eficaz para o desempenho de um fluxo de solicitações de compra em uma organização.

REFERENCIAS

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison Santos, 2011 MEDEIROS, J. D. R. V; ALVES, D. C. P;
VASCONCELOS, A. M. L.; SCHUENEMANN, C. T. L. L. S.; WANDERLEY, E. Engenharia de requisitos em projetos ágeis: uma revisão
sistemática da literatura. Revista Principia – Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB, n. 28, p. 11-24, dez. 2015 ALMEIDA,
Samyra L. et al. Aplicação e análise de processo de desenvolvimento de software: um estudo de caso no GPES-IFPB. DIVULGAÇÃO
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TITULO Desenvolvimento de aplicação para análise de feedbacks dos clientes de varejo da construção civil

INTRODUCAO

O feedback do cliente é a opinião dele sobre a experiência vivida com a sua empresa.(#38)#8239;Um feedback pode ser relacionado
à qualidade do produto ou serviço adquirido, à imagem da sua marca, ao preço e ao atendimento recebido.(#38)#8239;Segundo Da
Silva (2020)(#38)#8239;61%(#38)#8239;dos consumidores afirmam que(#38)#8239;ser bem atendido é mais importante do que o
preço ou a qualidade(#38)#8239;dos produtos. E essa mudança no comportamento do cliente tem profunda relação com
o(#38)#8239;tipo de feedback que ele oferece(#38)#8239;e com as demandas que ele apresenta.(#38)#8239;Existem deficiências
em aplicações específicas de controle de relacionamento de clientes, o que provoca diversos empecilhos na relação cliente e
empresa, muitas vezes por não dar a devida atenção ao serviço de suporte ao cliente (SAC).

OBJETIVOS
Desenvolver uma aplicação focada em feedbacks para coletar informações dos clientes, com o intuito de melhorar a relação entre
os clientes e as empresas de varejo de construção civil.

METODOLOGIA

A elaboração do projeto foi baseada em artigos científicos de projetos sobre o processo de automação do atendimento em lojas de
materiais de construção e sobre a questão do feedback dos clientes para a empresa, que relatam semelhança com o objetivo desse
estudo científico. E após realizar essa etapa, foi feita uma procura sobre a solução para essa problemática e foram utilizadas as
plataformas Power Apps e Sharepoint que fazem parte do pacote Office 365 for business e envolveu uma automação em formato de
chatbot focada em vendas de materiais de construção e com auxílio dessas ferramentas foi esquematizado e estruturado o novo
sistema que substituí os processos atuais. O Power Apps foi utilizado para desenvolver a interface da aplicação onde o cliente pode
navegar e enviar o seu feedback para a respectiva empresa e o Sharepoint foi usado como um sistema para armazenar os dados
dos feedbacks dos voluntários onde através desses dados obtidos foi possível identificar alguns pontos a serem melhorados e ou
otimizados.

RESULTADOS

Após alguns testes, foi analisado que o aplicativo Power Apps e Sharepoint deram resultado positivo, se atentando ao fato de que
não conseguimos armazenar todas as informações do Power Apps no Sharepoint, por exemplo quando usamos uma caixa de
opções de perguntas o Sharepoint não grava as informações, apenas as informações que são descritas nas caixas de perguntas.
Testes com voluntários foram realizados para validação do sistema desenvolvido, e o resultado da percepção dos usuários apontou
que o sistema atingiu os objetivos esperados.

CONCLUSOES

Com base nos testes realizados pelos voluntários conseguimos comprovar que a aplicação conseguiu aprimorar a relação entre os
clientes e a(s) empresa(s) de forma prática, onde é possível se basear na opinião dos clientes para observar pontos que devem ser
melhorados ou mantidos, tendo em vista que seria um diferencial entre as demais empresas do segmento, pois muitas delas não
possuem essa praticidade.

REFERENCIAS DA SILVA, Douglas. “Feedback do cliente: veja como tirar o melhor proveito do retorno dado pelo seu público!”, 2020.
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TITULO Desenvolvimento de aplicação para análise de feedbacks dos clientes de varejo da construção civil

INTRODUCAO

O feedback do cliente é a opinião dele sobre a experiência vivida com a sua empresa.(#38)#8239;Um feedback pode ser relacionado
à qualidade do produto ou serviço adquirido, à imagem da sua marca, ao preço e ao atendimento recebido.(#38)#8239;Segundo Da
Silva (2020)(#38)#8239;61%(#38)#8239;dos consumidores afirmam que(#38)#8239;ser bem atendido é mais importante do que o
preço ou a qualidade(#38)#8239;dos produtos. E essa mudança no comportamento do cliente tem profunda relação com
o(#38)#8239;tipo de feedback que ele oferece(#38)#8239;e com as demandas que ele apresenta.(#38)#8239;Existem deficiências
em aplicações específicas de controle de relacionamento de clientes, o que provoca diversos empecilhos na relação cliente e
empresa, muitas vezes por não dar a devida atenção ao serviço de suporte ao cliente (SAC).

OBJETIVOS
Desenvolver uma aplicação focada em feedbacks para coletar informações dos clientes, com o intuito de melhorar a relação entre
os clientes e as empresas de varejo de construção civil.

METODOLOGIA

A elaboração do projeto foi baseada em artigos científicos de projetos sobre o processo de automação do atendimento em lojas de
materiais de construção e sobre a questão do feedback dos clientes para a empresa, que relatam semelhança com o objetivo desse
estudo científico. E após realizar essa etapa, foi feita uma procura sobre a solução para essa problemática e foram utilizadas as
plataformas Power Apps e Sharepoint que fazem parte do pacote Office 365 for business e envolveu uma automação em formato de
chatbot focada em vendas de materiais de construção e com auxílio dessas ferramentas foi esquematizado e estruturado o novo
sistema que substituí os processos atuais. O Power Apps foi utilizado para desenvolver a interface da aplicação onde o cliente pode
navegar e enviar o seu feedback para a respectiva empresa e o Sharepoint foi usado como um sistema para armazenar os dados
dos feedbacks dos voluntários onde através desses dados obtidos foi possível identificar alguns pontos a serem melhorados e ou
otimizados.

RESULTADOS

Após alguns testes, foi analisado que o aplicativo Power Apps e Sharepoint deram resultado positivo, se atentando ao fato de que
não conseguimos armazenar todas as informações do Power Apps no Sharepoint, por exemplo quando usamos uma caixa de
opções de perguntas o Sharepoint não grava as informações, apenas as informações que são descritas nas caixas de perguntas.
Testes com voluntários foram realizados para validação do sistema desenvolvido, e o resultado da percepção dos usuários apontou
que o sistema atingiu os objetivos esperados.

CONCLUSOES

Com base nos testes realizados pelos voluntários conseguimos comprovar que a aplicação conseguiu aprimorar a relação entre os
clientes e a(s) empresa(s) de forma prática, onde é possível se basear na opinião dos clientes para observar pontos que devem ser
melhorados ou mantidos, tendo em vista que seria um diferencial entre as demais empresas do segmento, pois muitas delas não
possuem essa praticidade.

REFERENCIAS DA SILVA, Douglas. “Feedback do cliente: veja como tirar o melhor proveito do retorno dado pelo seu público!”, 2020.
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TITULO Desenvolvimento de aplicação para análise de feedbacks dos clientes de varejo da construção civil

INTRODUCAO

O feedback do cliente é a opinião dele sobre a experiência vivida com a sua empresa.(#38)#8239;Um feedback pode ser relacionado
à qualidade do produto ou serviço adquirido, à imagem da sua marca, ao preço e ao atendimento recebido.(#38)#8239;Segundo Da
Silva (2020)(#38)#8239;61%(#38)#8239;dos consumidores afirmam que(#38)#8239;ser bem atendido é mais importante do que o
preço ou a qualidade(#38)#8239;dos produtos. E essa mudança no comportamento do cliente tem profunda relação com
o(#38)#8239;tipo de feedback que ele oferece(#38)#8239;e com as demandas que ele apresenta.(#38)#8239;Existem deficiências
em aplicações específicas de controle de relacionamento de clientes, o que provoca diversos empecilhos na relação cliente e
empresa, muitas vezes por não dar a devida atenção ao serviço de suporte ao cliente (SAC).

OBJETIVOS
Desenvolver uma aplicação focada em feedbacks para coletar informações dos clientes, com o intuito de melhorar a relação entre
os clientes e as empresas de varejo de construção civil.

METODOLOGIA

A elaboração do projeto foi baseada em artigos científicos de projetos sobre o processo de automação do atendimento em lojas de
materiais de construção e sobre a questão do feedback dos clientes para a empresa, que relatam semelhança com o objetivo desse
estudo científico. E após realizar essa etapa, foi feita uma procura sobre a solução para essa problemática e foram utilizadas as
plataformas Power Apps e Sharepoint que fazem parte do pacote Office 365 for business e envolveu uma automação em formato de
chatbot focada em vendas de materiais de construção e com auxílio dessas ferramentas foi esquematizado e estruturado o novo
sistema que substituí os processos atuais. O Power Apps foi utilizado para desenvolver a interface da aplicação onde o cliente pode
navegar e enviar o seu feedback para a respectiva empresa e o Sharepoint foi usado como um sistema para armazenar os dados
dos feedbacks dos voluntários onde através desses dados obtidos foi possível identificar alguns pontos a serem melhorados e ou
otimizados.

RESULTADOS

Após alguns testes, foi analisado que o aplicativo Power Apps e Sharepoint deram resultado positivo, se atentando ao fato de que
não conseguimos armazenar todas as informações do Power Apps no Sharepoint, por exemplo quando usamos uma caixa de
opções de perguntas o Sharepoint não grava as informações, apenas as informações que são descritas nas caixas de perguntas.
Testes com voluntários foram realizados para validação do sistema desenvolvido, e o resultado da percepção dos usuários apontou
que o sistema atingiu os objetivos esperados.

CONCLUSOES

Com base nos testes realizados pelos voluntários conseguimos comprovar que a aplicação conseguiu aprimorar a relação entre os
clientes e a(s) empresa(s) de forma prática, onde é possível se basear na opinião dos clientes para observar pontos que devem ser
melhorados ou mantidos, tendo em vista que seria um diferencial entre as demais empresas do segmento, pois muitas delas não
possuem essa praticidade.

REFERENCIAS DA SILVA, Douglas. “Feedback do cliente: veja como tirar o melhor proveito do retorno dado pelo seu público!”, 2020.
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO Desenvolvimento de aplicação para análise de feedbacks dos clientes de varejo da construção civil

INTRODUCAO

O feedback do cliente é a opinião dele sobre a experiência vivida com a sua empresa.(#38)#8239;Um feedback pode ser relacionado
à qualidade do produto ou serviço adquirido, à imagem da sua marca, ao preço e ao atendimento recebido.(#38)#8239;Segundo Da
Silva (2020)(#38)#8239;61%(#38)#8239;dos consumidores afirmam que(#38)#8239;ser bem atendido é mais importante do que o
preço ou a qualidade(#38)#8239;dos produtos. E essa mudança no comportamento do cliente tem profunda relação com
o(#38)#8239;tipo de feedback que ele oferece(#38)#8239;e com as demandas que ele apresenta.(#38)#8239;Existem deficiências
em aplicações específicas de controle de relacionamento de clientes, o que provoca diversos empecilhos na relação cliente e
empresa, muitas vezes por não dar a devida atenção ao serviço de suporte ao cliente (SAC).

OBJETIVOS
Desenvolver uma aplicação focada em feedbacks para coletar informações dos clientes, com o intuito de melhorar a relação entre
os clientes e as empresas de varejo de construção civil.

METODOLOGIA

A elaboração do projeto foi baseada em artigos científicos de projetos sobre o processo de automação do atendimento em lojas de
materiais de construção e sobre a questão do feedback dos clientes para a empresa, que relatam semelhança com o objetivo desse
estudo científico. E após realizar essa etapa, foi feita uma procura sobre a solução para essa problemática e foram utilizadas as
plataformas Power Apps e Sharepoint que fazem parte do pacote Office 365 for business e envolveu uma automação em formato de
chatbot focada em vendas de materiais de construção e com auxílio dessas ferramentas foi esquematizado e estruturado o novo
sistema que substituí os processos atuais. O Power Apps foi utilizado para desenvolver a interface da aplicação onde o cliente pode
navegar e enviar o seu feedback para a respectiva empresa e o Sharepoint foi usado como um sistema para armazenar os dados
dos feedbacks dos voluntários onde através desses dados obtidos foi possível identificar alguns pontos a serem melhorados e ou
otimizados.

RESULTADOS

Após alguns testes, foi analisado que o aplicativo Power Apps e Sharepoint deram resultado positivo, se atentando ao fato de que
não conseguimos armazenar todas as informações do Power Apps no Sharepoint, por exemplo quando usamos uma caixa de
opções de perguntas o Sharepoint não grava as informações, apenas as informações que são descritas nas caixas de perguntas.
Testes com voluntários foram realizados para validação do sistema desenvolvido, e o resultado da percepção dos usuários apontou
que o sistema atingiu os objetivos esperados.

CONCLUSOES

Com base nos testes realizados pelos voluntários conseguimos comprovar que a aplicação conseguiu aprimorar a relação entre os
clientes e a(s) empresa(s) de forma prática, onde é possível se basear na opinião dos clientes para observar pontos que devem ser
melhorados ou mantidos, tendo em vista que seria um diferencial entre as demais empresas do segmento, pois muitas delas não
possuem essa praticidade.

REFERENCIAS DA SILVA, Douglas. “Feedback do cliente: veja como tirar o melhor proveito do retorno dado pelo seu público!”, 2020.
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO Desenvolvimento de aplicação para análise de feedbacks dos clientes de varejo da construção civil

INTRODUCAO

O feedback do cliente é a opinião dele sobre a experiência vivida com a sua empresa.(#38)#8239;Um feedback pode ser relacionado
à qualidade do produto ou serviço adquirido, à imagem da sua marca, ao preço e ao atendimento recebido.(#38)#8239;Segundo Da
Silva (2020)(#38)#8239;61%(#38)#8239;dos consumidores afirmam que(#38)#8239;ser bem atendido é mais importante do que o
preço ou a qualidade(#38)#8239;dos produtos. E essa mudança no comportamento do cliente tem profunda relação com
o(#38)#8239;tipo de feedback que ele oferece(#38)#8239;e com as demandas que ele apresenta.(#38)#8239;Existem deficiências
em aplicações específicas de controle de relacionamento de clientes, o que provoca diversos empecilhos na relação cliente e
empresa, muitas vezes por não dar a devida atenção ao serviço de suporte ao cliente (SAC).

OBJETIVOS
Desenvolver uma aplicação focada em feedbacks para coletar informações dos clientes, com o intuito de melhorar a relação entre
os clientes e as empresas de varejo de construção civil.

METODOLOGIA

A elaboração do projeto foi baseada em artigos científicos de projetos sobre o processo de automação do atendimento em lojas de
materiais de construção e sobre a questão do feedback dos clientes para a empresa, que relatam semelhança com o objetivo desse
estudo científico. E após realizar essa etapa, foi feita uma procura sobre a solução para essa problemática e foram utilizadas as
plataformas Power Apps e Sharepoint que fazem parte do pacote Office 365 for business e envolveu uma automação em formato de
chatbot focada em vendas de materiais de construção e com auxílio dessas ferramentas foi esquematizado e estruturado o novo
sistema que substituí os processos atuais. O Power Apps foi utilizado para desenvolver a interface da aplicação onde o cliente pode
navegar e enviar o seu feedback para a respectiva empresa e o Sharepoint foi usado como um sistema para armazenar os dados
dos feedbacks dos voluntários onde através desses dados obtidos foi possível identificar alguns pontos a serem melhorados e ou
otimizados.

RESULTADOS

Após alguns testes, foi analisado que o aplicativo Power Apps e Sharepoint deram resultado positivo, se atentando ao fato de que
não conseguimos armazenar todas as informações do Power Apps no Sharepoint, por exemplo quando usamos uma caixa de
opções de perguntas o Sharepoint não grava as informações, apenas as informações que são descritas nas caixas de perguntas.
Testes com voluntários foram realizados para validação do sistema desenvolvido, e o resultado da percepção dos usuários apontou
que o sistema atingiu os objetivos esperados.

CONCLUSOES

Com base nos testes realizados pelos voluntários conseguimos comprovar que a aplicação conseguiu aprimorar a relação entre os
clientes e a(s) empresa(s) de forma prática, onde é possível se basear na opinião dos clientes para observar pontos que devem ser
melhorados ou mantidos, tendo em vista que seria um diferencial entre as demais empresas do segmento, pois muitas delas não
possuem essa praticidade.

REFERENCIAS DA SILVA, Douglas. “Feedback do cliente: veja como tirar o melhor proveito do retorno dado pelo seu público!”, 2020.
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO Desenvolvimento de sistema para gerenciamento de campanhas de doação de sangue

INTRODUCAO

A doação de sangue é um processo que salva milhões de vidas todos os anos, infelizmente como apontado pelo Ministério da Saúde
apenas 1,8% da população são doadores, um dos motivos apresentado por especialistas para o baixo número de voluntários é a
ineficiência das campanhas em desmistificar o processo de doação, aplacando os medos e inseguranças que impedem a
angariação de novos doadores.

OBJETIVOS
Desenvolver um sistema capaz de ler e apresentar de forma inteligente os dados gerados por um hemocentro para melhorar a
eficiência das campanhas de doação de sangue principalmente a captação de novos doadores.

METODOLOGIA

A IDE Workbench foi utilizada para a criação de um banco de dados, assim como, Grafana é a ferramenta responsável por interpretar
os dados armazenados no banco e gerar os Dashboards com os gráficos e tabelas pertinentes ao conhecimento necessário para a
criação de uma campanha, por fim uma GUI foi desenvolvida em Python para integrar todos os componentes e permitir um melhor
manuseio do sistema por parte dos usuários.

RESULTADOS

O sistema foi modelado tendo em vista todos o processo de doação de sangue, mas para a elaboração de um protótipo funcional
somente a movimentação de entrada, armazenagem e saída das bolsas de sangue foi gravado no banco de dados, os dados
utilizados para o preenchimento do banco foram simulados de acordo com as informações disponíveis sobre o número total de
doadores e transfusões do ano de 2019.

CONCLUSOES
Um protótipo do sistema proposto foi desenvolvido com sucesso, porém é necessária a avaliação de profissionais da área para
validar a funcionalidade e se ele é capaz de suprir as necessidades apresentadas.

REFERENCIAS

SILVA, J. R., et al. Aplicativo de apoio à doação de sangue: contribuições de especialistas sobre a funcionalidade da ferramenta.
Ciência (#38) Saúde Coletiva, Vol.26(2), p.493-503, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.41022020.
Acesso em: 18 ago. 2022. FERREIRA, V. E. S., CARMO, B. B. T., OLIVEIRA, A. G. Proposta de um sistema de informação para a gestão
de inventário e direcionamento das campanhas de coleta de sangue. Gestão (#38) Produção, Vol.26(2), e2223, 2019. Disponível em:
https://doi.org/10.1590/0104-530X2223-19. Acesso em: 18 ago. 2022. COVO, M. Z.; CRUZ, E. D. A.; MAURÍCIO, A. B. Motivos de
inaptidão de candidatos à doação de sangue em hemocentro brasileiro. Revista de Saúde Pública do Paraná, v. 4, n. 2, p. 02-12, 18
ago. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.32811/25954482-2021v4n2p2. Acesso em: 18 ago.2022
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO Desenvolvimento de sistema para gerenciamento de campanhas de doação de sangue

INTRODUCAO

A doação de sangue é um processo que salva milhões de vidas todos os anos, infelizmente como apontado pelo Ministério da Saúde
apenas 1,8% da população são doadores, um dos motivos apresentado por especialistas para o baixo número de voluntários é a
ineficiência das campanhas em desmistificar o processo de doação, aplacando os medos e inseguranças que impedem a
angariação de novos doadores.

OBJETIVOS
Desenvolver um sistema capaz de ler e apresentar de forma inteligente os dados gerados por um hemocentro para melhorar a
eficiência das campanhas de doação de sangue principalmente a captação de novos doadores.

METODOLOGIA

A IDE Workbench foi utilizada para a criação de um banco de dados, assim como, Grafana é a ferramenta responsável por interpretar
os dados armazenados no banco e gerar os Dashboards com os gráficos e tabelas pertinentes ao conhecimento necessário para a
criação de uma campanha, por fim uma GUI foi desenvolvida em Python para integrar todos os componentes e permitir um melhor
manuseio do sistema por parte dos usuários.

RESULTADOS

O sistema foi modelado tendo em vista todos o processo de doação de sangue, mas para a elaboração de um protótipo funcional
somente a movimentação de entrada, armazenagem e saída das bolsas de sangue foi gravado no banco de dados, os dados
utilizados para o preenchimento do banco foram simulados de acordo com as informações disponíveis sobre o número total de
doadores e transfusões do ano de 2019.

CONCLUSOES
Um protótipo do sistema proposto foi desenvolvido com sucesso, porém é necessária a avaliação de profissionais da área para
validar a funcionalidade e se ele é capaz de suprir as necessidades apresentadas.

REFERENCIAS

SILVA, J. R., et al. Aplicativo de apoio à doação de sangue: contribuições de especialistas sobre a funcionalidade da ferramenta.
Ciência (#38) Saúde Coletiva, Vol.26(2), p.493-503, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.41022020.
Acesso em: 18 ago. 2022. FERREIRA, V. E. S., CARMO, B. B. T., OLIVEIRA, A. G. Proposta de um sistema de informação para a gestão
de inventário e direcionamento das campanhas de coleta de sangue. Gestão (#38) Produção, Vol.26(2), e2223, 2019. Disponível em:
https://doi.org/10.1590/0104-530X2223-19. Acesso em: 18 ago. 2022. COVO, M. Z.; CRUZ, E. D. A.; MAURÍCIO, A. B. Motivos de
inaptidão de candidatos à doação de sangue em hemocentro brasileiro. Revista de Saúde Pública do Paraná, v. 4, n. 2, p. 02-12, 18
ago. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.32811/25954482-2021v4n2p2. Acesso em: 18 ago.2022
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO Desenvolvimento de sistema para gerenciamento de campanhas de doação de sangue

INTRODUCAO

A doação de sangue é um processo que salva milhões de vidas todos os anos, infelizmente como apontado pelo Ministério da Saúde
apenas 1,8% da população são doadores, um dos motivos apresentado por especialistas para o baixo número de voluntários é a
ineficiência das campanhas em desmistificar o processo de doação, aplacando os medos e inseguranças que impedem a
angariação de novos doadores.

OBJETIVOS
Desenvolver um sistema capaz de ler e apresentar de forma inteligente os dados gerados por um hemocentro para melhorar a
eficiência das campanhas de doação de sangue principalmente a captação de novos doadores.

METODOLOGIA

A IDE Workbench foi utilizada para a criação de um banco de dados, assim como, Grafana é a ferramenta responsável por interpretar
os dados armazenados no banco e gerar os Dashboards com os gráficos e tabelas pertinentes ao conhecimento necessário para a
criação de uma campanha, por fim uma GUI foi desenvolvida em Python para integrar todos os componentes e permitir um melhor
manuseio do sistema por parte dos usuários.

RESULTADOS

O sistema foi modelado tendo em vista todos o processo de doação de sangue, mas para a elaboração de um protótipo funcional
somente a movimentação de entrada, armazenagem e saída das bolsas de sangue foi gravado no banco de dados, os dados
utilizados para o preenchimento do banco foram simulados de acordo com as informações disponíveis sobre o número total de
doadores e transfusões do ano de 2019.

CONCLUSOES
Um protótipo do sistema proposto foi desenvolvido com sucesso, porém é necessária a avaliação de profissionais da área para
validar a funcionalidade e se ele é capaz de suprir as necessidades apresentadas.

REFERENCIAS

SILVA, J. R., et al. Aplicativo de apoio à doação de sangue: contribuições de especialistas sobre a funcionalidade da ferramenta.
Ciência (#38) Saúde Coletiva, Vol.26(2), p.493-503, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.41022020.
Acesso em: 18 ago. 2022. FERREIRA, V. E. S., CARMO, B. B. T., OLIVEIRA, A. G. Proposta de um sistema de informação para a gestão
de inventário e direcionamento das campanhas de coleta de sangue. Gestão (#38) Produção, Vol.26(2), e2223, 2019. Disponível em:
https://doi.org/10.1590/0104-530X2223-19. Acesso em: 18 ago. 2022. COVO, M. Z.; CRUZ, E. D. A.; MAURÍCIO, A. B. Motivos de
inaptidão de candidatos à doação de sangue em hemocentro brasileiro. Revista de Saúde Pública do Paraná, v. 4, n. 2, p. 02-12, 18
ago. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.32811/25954482-2021v4n2p2. Acesso em: 18 ago.2022
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO Desenvolvimento de sistema para gerenciamento de campanhas de doação de sangue

INTRODUCAO

A doação de sangue é um processo que salva milhões de vidas todos os anos, infelizmente como apontado pelo Ministério da Saúde
apenas 1,8% da população são doadores, um dos motivos apresentado por especialistas para o baixo número de voluntários é a
ineficiência das campanhas em desmistificar o processo de doação, aplacando os medos e inseguranças que impedem a
angariação de novos doadores.

OBJETIVOS
Desenvolver um sistema capaz de ler e apresentar de forma inteligente os dados gerados por um hemocentro para melhorar a
eficiência das campanhas de doação de sangue principalmente a captação de novos doadores.

METODOLOGIA

A IDE Workbench foi utilizada para a criação de um banco de dados, assim como, Grafana é a ferramenta responsável por interpretar
os dados armazenados no banco e gerar os Dashboards com os gráficos e tabelas pertinentes ao conhecimento necessário para a
criação de uma campanha, por fim uma GUI foi desenvolvida em Python para integrar todos os componentes e permitir um melhor
manuseio do sistema por parte dos usuários.

RESULTADOS

O sistema foi modelado tendo em vista todos o processo de doação de sangue, mas para a elaboração de um protótipo funcional
somente a movimentação de entrada, armazenagem e saída das bolsas de sangue foi gravado no banco de dados, os dados
utilizados para o preenchimento do banco foram simulados de acordo com as informações disponíveis sobre o número total de
doadores e transfusões do ano de 2019.

CONCLUSOES
Um protótipo do sistema proposto foi desenvolvido com sucesso, porém é necessária a avaliação de profissionais da área para
validar a funcionalidade e se ele é capaz de suprir as necessidades apresentadas.

REFERENCIAS

SILVA, J. R., et al. Aplicativo de apoio à doação de sangue: contribuições de especialistas sobre a funcionalidade da ferramenta.
Ciência (#38) Saúde Coletiva, Vol.26(2), p.493-503, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.41022020.
Acesso em: 18 ago. 2022. FERREIRA, V. E. S., CARMO, B. B. T., OLIVEIRA, A. G. Proposta de um sistema de informação para a gestão
de inventário e direcionamento das campanhas de coleta de sangue. Gestão (#38) Produção, Vol.26(2), e2223, 2019. Disponível em:
https://doi.org/10.1590/0104-530X2223-19. Acesso em: 18 ago. 2022. COVO, M. Z.; CRUZ, E. D. A.; MAURÍCIO, A. B. Motivos de
inaptidão de candidatos à doação de sangue em hemocentro brasileiro. Revista de Saúde Pública do Paraná, v. 4, n. 2, p. 02-12, 18
ago. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.32811/25954482-2021v4n2p2. Acesso em: 18 ago.2022
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO Desenvolvimento de sistema para gerenciamento de campanhas de doação de sangue

INTRODUCAO

A doação de sangue é um processo que salva milhões de vidas todos os anos, infelizmente como apontado pelo Ministério da Saúde
apenas 1,8% da população são doadores, um dos motivos apresentado por especialistas para o baixo número de voluntários é a
ineficiência das campanhas em desmistificar o processo de doação, aplacando os medos e inseguranças que impedem a
angariação de novos doadores.

OBJETIVOS
Desenvolver um sistema capaz de ler e apresentar de forma inteligente os dados gerados por um hemocentro para melhorar a
eficiência das campanhas de doação de sangue principalmente a captação de novos doadores.

METODOLOGIA

A IDE Workbench foi utilizada para a criação de um banco de dados, assim como, Grafana é a ferramenta responsável por interpretar
os dados armazenados no banco e gerar os Dashboards com os gráficos e tabelas pertinentes ao conhecimento necessário para a
criação de uma campanha, por fim uma GUI foi desenvolvida em Python para integrar todos os componentes e permitir um melhor
manuseio do sistema por parte dos usuários.

RESULTADOS

O sistema foi modelado tendo em vista todos o processo de doação de sangue, mas para a elaboração de um protótipo funcional
somente a movimentação de entrada, armazenagem e saída das bolsas de sangue foi gravado no banco de dados, os dados
utilizados para o preenchimento do banco foram simulados de acordo com as informações disponíveis sobre o número total de
doadores e transfusões do ano de 2019.

CONCLUSOES
Um protótipo do sistema proposto foi desenvolvido com sucesso, porém é necessária a avaliação de profissionais da área para
validar a funcionalidade e se ele é capaz de suprir as necessidades apresentadas.

REFERENCIAS

SILVA, J. R., et al. Aplicativo de apoio à doação de sangue: contribuições de especialistas sobre a funcionalidade da ferramenta.
Ciência (#38) Saúde Coletiva, Vol.26(2), p.493-503, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.41022020.
Acesso em: 18 ago. 2022. FERREIRA, V. E. S., CARMO, B. B. T., OLIVEIRA, A. G. Proposta de um sistema de informação para a gestão
de inventário e direcionamento das campanhas de coleta de sangue. Gestão (#38) Produção, Vol.26(2), e2223, 2019. Disponível em:
https://doi.org/10.1590/0104-530X2223-19. Acesso em: 18 ago. 2022. COVO, M. Z.; CRUZ, E. D. A.; MAURÍCIO, A. B. Motivos de
inaptidão de candidatos à doação de sangue em hemocentro brasileiro. Revista de Saúde Pública do Paraná, v. 4, n. 2, p. 02-12, 18
ago. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.32811/25954482-2021v4n2p2. Acesso em: 18 ago.2022
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO DE ESTOQUE LOCAL PARA FARMÁCIAS POPULARES.

INTRODUCAO

O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável pela assistência farmacêutica no Brasil, realizado pelas farmácias públicas e
populares. Dessa forma, é mister o acesso da população a respeito das informações sobre os estoques de medicamentos
disponíveis nessas farmácias e suas quantidades, a fim de fornecer dados importantes de forma online. O SUS abrange mais da
metade da população brasileira, sendo assim, a acessibilidade as informações sobre estoque das farmácias populares, torna-se de
grande importância. Uma vez que, o mundo está cada vez mais migrando para o digital, onde pode-se encontrar uma gama de
atividades que antes eram realizadas presencialmente, e hoje, podem ser executadas de maneira virtual.

OBJETIVOS Desenvolver um sistema que auxilie a distribuição de informações sobre o estoque de farmácias públicas

METODOLOGIA

O sistema foi desenvolvido na linguagem Python, usando a biblioteca Tkinter, para desenvolvimento das telas do software e o
framework Flask para o desenvolvimento da parte web. A modelagem do sistema foi realizada, utilizando o gerenciador de banco de
dados MySQL. O software permite o cadastro dos medicamentos pelas farmácias, fornecendo as informações sobre os estoques
dessas unidades aos seus usuários, que por sua vez, podem realizar consultas de maneira online, sobre essas informações.

RESULTADOS
Com o sistema de rastreamento de estoque local, a população pode realizar consultas sobre o estoque dos medicamentos nas
farmácias, verificar se em determinada unidade há a presença do remédio, antes de ir até a unidade. Isso implica na diminuição de
viagens em vão, diminui a escassez de informações básicas e nas filas de longa espera.

CONCLUSOES
O sistema apresenta resultados promissores, atendendo aos objetivos propostos. Fica evidente que, mesmo diante das informações
pertencentes a este artigo, a implantação do sistema de rastreamento de estoque local num mundo real, ainda é um desafio, tendo
em vista que, constitui em mudanças de gestão e políticas públicas.

REFERENCIAS

ARAÚJO, Aílson da Luz Andre; UETA, Julieta Mieko; FREITAS, Osvaldo de. Assistência farmacêutica como um modelo tecnológico
em atenção primária à saúde. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 26, n. 2, 2005. Disponível em:
https://rcfba.fcfar.unesp.br/index.php/ojs/article/view/593. Acesso em: 03/10/2022. BAGRICHEVSKY, Marcos. Pelas lentes do SUS:
notas sobre desafios e avanços da promoção da saúde na atenção primária.(#38)#8239;Pensar a Prática, v. 24, 2021. Disponível
em: https://revistas.ufg.br/fef/article/view/66137. Acesso em: 04/10/2022. BANDEIRA, Vanessa Adelina Casali et al. Avaliação da
satisfação dos usuários das farmácias do sistema público de saúde.(#38)#8239;Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v. 30, n.
3, 2017. Disponível em: https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/6193. Acesso em: 04/10/2022.
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO DE ESTOQUE LOCAL PARA FARMÁCIAS POPULARES.

INTRODUCAO

O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável pela assistência farmacêutica no Brasil, realizado pelas farmácias públicas e
populares. Dessa forma, é mister o acesso da população a respeito das informações sobre os estoques de medicamentos
disponíveis nessas farmácias e suas quantidades, a fim de fornecer dados importantes de forma online. O SUS abrange mais da
metade da população brasileira, sendo assim, a acessibilidade as informações sobre estoque das farmácias populares, torna-se de
grande importância. Uma vez que, o mundo está cada vez mais migrando para o digital, onde pode-se encontrar uma gama de
atividades que antes eram realizadas presencialmente, e hoje, podem ser executadas de maneira virtual.

OBJETIVOS Desenvolver um sistema que auxilie a distribuição de informações sobre o estoque de farmácias públicas

METODOLOGIA

O sistema foi desenvolvido na linguagem Python, usando a biblioteca Tkinter, para desenvolvimento das telas do software e o
framework Flask para o desenvolvimento da parte web. A modelagem do sistema foi realizada, utilizando o gerenciador de banco de
dados MySQL. O software permite o cadastro dos medicamentos pelas farmácias, fornecendo as informações sobre os estoques
dessas unidades aos seus usuários, que por sua vez, podem realizar consultas de maneira online, sobre essas informações.

RESULTADOS
Com o sistema de rastreamento de estoque local, a população pode realizar consultas sobre o estoque dos medicamentos nas
farmácias, verificar se em determinada unidade há a presença do remédio, antes de ir até a unidade. Isso implica na diminuição de
viagens em vão, diminui a escassez de informações básicas e nas filas de longa espera.

CONCLUSOES
O sistema apresenta resultados promissores, atendendo aos objetivos propostos. Fica evidente que, mesmo diante das informações
pertencentes a este artigo, a implantação do sistema de rastreamento de estoque local num mundo real, ainda é um desafio, tendo
em vista que, constitui em mudanças de gestão e políticas públicas.

REFERENCIAS

ARAÚJO, Aílson da Luz Andre; UETA, Julieta Mieko; FREITAS, Osvaldo de. Assistência farmacêutica como um modelo tecnológico
em atenção primária à saúde. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 26, n. 2, 2005. Disponível em:
https://rcfba.fcfar.unesp.br/index.php/ojs/article/view/593. Acesso em: 03/10/2022. BAGRICHEVSKY, Marcos. Pelas lentes do SUS:
notas sobre desafios e avanços da promoção da saúde na atenção primária.(#38)#8239;Pensar a Prática, v. 24, 2021. Disponível
em: https://revistas.ufg.br/fef/article/view/66137. Acesso em: 04/10/2022. BANDEIRA, Vanessa Adelina Casali et al. Avaliação da
satisfação dos usuários das farmácias do sistema público de saúde.(#38)#8239;Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v. 30, n.
3, 2017. Disponível em: https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/6193. Acesso em: 04/10/2022.
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO DE ESTOQUE LOCAL PARA FARMÁCIAS POPULARES.

INTRODUCAO

O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável pela assistência farmacêutica no Brasil, realizado pelas farmácias públicas e
populares. Dessa forma, é mister o acesso da população a respeito das informações sobre os estoques de medicamentos
disponíveis nessas farmácias e suas quantidades, a fim de fornecer dados importantes de forma online. O SUS abrange mais da
metade da população brasileira, sendo assim, a acessibilidade as informações sobre estoque das farmácias populares, torna-se de
grande importância. Uma vez que, o mundo está cada vez mais migrando para o digital, onde pode-se encontrar uma gama de
atividades que antes eram realizadas presencialmente, e hoje, podem ser executadas de maneira virtual.

OBJETIVOS Desenvolver um sistema que auxilie a distribuição de informações sobre o estoque de farmácias públicas

METODOLOGIA

O sistema foi desenvolvido na linguagem Python, usando a biblioteca Tkinter, para desenvolvimento das telas do software e o
framework Flask para o desenvolvimento da parte web. A modelagem do sistema foi realizada, utilizando o gerenciador de banco de
dados MySQL. O software permite o cadastro dos medicamentos pelas farmácias, fornecendo as informações sobre os estoques
dessas unidades aos seus usuários, que por sua vez, podem realizar consultas de maneira online, sobre essas informações.

RESULTADOS
Com o sistema de rastreamento de estoque local, a população pode realizar consultas sobre o estoque dos medicamentos nas
farmácias, verificar se em determinada unidade há a presença do remédio, antes de ir até a unidade. Isso implica na diminuição de
viagens em vão, diminui a escassez de informações básicas e nas filas de longa espera.

CONCLUSOES
O sistema apresenta resultados promissores, atendendo aos objetivos propostos. Fica evidente que, mesmo diante das informações
pertencentes a este artigo, a implantação do sistema de rastreamento de estoque local num mundo real, ainda é um desafio, tendo
em vista que, constitui em mudanças de gestão e políticas públicas.

REFERENCIAS

ARAÚJO, Aílson da Luz Andre; UETA, Julieta Mieko; FREITAS, Osvaldo de. Assistência farmacêutica como um modelo tecnológico
em atenção primária à saúde. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 26, n. 2, 2005. Disponível em:
https://rcfba.fcfar.unesp.br/index.php/ojs/article/view/593. Acesso em: 03/10/2022. BAGRICHEVSKY, Marcos. Pelas lentes do SUS:
notas sobre desafios e avanços da promoção da saúde na atenção primária.(#38)#8239;Pensar a Prática, v. 24, 2021. Disponível
em: https://revistas.ufg.br/fef/article/view/66137. Acesso em: 04/10/2022. BANDEIRA, Vanessa Adelina Casali et al. Avaliação da
satisfação dos usuários das farmácias do sistema público de saúde.(#38)#8239;Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v. 30, n.
3, 2017. Disponível em: https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/6193. Acesso em: 04/10/2022.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO DE ESTOQUE LOCAL PARA FARMÁCIAS POPULARES.

INTRODUCAO

O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável pela assistência farmacêutica no Brasil, realizado pelas farmácias públicas e
populares. Dessa forma, é mister o acesso da população a respeito das informações sobre os estoques de medicamentos
disponíveis nessas farmácias e suas quantidades, a fim de fornecer dados importantes de forma online. O SUS abrange mais da
metade da população brasileira, sendo assim, a acessibilidade as informações sobre estoque das farmácias populares, torna-se de
grande importância. Uma vez que, o mundo está cada vez mais migrando para o digital, onde pode-se encontrar uma gama de
atividades que antes eram realizadas presencialmente, e hoje, podem ser executadas de maneira virtual.

OBJETIVOS Desenvolver um sistema que auxilie a distribuição de informações sobre o estoque de farmácias públicas

METODOLOGIA

O sistema foi desenvolvido na linguagem Python, usando a biblioteca Tkinter, para desenvolvimento das telas do software e o
framework Flask para o desenvolvimento da parte web. A modelagem do sistema foi realizada, utilizando o gerenciador de banco de
dados MySQL. O software permite o cadastro dos medicamentos pelas farmácias, fornecendo as informações sobre os estoques
dessas unidades aos seus usuários, que por sua vez, podem realizar consultas de maneira online, sobre essas informações.

RESULTADOS
Com o sistema de rastreamento de estoque local, a população pode realizar consultas sobre o estoque dos medicamentos nas
farmácias, verificar se em determinada unidade há a presença do remédio, antes de ir até a unidade. Isso implica na diminuição de
viagens em vão, diminui a escassez de informações básicas e nas filas de longa espera.

CONCLUSOES
O sistema apresenta resultados promissores, atendendo aos objetivos propostos. Fica evidente que, mesmo diante das informações
pertencentes a este artigo, a implantação do sistema de rastreamento de estoque local num mundo real, ainda é um desafio, tendo
em vista que, constitui em mudanças de gestão e políticas públicas.

REFERENCIAS

ARAÚJO, Aílson da Luz Andre; UETA, Julieta Mieko; FREITAS, Osvaldo de. Assistência farmacêutica como um modelo tecnológico
em atenção primária à saúde. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 26, n. 2, 2005. Disponível em:
https://rcfba.fcfar.unesp.br/index.php/ojs/article/view/593. Acesso em: 03/10/2022. BAGRICHEVSKY, Marcos. Pelas lentes do SUS:
notas sobre desafios e avanços da promoção da saúde na atenção primária.(#38)#8239;Pensar a Prática, v. 24, 2021. Disponível
em: https://revistas.ufg.br/fef/article/view/66137. Acesso em: 04/10/2022. BANDEIRA, Vanessa Adelina Casali et al. Avaliação da
satisfação dos usuários das farmácias do sistema público de saúde.(#38)#8239;Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v. 30, n.
3, 2017. Disponível em: https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/6193. Acesso em: 04/10/2022.
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO DE ESTOQUE LOCAL PARA FARMÁCIAS POPULARES.

INTRODUCAO

O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável pela assistência farmacêutica no Brasil, realizado pelas farmácias públicas e
populares. Dessa forma, é mister o acesso da população a respeito das informações sobre os estoques de medicamentos
disponíveis nessas farmácias e suas quantidades, a fim de fornecer dados importantes de forma online. O SUS abrange mais da
metade da população brasileira, sendo assim, a acessibilidade as informações sobre estoque das farmácias populares, torna-se de
grande importância. Uma vez que, o mundo está cada vez mais migrando para o digital, onde pode-se encontrar uma gama de
atividades que antes eram realizadas presencialmente, e hoje, podem ser executadas de maneira virtual.

OBJETIVOS Desenvolver um sistema que auxilie a distribuição de informações sobre o estoque de farmácias públicas

METODOLOGIA

O sistema foi desenvolvido na linguagem Python, usando a biblioteca Tkinter, para desenvolvimento das telas do software e o
framework Flask para o desenvolvimento da parte web. A modelagem do sistema foi realizada, utilizando o gerenciador de banco de
dados MySQL. O software permite o cadastro dos medicamentos pelas farmácias, fornecendo as informações sobre os estoques
dessas unidades aos seus usuários, que por sua vez, podem realizar consultas de maneira online, sobre essas informações.

RESULTADOS
Com o sistema de rastreamento de estoque local, a população pode realizar consultas sobre o estoque dos medicamentos nas
farmácias, verificar se em determinada unidade há a presença do remédio, antes de ir até a unidade. Isso implica na diminuição de
viagens em vão, diminui a escassez de informações básicas e nas filas de longa espera.

CONCLUSOES
O sistema apresenta resultados promissores, atendendo aos objetivos propostos. Fica evidente que, mesmo diante das informações
pertencentes a este artigo, a implantação do sistema de rastreamento de estoque local num mundo real, ainda é um desafio, tendo
em vista que, constitui em mudanças de gestão e políticas públicas.

REFERENCIAS

ARAÚJO, Aílson da Luz Andre; UETA, Julieta Mieko; FREITAS, Osvaldo de. Assistência farmacêutica como um modelo tecnológico
em atenção primária à saúde. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 26, n. 2, 2005. Disponível em:
https://rcfba.fcfar.unesp.br/index.php/ojs/article/view/593. Acesso em: 03/10/2022. BAGRICHEVSKY, Marcos. Pelas lentes do SUS:
notas sobre desafios e avanços da promoção da saúde na atenção primária.(#38)#8239;Pensar a Prática, v. 24, 2021. Disponível
em: https://revistas.ufg.br/fef/article/view/66137. Acesso em: 04/10/2022. BANDEIRA, Vanessa Adelina Casali et al. Avaliação da
satisfação dos usuários das farmácias do sistema público de saúde.(#38)#8239;Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v. 30, n.
3, 2017. Disponível em: https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/6193. Acesso em: 04/10/2022.
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4676483 - MELCK MESSIAS BARBOSA DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO PRONTUÁRIO ELETRONICO: INTEGRAÇÃO ENTRE REGISTROS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

INTRODUCAO

A cada dia, vemos a importância da implantação de um prontuário eletrônico dentro dos hospitais e atuais instituições de saúde. Ele
vem substituindo gradativamente o antigo formato de papel por sua praticidade, facilidade no armazenamento de dados, por sua
segurança e confiabilidade. Com isso, várias empresas de tecnologia, vão criando prontuários específicos como aqueles voltados
apenas para médicos e outros apenas para serviços odontológicos.

OBJETIVOS Desenvolver um prontuário eletrônico que integra as especialidades médicas e odontológicas.

METODOLOGIA

Os métodos usados para o desenvolvimento do artigo foram pesquisas realizadas na internet dos tipos de prontuários eletrônicos já
existentes, artigos científicos relacionados com o tema abordado e entrevista com profissionais da área para saber as dificuldades e
as melhorias que um prontuário possa ter. Na criação do prontuário, foi utilizado a linguagem Python e as bibliotecas TK Inter e Date
Time, e um banco de dados feito em XML para o armazenamento.

RESULTADOS
O prontuário eletrônico está sendo acessado via web, por onde é feito o cadastro do paciente totalmente funcional. Depois de
imputar os dados, eles são salvos e caso seja necessário fazer uma consulta, é possível buscar as informações no banco de dados
para a sua visualização.

CONCLUSOES
A unificação do prontuário eletrônico médico e odontológico parecer ser uma opção mais adequada, pois toda a informação de
saúde do paciente encontra-se em só lugar facilitando e agilizando o seu atendimento. Especialmente em um procedimento
Ortognático, onde é realizada com o acompanhamento de um médico e um odontologista.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Oliveira, Danillo Lyriu; Yarid, Sérgio Donha. Prontuário Odontológico sob a Ótica de Discentes de Odontologia;
2014; Disponível em: https://bytili.com/XVJFEUZ 2. Luciano, Edimara Mezzomo; Magnagnagno, Ordilei Antonio; Lubeck, Rafael
Mendes. Como proteger informações do prontuário eletrônico do paciente: proposta de mecanismo 2020; Disponível em:
https://bityli.com/LnnOZ 3. Silva, Cristiane Rodrigues. Medical Records History: Evolution of Tradicional Medical Records to
Electronic Patient Record – PEP 2021; Disponível em: https://bityli.com/GkfRFQ

Página 306



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13344 Sistemas de Informação 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4683331 - GUSTAVO FERREIRA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO PRONTUÁRIO ELETRONICO: INTEGRAÇÃO ENTRE REGISTROS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

INTRODUCAO

A cada dia, vemos a importância da implantação de um prontuário eletrônico dentro dos hospitais e atuais instituições de saúde. Ele
vem substituindo gradativamente o antigo formato de papel por sua praticidade, facilidade no armazenamento de dados, por sua
segurança e confiabilidade. Com isso, várias empresas de tecnologia, vão criando prontuários específicos como aqueles voltados
apenas para médicos e outros apenas para serviços odontológicos.

OBJETIVOS Desenvolver um prontuário eletrônico que integra as especialidades médicas e odontológicas.

METODOLOGIA

Os métodos usados para o desenvolvimento do artigo foram pesquisas realizadas na internet dos tipos de prontuários eletrônicos já
existentes, artigos científicos relacionados com o tema abordado e entrevista com profissionais da área para saber as dificuldades e
as melhorias que um prontuário possa ter. Na criação do prontuário, foi utilizado a linguagem Python e as bibliotecas TK Inter e Date
Time, e um banco de dados feito em XML para o armazenamento.

RESULTADOS
O prontuário eletrônico está sendo acessado via web, por onde é feito o cadastro do paciente totalmente funcional. Depois de
imputar os dados, eles são salvos e caso seja necessário fazer uma consulta, é possível buscar as informações no banco de dados
para a sua visualização.

CONCLUSOES
A unificação do prontuário eletrônico médico e odontológico parecer ser uma opção mais adequada, pois toda a informação de
saúde do paciente encontra-se em só lugar facilitando e agilizando o seu atendimento. Especialmente em um procedimento
Ortognático, onde é realizada com o acompanhamento de um médico e um odontologista.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Oliveira, Danillo Lyriu; Yarid, Sérgio Donha. Prontuário Odontológico sob a Ótica de Discentes de Odontologia;
2014; Disponível em: https://bytili.com/XVJFEUZ 2. Luciano, Edimara Mezzomo; Magnagnagno, Ordilei Antonio; Lubeck, Rafael
Mendes. Como proteger informações do prontuário eletrônico do paciente: proposta de mecanismo 2020; Disponível em:
https://bityli.com/LnnOZ 3. Silva, Cristiane Rodrigues. Medical Records History: Evolution of Tradicional Medical Records to
Electronic Patient Record – PEP 2021; Disponível em: https://bityli.com/GkfRFQ
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO PRONTUÁRIO ELETRONICO: INTEGRAÇÃO ENTRE REGISTROS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

INTRODUCAO

A cada dia, vemos a importância da implantação de um prontuário eletrônico dentro dos hospitais e atuais instituições de saúde. Ele
vem substituindo gradativamente o antigo formato de papel por sua praticidade, facilidade no armazenamento de dados, por sua
segurança e confiabilidade. Com isso, várias empresas de tecnologia, vão criando prontuários específicos como aqueles voltados
apenas para médicos e outros apenas para serviços odontológicos.

OBJETIVOS Desenvolver um prontuário eletrônico que integra as especialidades médicas e odontológicas.

METODOLOGIA

Os métodos usados para o desenvolvimento do artigo foram pesquisas realizadas na internet dos tipos de prontuários eletrônicos já
existentes, artigos científicos relacionados com o tema abordado e entrevista com profissionais da área para saber as dificuldades e
as melhorias que um prontuário possa ter. Na criação do prontuário, foi utilizado a linguagem Python e as bibliotecas TK Inter e Date
Time, e um banco de dados feito em XML para o armazenamento.

RESULTADOS
O prontuário eletrônico está sendo acessado via web, por onde é feito o cadastro do paciente totalmente funcional. Depois de
imputar os dados, eles são salvos e caso seja necessário fazer uma consulta, é possível buscar as informações no banco de dados
para a sua visualização.

CONCLUSOES
A unificação do prontuário eletrônico médico e odontológico parecer ser uma opção mais adequada, pois toda a informação de
saúde do paciente encontra-se em só lugar facilitando e agilizando o seu atendimento. Especialmente em um procedimento
Ortognático, onde é realizada com o acompanhamento de um médico e um odontologista.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Oliveira, Danillo Lyriu; Yarid, Sérgio Donha. Prontuário Odontológico sob a Ótica de Discentes de Odontologia;
2014; Disponível em: https://bytili.com/XVJFEUZ 2. Luciano, Edimara Mezzomo; Magnagnagno, Ordilei Antonio; Lubeck, Rafael
Mendes. Como proteger informações do prontuário eletrônico do paciente: proposta de mecanismo 2020; Disponível em:
https://bityli.com/LnnOZ 3. Silva, Cristiane Rodrigues. Medical Records History: Evolution of Tradicional Medical Records to
Electronic Patient Record – PEP 2021; Disponível em: https://bityli.com/GkfRFQ
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TITULO PRONTUÁRIO ELETRONICO: INTEGRAÇÃO ENTRE REGISTROS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

INTRODUCAO

A cada dia, vemos a importância da implantação de um prontuário eletrônico dentro dos hospitais e atuais instituições de saúde. Ele
vem substituindo gradativamente o antigo formato de papel por sua praticidade, facilidade no armazenamento de dados, por sua
segurança e confiabilidade. Com isso, várias empresas de tecnologia, vão criando prontuários específicos como aqueles voltados
apenas para médicos e outros apenas para serviços odontológicos.

OBJETIVOS Desenvolver um prontuário eletrônico que integra as especialidades médicas e odontológicas.

METODOLOGIA

Os métodos usados para o desenvolvimento do artigo foram pesquisas realizadas na internet dos tipos de prontuários eletrônicos já
existentes, artigos científicos relacionados com o tema abordado e entrevista com profissionais da área para saber as dificuldades e
as melhorias que um prontuário possa ter. Na criação do prontuário, foi utilizado a linguagem Python e as bibliotecas TK Inter e Date
Time, e um banco de dados feito em XML para o armazenamento.

RESULTADOS
O prontuário eletrônico está sendo acessado via web, por onde é feito o cadastro do paciente totalmente funcional. Depois de
imputar os dados, eles são salvos e caso seja necessário fazer uma consulta, é possível buscar as informações no banco de dados
para a sua visualização.

CONCLUSOES
A unificação do prontuário eletrônico médico e odontológico parecer ser uma opção mais adequada, pois toda a informação de
saúde do paciente encontra-se em só lugar facilitando e agilizando o seu atendimento. Especialmente em um procedimento
Ortognático, onde é realizada com o acompanhamento de um médico e um odontologista.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Oliveira, Danillo Lyriu; Yarid, Sérgio Donha. Prontuário Odontológico sob a Ótica de Discentes de Odontologia;
2014; Disponível em: https://bytili.com/XVJFEUZ 2. Luciano, Edimara Mezzomo; Magnagnagno, Ordilei Antonio; Lubeck, Rafael
Mendes. Como proteger informações do prontuário eletrônico do paciente: proposta de mecanismo 2020; Disponível em:
https://bityli.com/LnnOZ 3. Silva, Cristiane Rodrigues. Medical Records History: Evolution of Tradicional Medical Records to
Electronic Patient Record – PEP 2021; Disponível em: https://bityli.com/GkfRFQ
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO Saúde física: aplicação para auxiliar o controle de peso

INTRODUCAO

Nos últimos anos, o número de pessoas que estão acima e abaixo do seu peso vem aumentando, com isso muitas doenças surgem
como hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, risco aumentado para comorbidades crônicas, diabetes, dentre outras. Para
a construção desse projeto, foram realizadas pesquisas e discussões com as referências sobre a saúde física, que tem grande
relevância na vida dos cidadãos.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação para contribuir com a melhoria da saúde de pessoas com dificuldade em perder peso.

METODOLOGIA
Com base nas discussões, foi desenvolvido um sistema, que proporciona diversas recomendações e exercícios para que o usuário
consiga alcançar o resultado desejado. O sistema consiste em coletar algumas informações do usuário, e ao final da aplicação, listar
dicas de alimentação e exercícios.

RESULTADOS

Com base no sistema desenvolvido, decidiu-se entrevistar alguns usuários para avaliar nossa aplicação. Após os testes, boa parte
dos entrevistados afirmaram que o sistema é útil, e que tem fácil entendimento, já outros, indicaram que o sistema pode dar uma
visibilidade importante para a saúde física. Os usuários disseram que mesmo sendo uma aplicação em fase inicial, que utilizariam
nosso sistema, porém, é necessário ser complementado com um cadastro para persistência dos dados, dessa forma, mantendo os
dados salvos para cada usuário.

CONCLUSOES

Conclui-se que pessoas tendem a ter estilos de vida mais arriscados à medida que mais produtos industrializados entram no
mercado e a tecnologia faz as pessoas nem saírem de casa. No entanto, eles parecem estar saudáveis, pois não apresentam
nenhum sintoma. Uma vez que se tornam adultos, as pessoas com estilo de vida sedentário são mais frequentemente encontradas.
Dessa maneira, nosso sistema contribui para ajudar na avaliação de sua situação, assim motivando o usuário a procurar um
profissional da área, para que assim, ele consiga a melhor maneira para um ganho ou perda de massa e, consequentemente,
melhora da saúde.

REFERENCIAS

CHOBAN, M. D. et al. ASPEN; COPPINI, L.Z. et al; IZAOLA, O. et al; LEITE, L. D. et al; PATEL, J. J. et al;POLYZOS, S. A.; MARGIORIS, A.
N. Sarcopenic obesity. Hormones, v. 17, n. 3, p. 321-331, set. 2018. SAMPAIO, L.R. Avaliação Nutricional. Salvador: EDUFBA, 2012;
BALABAN, G; SILVA, G.A.P.. J Pediatria 2004; 77 (2): 96-100. CAMARGO, Ana Paula Paes de Mello de et al. , v. 18, n. 2, p. 323-333,
Feb. 2013; CORSO, A. C. T. et al; COSTA, M. B. et al; FAGIOLI, D.; NASSER, L. A; FELDMANN, .LR.A; GIORDANI, L.G.; ALMEIDA, C.S.;
PACHECO, A.M; MAGALHÃES, E.I.S et al; MARCHI-ALVES, Leila Maria et al;
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO Saúde física: aplicação para auxiliar o controle de peso

INTRODUCAO

Nos últimos anos, o número de pessoas que estão acima e abaixo do seu peso vem aumentando, com isso muitas doenças surgem
como hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, risco aumentado para comorbidades crônicas, diabetes, dentre outras. Para
a construção desse projeto, foram realizadas pesquisas e discussões com as referências sobre a saúde física, que tem grande
relevância na vida dos cidadãos.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação para contribuir com a melhoria da saúde de pessoas com dificuldade em perder peso.

METODOLOGIA
Com base nas discussões, foi desenvolvido um sistema, que proporciona diversas recomendações e exercícios para que o usuário
consiga alcançar o resultado desejado. O sistema consiste em coletar algumas informações do usuário, e ao final da aplicação, listar
dicas de alimentação e exercícios.

RESULTADOS

Com base no sistema desenvolvido, decidiu-se entrevistar alguns usuários para avaliar nossa aplicação. Após os testes, boa parte
dos entrevistados afirmaram que o sistema é útil, e que tem fácil entendimento, já outros, indicaram que o sistema pode dar uma
visibilidade importante para a saúde física. Os usuários disseram que mesmo sendo uma aplicação em fase inicial, que utilizariam
nosso sistema, porém, é necessário ser complementado com um cadastro para persistência dos dados, dessa forma, mantendo os
dados salvos para cada usuário.

CONCLUSOES

Conclui-se que pessoas tendem a ter estilos de vida mais arriscados à medida que mais produtos industrializados entram no
mercado e a tecnologia faz as pessoas nem saírem de casa. No entanto, eles parecem estar saudáveis, pois não apresentam
nenhum sintoma. Uma vez que se tornam adultos, as pessoas com estilo de vida sedentário são mais frequentemente encontradas.
Dessa maneira, nosso sistema contribui para ajudar na avaliação de sua situação, assim motivando o usuário a procurar um
profissional da área, para que assim, ele consiga a melhor maneira para um ganho ou perda de massa e, consequentemente,
melhora da saúde.

REFERENCIAS

CHOBAN, M. D. et al. ASPEN; COPPINI, L.Z. et al; IZAOLA, O. et al; LEITE, L. D. et al; PATEL, J. J. et al;POLYZOS, S. A.; MARGIORIS, A.
N. Sarcopenic obesity. Hormones, v. 17, n. 3, p. 321-331, set. 2018. SAMPAIO, L.R. Avaliação Nutricional. Salvador: EDUFBA, 2012;
BALABAN, G; SILVA, G.A.P.. J Pediatria 2004; 77 (2): 96-100. CAMARGO, Ana Paula Paes de Mello de et al. , v. 18, n. 2, p. 323-333,
Feb. 2013; CORSO, A. C. T. et al; COSTA, M. B. et al; FAGIOLI, D.; NASSER, L. A; FELDMANN, .LR.A; GIORDANI, L.G.; ALMEIDA, C.S.;
PACHECO, A.M; MAGALHÃES, E.I.S et al; MARCHI-ALVES, Leila Maria et al;

Página 311



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13347 Sistemas de Informação 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4675738 - GUSTAVO HENRIQUE ARAÚJO CUNHA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO Saúde física: aplicação para auxiliar o controle de peso

INTRODUCAO

Nos últimos anos, o número de pessoas que estão acima e abaixo do seu peso vem aumentando, com isso muitas doenças surgem
como hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, risco aumentado para comorbidades crônicas, diabetes, dentre outras. Para
a construção desse projeto, foram realizadas pesquisas e discussões com as referências sobre a saúde física, que tem grande
relevância na vida dos cidadãos.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação para contribuir com a melhoria da saúde de pessoas com dificuldade em perder peso.

METODOLOGIA
Com base nas discussões, foi desenvolvido um sistema, que proporciona diversas recomendações e exercícios para que o usuário
consiga alcançar o resultado desejado. O sistema consiste em coletar algumas informações do usuário, e ao final da aplicação, listar
dicas de alimentação e exercícios.

RESULTADOS

Com base no sistema desenvolvido, decidiu-se entrevistar alguns usuários para avaliar nossa aplicação. Após os testes, boa parte
dos entrevistados afirmaram que o sistema é útil, e que tem fácil entendimento, já outros, indicaram que o sistema pode dar uma
visibilidade importante para a saúde física. Os usuários disseram que mesmo sendo uma aplicação em fase inicial, que utilizariam
nosso sistema, porém, é necessário ser complementado com um cadastro para persistência dos dados, dessa forma, mantendo os
dados salvos para cada usuário.

CONCLUSOES

Conclui-se que pessoas tendem a ter estilos de vida mais arriscados à medida que mais produtos industrializados entram no
mercado e a tecnologia faz as pessoas nem saírem de casa. No entanto, eles parecem estar saudáveis, pois não apresentam
nenhum sintoma. Uma vez que se tornam adultos, as pessoas com estilo de vida sedentário são mais frequentemente encontradas.
Dessa maneira, nosso sistema contribui para ajudar na avaliação de sua situação, assim motivando o usuário a procurar um
profissional da área, para que assim, ele consiga a melhor maneira para um ganho ou perda de massa e, consequentemente,
melhora da saúde.

REFERENCIAS

CHOBAN, M. D. et al. ASPEN; COPPINI, L.Z. et al; IZAOLA, O. et al; LEITE, L. D. et al; PATEL, J. J. et al;POLYZOS, S. A.; MARGIORIS, A.
N. Sarcopenic obesity. Hormones, v. 17, n. 3, p. 321-331, set. 2018. SAMPAIO, L.R. Avaliação Nutricional. Salvador: EDUFBA, 2012;
BALABAN, G; SILVA, G.A.P.. J Pediatria 2004; 77 (2): 96-100. CAMARGO, Ana Paula Paes de Mello de et al. , v. 18, n. 2, p. 323-333,
Feb. 2013; CORSO, A. C. T. et al; COSTA, M. B. et al; FAGIOLI, D.; NASSER, L. A; FELDMANN, .LR.A; GIORDANI, L.G.; ALMEIDA, C.S.;
PACHECO, A.M; MAGALHÃES, E.I.S et al; MARCHI-ALVES, Leila Maria et al;
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TITULO Saúde física: aplicação para auxiliar o controle de peso

INTRODUCAO

Nos últimos anos, o número de pessoas que estão acima e abaixo do seu peso vem aumentando, com isso muitas doenças surgem
como hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, risco aumentado para comorbidades crônicas, diabetes, dentre outras. Para
a construção desse projeto, foram realizadas pesquisas e discussões com as referências sobre a saúde física, que tem grande
relevância na vida dos cidadãos.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação para contribuir com a melhoria da saúde de pessoas com dificuldade em perder peso.

METODOLOGIA
Com base nas discussões, foi desenvolvido um sistema, que proporciona diversas recomendações e exercícios para que o usuário
consiga alcançar o resultado desejado. O sistema consiste em coletar algumas informações do usuário, e ao final da aplicação, listar
dicas de alimentação e exercícios.

RESULTADOS

Com base no sistema desenvolvido, decidiu-se entrevistar alguns usuários para avaliar nossa aplicação. Após os testes, boa parte
dos entrevistados afirmaram que o sistema é útil, e que tem fácil entendimento, já outros, indicaram que o sistema pode dar uma
visibilidade importante para a saúde física. Os usuários disseram que mesmo sendo uma aplicação em fase inicial, que utilizariam
nosso sistema, porém, é necessário ser complementado com um cadastro para persistência dos dados, dessa forma, mantendo os
dados salvos para cada usuário.

CONCLUSOES

Conclui-se que pessoas tendem a ter estilos de vida mais arriscados à medida que mais produtos industrializados entram no
mercado e a tecnologia faz as pessoas nem saírem de casa. No entanto, eles parecem estar saudáveis, pois não apresentam
nenhum sintoma. Uma vez que se tornam adultos, as pessoas com estilo de vida sedentário são mais frequentemente encontradas.
Dessa maneira, nosso sistema contribui para ajudar na avaliação de sua situação, assim motivando o usuário a procurar um
profissional da área, para que assim, ele consiga a melhor maneira para um ganho ou perda de massa e, consequentemente,
melhora da saúde.

REFERENCIAS

CHOBAN, M. D. et al. ASPEN; COPPINI, L.Z. et al; IZAOLA, O. et al; LEITE, L. D. et al; PATEL, J. J. et al;POLYZOS, S. A.; MARGIORIS, A.
N. Sarcopenic obesity. Hormones, v. 17, n. 3, p. 321-331, set. 2018. SAMPAIO, L.R. Avaliação Nutricional. Salvador: EDUFBA, 2012;
BALABAN, G; SILVA, G.A.P.. J Pediatria 2004; 77 (2): 96-100. CAMARGO, Ana Paula Paes de Mello de et al. , v. 18, n. 2, p. 323-333,
Feb. 2013; CORSO, A. C. T. et al; COSTA, M. B. et al; FAGIOLI, D.; NASSER, L. A; FELDMANN, .LR.A; GIORDANI, L.G.; ALMEIDA, C.S.;
PACHECO, A.M; MAGALHÃES, E.I.S et al; MARCHI-ALVES, Leila Maria et al;
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TITULO Saúde física: aplicação para auxiliar o controle de peso

INTRODUCAO

Nos últimos anos, o número de pessoas que estão acima e abaixo do seu peso vem aumentando, com isso muitas doenças surgem
como hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, risco aumentado para comorbidades crônicas, diabetes, dentre outras. Para
a construção desse projeto, foram realizadas pesquisas e discussões com as referências sobre a saúde física, que tem grande
relevância na vida dos cidadãos.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação para contribuir com a melhoria da saúde de pessoas com dificuldade em perder peso.

METODOLOGIA
Com base nas discussões, foi desenvolvido um sistema, que proporciona diversas recomendações e exercícios para que o usuário
consiga alcançar o resultado desejado. O sistema consiste em coletar algumas informações do usuário, e ao final da aplicação, listar
dicas de alimentação e exercícios.

RESULTADOS

Com base no sistema desenvolvido, decidiu-se entrevistar alguns usuários para avaliar nossa aplicação. Após os testes, boa parte
dos entrevistados afirmaram que o sistema é útil, e que tem fácil entendimento, já outros, indicaram que o sistema pode dar uma
visibilidade importante para a saúde física. Os usuários disseram que mesmo sendo uma aplicação em fase inicial, que utilizariam
nosso sistema, porém, é necessário ser complementado com um cadastro para persistência dos dados, dessa forma, mantendo os
dados salvos para cada usuário.

CONCLUSOES

Conclui-se que pessoas tendem a ter estilos de vida mais arriscados à medida que mais produtos industrializados entram no
mercado e a tecnologia faz as pessoas nem saírem de casa. No entanto, eles parecem estar saudáveis, pois não apresentam
nenhum sintoma. Uma vez que se tornam adultos, as pessoas com estilo de vida sedentário são mais frequentemente encontradas.
Dessa maneira, nosso sistema contribui para ajudar na avaliação de sua situação, assim motivando o usuário a procurar um
profissional da área, para que assim, ele consiga a melhor maneira para um ganho ou perda de massa e, consequentemente,
melhora da saúde.

REFERENCIAS

CHOBAN, M. D. et al. ASPEN; COPPINI, L.Z. et al; IZAOLA, O. et al; LEITE, L. D. et al; PATEL, J. J. et al;POLYZOS, S. A.; MARGIORIS, A.
N. Sarcopenic obesity. Hormones, v. 17, n. 3, p. 321-331, set. 2018. SAMPAIO, L.R. Avaliação Nutricional. Salvador: EDUFBA, 2012;
BALABAN, G; SILVA, G.A.P.. J Pediatria 2004; 77 (2): 96-100. CAMARGO, Ana Paula Paes de Mello de et al. , v. 18, n. 2, p. 323-333,
Feb. 2013; CORSO, A. C. T. et al; COSTA, M. B. et al; FAGIOLI, D.; NASSER, L. A; FELDMANN, .LR.A; GIORDANI, L.G.; ALMEIDA, C.S.;
PACHECO, A.M; MAGALHÃES, E.I.S et al; MARCHI-ALVES, Leila Maria et al;
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TITULO SGOF – Sistema de Gestão de Medicina Ocupacional Fisioterápica.

INTRODUCAO

Atualmente o sistema público de saúde (SUS), possui uma grande carência em relação aos sistemas que realizam o agendamento
das consultas por parte do paciente. Em um ranking de 30 posições, hoje o Brasil encontra-se na 27° colocação na média de
consultas marcadas e realizadas. Essa posição pode ser explicada pelas severas falhas encontradas nos sistemas, que podem
afetar o paciente diretamente. Como por exemplo, quando há a necessidade dele se deslocar diretamente aos postos públicos e fica
exposto às condições que podem agravar sua saúde.

OBJETIVOS
O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um formulário médico online de fisioterapia integrado com um sistema de
agendamento de consulta.

METODOLOGIA

Projetou-se uma automação de sistema que traz flexibilidade ao preenchimento de formulários que serão constituídos pelas
queixas citada por pacientes e enviadas para o médico avaliador de maneira virtual, dispondo de um campo de texto livre. O
especialista seguirá com o diagnóstico do paciente e dará seguimento com o procedimento de avaliação, podendo ser necessário
um agendamento para uma consulta. Após direcionado com a averiguação do profissional, será lançado de forma automática ao
paciente, um sistema que apresentará o procedimento de acordo com o que for prescrito pelo profissional de saúde, incluindo o
agendamento de consultas pela plataforma.

RESULTADOS

Criou-se um sistema voltado para a resolução do problema já exposto previamente, a abordagem escolhida foi através da criação de
telas voltadas a capturar informações que atendam a demanda de agendamentos da clínica fisioterápica. Ao decorrer do
desenvolvimento desta aplicação, houve a percepção da necessidade de o sistema disponibilizar as demandas de maneira mais ágil,
considerando uma possível alta volumetria. Desta forma, reduzimos os riscos elaborando um Framework Django, pertencente da
linguagem Python, que faz uso de um banco de dados integrado. Ressaltamos que os sistemas utilizados serão direcionados para
páginas web, o que dispersa o direcionamento prévio para utilização do sistema. Após a finalização da aplicação, houve diversos
testes funcionais em prol de obter o comportamento do sistema quando colocado em uso. Observou-se que, o sistema se
comportou da maneira esperada, realizando o armazenamento de dados dos pacientes e agendando as consultas de acordo com a
necessidade, quanto a tela do médico, há a visualização dos dados inseridos previamente pelos pacientes, possibilitando a análise
por parte do profissional designado.

CONCLUSOES
Podemos concluir que o desenvolvimento do projeto atual, contando com melhorias progressivas dos processos, poderá mitigar
possíveis erros ou prejuízos relacionados a perda de informações, que ocasionalmente ocorrem diariamente nos processos manuais
relacionados à área fisioterápica do sistema público.

REFERENCIAS
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Primária no Brasil https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.38072020 Autores (a): Postal, Lucas; Celuppi, Ianka Cristina; Santos
Lima, Geovana; Felisberto, Mariano; Cardoso Lacerda, Thaísa; Wazlawick, Raul Sidnei; Moguilhott Dalmarco, Eduardo. Publicação:
2021. Pesquisa: 01/08/2022
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TITULO SGOF – Sistema de Gestão de Medicina Ocupacional Fisioterápica.

INTRODUCAO

Atualmente o sistema público de saúde (SUS), possui uma grande carência em relação aos sistemas que realizam o agendamento
das consultas por parte do paciente. Em um ranking de 30 posições, hoje o Brasil encontra-se na 27° colocação na média de
consultas marcadas e realizadas. Essa posição pode ser explicada pelas severas falhas encontradas nos sistemas, que podem
afetar o paciente diretamente. Como por exemplo, quando há a necessidade dele se deslocar diretamente aos postos públicos e fica
exposto às condições que podem agravar sua saúde.

OBJETIVOS
O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um formulário médico online de fisioterapia integrado com um sistema de
agendamento de consulta.

METODOLOGIA

Projetou-se uma automação de sistema que traz flexibilidade ao preenchimento de formulários que serão constituídos pelas
queixas citada por pacientes e enviadas para o médico avaliador de maneira virtual, dispondo de um campo de texto livre. O
especialista seguirá com o diagnóstico do paciente e dará seguimento com o procedimento de avaliação, podendo ser necessário
um agendamento para uma consulta. Após direcionado com a averiguação do profissional, será lançado de forma automática ao
paciente, um sistema que apresentará o procedimento de acordo com o que for prescrito pelo profissional de saúde, incluindo o
agendamento de consultas pela plataforma.

RESULTADOS

Criou-se um sistema voltado para a resolução do problema já exposto previamente, a abordagem escolhida foi através da criação de
telas voltadas a capturar informações que atendam a demanda de agendamentos da clínica fisioterápica. Ao decorrer do
desenvolvimento desta aplicação, houve a percepção da necessidade de o sistema disponibilizar as demandas de maneira mais ágil,
considerando uma possível alta volumetria. Desta forma, reduzimos os riscos elaborando um Framework Django, pertencente da
linguagem Python, que faz uso de um banco de dados integrado. Ressaltamos que os sistemas utilizados serão direcionados para
páginas web, o que dispersa o direcionamento prévio para utilização do sistema. Após a finalização da aplicação, houve diversos
testes funcionais em prol de obter o comportamento do sistema quando colocado em uso. Observou-se que, o sistema se
comportou da maneira esperada, realizando o armazenamento de dados dos pacientes e agendando as consultas de acordo com a
necessidade, quanto a tela do médico, há a visualização dos dados inseridos previamente pelos pacientes, possibilitando a análise
por parte do profissional designado.

CONCLUSOES
Podemos concluir que o desenvolvimento do projeto atual, contando com melhorias progressivas dos processos, poderá mitigar
possíveis erros ou prejuízos relacionados a perda de informações, que ocasionalmente ocorrem diariamente nos processos manuais
relacionados à área fisioterápica do sistema público.

REFERENCIAS

Inteligência Artificial e Medicina: https://doi.org/10.1590/1981-52712015v41n2esp Autores (a): Lobo, Luiz Carlos. Publicação: 2017.
Pesquisa: 10/09/2022 Sistema de agendamento online: uma ferramenta do PEC e-SUS APS para facilitar o acesso à Atenção
Primária no Brasil https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.38072020 Autores (a): Postal, Lucas; Celuppi, Ianka Cristina; Santos
Lima, Geovana; Felisberto, Mariano; Cardoso Lacerda, Thaísa; Wazlawick, Raul Sidnei; Moguilhott Dalmarco, Eduardo. Publicação:
2021. Pesquisa: 01/08/2022
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO SGOF – Sistema de Gestão de Medicina Ocupacional Fisioterápica.

INTRODUCAO

Atualmente o sistema público de saúde (SUS), possui uma grande carência em relação aos sistemas que realizam o agendamento
das consultas por parte do paciente. Em um ranking de 30 posições, hoje o Brasil encontra-se na 27° colocação na média de
consultas marcadas e realizadas. Essa posição pode ser explicada pelas severas falhas encontradas nos sistemas, que podem
afetar o paciente diretamente. Como por exemplo, quando há a necessidade dele se deslocar diretamente aos postos públicos e fica
exposto às condições que podem agravar sua saúde.

OBJETIVOS
O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um formulário médico online de fisioterapia integrado com um sistema de
agendamento de consulta.

METODOLOGIA

Projetou-se uma automação de sistema que traz flexibilidade ao preenchimento de formulários que serão constituídos pelas
queixas citada por pacientes e enviadas para o médico avaliador de maneira virtual, dispondo de um campo de texto livre. O
especialista seguirá com o diagnóstico do paciente e dará seguimento com o procedimento de avaliação, podendo ser necessário
um agendamento para uma consulta. Após direcionado com a averiguação do profissional, será lançado de forma automática ao
paciente, um sistema que apresentará o procedimento de acordo com o que for prescrito pelo profissional de saúde, incluindo o
agendamento de consultas pela plataforma.

RESULTADOS

Criou-se um sistema voltado para a resolução do problema já exposto previamente, a abordagem escolhida foi através da criação de
telas voltadas a capturar informações que atendam a demanda de agendamentos da clínica fisioterápica. Ao decorrer do
desenvolvimento desta aplicação, houve a percepção da necessidade de o sistema disponibilizar as demandas de maneira mais ágil,
considerando uma possível alta volumetria. Desta forma, reduzimos os riscos elaborando um Framework Django, pertencente da
linguagem Python, que faz uso de um banco de dados integrado. Ressaltamos que os sistemas utilizados serão direcionados para
páginas web, o que dispersa o direcionamento prévio para utilização do sistema. Após a finalização da aplicação, houve diversos
testes funcionais em prol de obter o comportamento do sistema quando colocado em uso. Observou-se que, o sistema se
comportou da maneira esperada, realizando o armazenamento de dados dos pacientes e agendando as consultas de acordo com a
necessidade, quanto a tela do médico, há a visualização dos dados inseridos previamente pelos pacientes, possibilitando a análise
por parte do profissional designado.

CONCLUSOES
Podemos concluir que o desenvolvimento do projeto atual, contando com melhorias progressivas dos processos, poderá mitigar
possíveis erros ou prejuízos relacionados a perda de informações, que ocasionalmente ocorrem diariamente nos processos manuais
relacionados à área fisioterápica do sistema público.

REFERENCIAS

Inteligência Artificial e Medicina: https://doi.org/10.1590/1981-52712015v41n2esp Autores (a): Lobo, Luiz Carlos. Publicação: 2017.
Pesquisa: 10/09/2022 Sistema de agendamento online: uma ferramenta do PEC e-SUS APS para facilitar o acesso à Atenção
Primária no Brasil https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.38072020 Autores (a): Postal, Lucas; Celuppi, Ianka Cristina; Santos
Lima, Geovana; Felisberto, Mariano; Cardoso Lacerda, Thaísa; Wazlawick, Raul Sidnei; Moguilhott Dalmarco, Eduardo. Publicação:
2021. Pesquisa: 01/08/2022
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO SGOF – Sistema de Gestão de Medicina Ocupacional Fisioterápica.

INTRODUCAO

Atualmente o sistema público de saúde (SUS), possui uma grande carência em relação aos sistemas que realizam o agendamento
das consultas por parte do paciente. Em um ranking de 30 posições, hoje o Brasil encontra-se na 27° colocação na média de
consultas marcadas e realizadas. Essa posição pode ser explicada pelas severas falhas encontradas nos sistemas, que podem
afetar o paciente diretamente. Como por exemplo, quando há a necessidade dele se deslocar diretamente aos postos públicos e fica
exposto às condições que podem agravar sua saúde.

OBJETIVOS
O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um formulário médico online de fisioterapia integrado com um sistema de
agendamento de consulta.

METODOLOGIA

Projetou-se uma automação de sistema que traz flexibilidade ao preenchimento de formulários que serão constituídos pelas
queixas citada por pacientes e enviadas para o médico avaliador de maneira virtual, dispondo de um campo de texto livre. O
especialista seguirá com o diagnóstico do paciente e dará seguimento com o procedimento de avaliação, podendo ser necessário
um agendamento para uma consulta. Após direcionado com a averiguação do profissional, será lançado de forma automática ao
paciente, um sistema que apresentará o procedimento de acordo com o que for prescrito pelo profissional de saúde, incluindo o
agendamento de consultas pela plataforma.

RESULTADOS

Criou-se um sistema voltado para a resolução do problema já exposto previamente, a abordagem escolhida foi através da criação de
telas voltadas a capturar informações que atendam a demanda de agendamentos da clínica fisioterápica. Ao decorrer do
desenvolvimento desta aplicação, houve a percepção da necessidade de o sistema disponibilizar as demandas de maneira mais ágil,
considerando uma possível alta volumetria. Desta forma, reduzimos os riscos elaborando um Framework Django, pertencente da
linguagem Python, que faz uso de um banco de dados integrado. Ressaltamos que os sistemas utilizados serão direcionados para
páginas web, o que dispersa o direcionamento prévio para utilização do sistema. Após a finalização da aplicação, houve diversos
testes funcionais em prol de obter o comportamento do sistema quando colocado em uso. Observou-se que, o sistema se
comportou da maneira esperada, realizando o armazenamento de dados dos pacientes e agendando as consultas de acordo com a
necessidade, quanto a tela do médico, há a visualização dos dados inseridos previamente pelos pacientes, possibilitando a análise
por parte do profissional designado.

CONCLUSOES
Podemos concluir que o desenvolvimento do projeto atual, contando com melhorias progressivas dos processos, poderá mitigar
possíveis erros ou prejuízos relacionados a perda de informações, que ocasionalmente ocorrem diariamente nos processos manuais
relacionados à área fisioterápica do sistema público.

REFERENCIAS

Inteligência Artificial e Medicina: https://doi.org/10.1590/1981-52712015v41n2esp Autores (a): Lobo, Luiz Carlos. Publicação: 2017.
Pesquisa: 10/09/2022 Sistema de agendamento online: uma ferramenta do PEC e-SUS APS para facilitar o acesso à Atenção
Primária no Brasil https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.38072020 Autores (a): Postal, Lucas; Celuppi, Ianka Cristina; Santos
Lima, Geovana; Felisberto, Mariano; Cardoso Lacerda, Thaísa; Wazlawick, Raul Sidnei; Moguilhott Dalmarco, Eduardo. Publicação:
2021. Pesquisa: 01/08/2022
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Raquel Fernandes Batista

TITULO A REALIDADE VIRTUAL NA REABILITAÇÃO EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O uso da realidade virtual (RV) por meio do videogame permite estimulação das funções cognitivas de maneira mais lúdica e
dinâmica. Além de ser eficaz na reabilitação de pacientes com déficit cognitivo, propiciando um local motivador para a
aprendizagem, facilitando o estudo das habilidades e capacidades perceptuais e motoras do usuário, facilita o acesso a atividades e
exercícios que podem ser associados às técnicas de estimulação psicomotora visando minimizar o atraso do desenvolvimento e as
dificuldade de coordenação motora decorrentes de disfunções que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode causar.

OBJETIVOS
Investigar a eficácia da Realidade Virtual no desenvolvimento dos Aspectos Psicomotores em crianças com Transtorno do Espectro
Autista.

METODOLOGIA
Foi realizado uma revisão de literatura sistemática, adequada ao modelo PRISMA. Foram incluídos artigos pertencentes às bases de
dados, Pubmed, PEDro, Cochrane e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), publicados entre janeiro de 2012 e julho de 2022, nos idiomas
português e inglês.

RESULTADOS
Os programas de intervenção utilizando realidade virtual (RV) promovem ganhos nas áreas de motricidade fina, motricidade global,
equilíbrio, esquema corporal/rapidez, organização espacial e linguagem/organização temporal. As crianças com TEA melhoraram a
capacidade inicial de lidar com situações que foram apresentadas nos jogos de RV e podem superar quadros de fobia/medo.

CONCLUSOES
Observou-se que a RV é eficaz para auxiliar nos casos de fobia/medo, além de aumentar a capacidade geral de processamento
contextual e flexibilidade cognitiva, estimular movimentação. Conclui-se que há uma escassez de estudo no assunto proposto,
principalmente no grupo de crianças com transtorno do espectro autistas.

REFERENCIAS

1 Oliveira, Juliana Crusco de; Santos, Camila Boarini dos; Rocha, Aila Narene Dahwache Criado. O EFEITO DA REALIDADE VIRTUAL
NOS ASPECTOS PSICOMOTORES DE INDIVÍDUOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: ESTUDO DE CASO. Disponível em:
https://temasemsaude.com/wp-content/uploads/2020/02/20110.pdf. João Pessoa, 2020. Acessado em: abril de 2022. 2 Pasche,
Dário Frederico; Mendes, Vera Lúcia Ferreira. Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do
Autismo (TEA). Disponível em: https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d(#38)uuid=@gtf-escriba-
sesa@1be280d4-655f-4f58-b911-91f3200d4ce2(#38)emPg=true. Brasília, DF, 2014. Acessado em: abril de 2022.
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO TECBULA: APLICAÇÃO PARA SIMPLICIFICAR A LEITURA DE BULAS

INTRODUCAO

Atualmente, no Brasil, existe uma grande porcentagem de pessoas que não leem a bula ou usam medicamentos de forma incorreta.
Segundo o ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, foi realizado uma pesquisa sobre a relação
que as pessoas têm com a bula e, dos entrevistados, quase metade afirmaram a não leitura, sendo uns dos maiores motivos a falta
de tempo e o não entendimento do que está escrito. De acordo com a OMS, 50% dos medicamentos em todo o mundo são usados
de forma inadequada e que a mesma porcentagem de pessoas faz o uso incorreto, sendo o Brasil, um dos maiores mercados
mundiais de medicamento, fato potencializado pela automedicação.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação que simplifique a leitura de bulas de medicamentos.

METODOLOGIA

Foi realizado uma pesquisa sobre a porcentagem da população que sofre de analfabetismo e sobre casos de pacientes que
sofreram complicações por não lerem a bula da medicação. Com base nisso, criamos um software que facilite o acesso ao conteúdo
presente nas bulas de medicamentos, através de uma base de dados que contém as informações contidas nas prescrições dos
remédios que podem ser lidas e/ou ouvidas de forma simplificada. Para o desenvolvimento desta aplicação foram utilizadas as
bibliotecas TKinter, a linguagem SQLite3 e reconhecimento de fala e leitura de tela.

RESULTADOS

Os testes realizados no sistema permitem afirmar que a ferramenta pode auxiliar boa parte do público-alvo. A aplicação demonstra
as informações da bula de forma sintética e realiza a leitura dos textos para ajudar os usuários analfabetos. Ainda serão
necessárias melhorias na leitura de tela e reconhecimento de voz que é o fator diferencial da nossa aplicação, já que isso será
necessário para que o usuário final consiga entender as informações contidas nas bulas dos medicamentos.

CONCLUSOES
A aplicação atende o objetivo inicialmente estabelecido, sendo necessário ainda melhorias em relação as telas criadas e adicionar
funcionalidades para o usuário final, já que ainda se encontra nas fases iniciais de desenvolvimento.

REFERENCIAS

SANTOS, David Jhonatan Lopes; FEITOSA, Eliane Sena Mendes; DALCIN, Magda Fardin. A IMPORTÂNCIA DA BULA PARA O
USUÁRIO DE MEDICAMENTOS. BJSCR, Santos, V.27, n.1, p. 84-87, jun.-ago. 2019. Disponível em:
(#60)https://www.mastereditora.com.br/periodico/20190607_201024.pdf(#62). Acesso em: 20 set. 2022. RIGOTTO, Gustavo de
Cirqueira; LIMA, Regiane Rossi Oliveira; GERON, Vera Lucia Mathias; SOUZA, Jhonattas Munis; JÚNIOR, André Tomaz Terra. A BULA
DE MEDICAMENTOS: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DAS BULAS. RCFEMA, Clevelândia, V. 7, n. 1, p. 16-26, jan.-jun. 2016. Disponível
em: (#60)https://revista.faema.edu.br/index.php/Revista-FAEMA/article/view/355/402(#62). Acesso em: 20 set. 2022. SOUZA,
Marcelo Medeiros Coelho. O ANALFABETISMO NO BRASIL SOB ENFOQUE DEMOGRÁFICO. Cadernos de Pesquisa, Brasília, n. 107, p.
169-189, jul. 1999. Disponível em: (#60)https://www.scielo.br/j/cp/a/3kYRQNbwCYjwwVggsFnWyDC/?
lang=pt(#38)format=pdf(#62). Acesso em: 20 set. 2022.
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO TECBULA: APLICAÇÃO PARA SIMPLICIFICAR A LEITURA DE BULAS

INTRODUCAO

Atualmente, no Brasil, existe uma grande porcentagem de pessoas que não leem a bula ou usam medicamentos de forma incorreta.
Segundo o ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, foi realizado uma pesquisa sobre a relação
que as pessoas têm com a bula e, dos entrevistados, quase metade afirmaram a não leitura, sendo uns dos maiores motivos a falta
de tempo e o não entendimento do que está escrito. De acordo com a OMS, 50% dos medicamentos em todo o mundo são usados
de forma inadequada e que a mesma porcentagem de pessoas faz o uso incorreto, sendo o Brasil, um dos maiores mercados
mundiais de medicamento, fato potencializado pela automedicação.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação que simplifique a leitura de bulas de medicamentos.

METODOLOGIA

Foi realizado uma pesquisa sobre a porcentagem da população que sofre de analfabetismo e sobre casos de pacientes que
sofreram complicações por não lerem a bula da medicação. Com base nisso, criamos um software que facilite o acesso ao conteúdo
presente nas bulas de medicamentos, através de uma base de dados que contém as informações contidas nas prescrições dos
remédios que podem ser lidas e/ou ouvidas de forma simplificada. Para o desenvolvimento desta aplicação foram utilizadas as
bibliotecas TKinter, a linguagem SQLite3 e reconhecimento de fala e leitura de tela.

RESULTADOS

Os testes realizados no sistema permitem afirmar que a ferramenta pode auxiliar boa parte do público-alvo. A aplicação demonstra
as informações da bula de forma sintética e realiza a leitura dos textos para ajudar os usuários analfabetos. Ainda serão
necessárias melhorias na leitura de tela e reconhecimento de voz que é o fator diferencial da nossa aplicação, já que isso será
necessário para que o usuário final consiga entender as informações contidas nas bulas dos medicamentos.

CONCLUSOES
A aplicação atende o objetivo inicialmente estabelecido, sendo necessário ainda melhorias em relação as telas criadas e adicionar
funcionalidades para o usuário final, já que ainda se encontra nas fases iniciais de desenvolvimento.

REFERENCIAS

SANTOS, David Jhonatan Lopes; FEITOSA, Eliane Sena Mendes; DALCIN, Magda Fardin. A IMPORTÂNCIA DA BULA PARA O
USUÁRIO DE MEDICAMENTOS. BJSCR, Santos, V.27, n.1, p. 84-87, jun.-ago. 2019. Disponível em:
(#60)https://www.mastereditora.com.br/periodico/20190607_201024.pdf(#62). Acesso em: 20 set. 2022. RIGOTTO, Gustavo de
Cirqueira; LIMA, Regiane Rossi Oliveira; GERON, Vera Lucia Mathias; SOUZA, Jhonattas Munis; JÚNIOR, André Tomaz Terra. A BULA
DE MEDICAMENTOS: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DAS BULAS. RCFEMA, Clevelândia, V. 7, n. 1, p. 16-26, jan.-jun. 2016. Disponível
em: (#60)https://revista.faema.edu.br/index.php/Revista-FAEMA/article/view/355/402(#62). Acesso em: 20 set. 2022. SOUZA,
Marcelo Medeiros Coelho. O ANALFABETISMO NO BRASIL SOB ENFOQUE DEMOGRÁFICO. Cadernos de Pesquisa, Brasília, n. 107, p.
169-189, jul. 1999. Disponível em: (#60)https://www.scielo.br/j/cp/a/3kYRQNbwCYjwwVggsFnWyDC/?
lang=pt(#38)format=pdf(#62). Acesso em: 20 set. 2022.
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Carlos Henrique Duarte Felisbino

TITULO TECBULA: APLICAÇÃO PARA SIMPLICIFICAR A LEITURA DE BULAS

INTRODUCAO

Atualmente, no Brasil, existe uma grande porcentagem de pessoas que não leem a bula ou usam medicamentos de forma incorreta.
Segundo o ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, foi realizado uma pesquisa sobre a relação
que as pessoas têm com a bula e, dos entrevistados, quase metade afirmaram a não leitura, sendo uns dos maiores motivos a falta
de tempo e o não entendimento do que está escrito. De acordo com a OMS, 50% dos medicamentos em todo o mundo são usados
de forma inadequada e que a mesma porcentagem de pessoas faz o uso incorreto, sendo o Brasil, um dos maiores mercados
mundiais de medicamento, fato potencializado pela automedicação.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação que simplifique a leitura de bulas de medicamentos.

METODOLOGIA

Foi realizado uma pesquisa sobre a porcentagem da população que sofre de analfabetismo e sobre casos de pacientes que
sofreram complicações por não lerem a bula da medicação. Com base nisso, criamos um software que facilite o acesso ao conteúdo
presente nas bulas de medicamentos, através de uma base de dados que contém as informações contidas nas prescrições dos
remédios que podem ser lidas e/ou ouvidas de forma simplificada. Para o desenvolvimento desta aplicação foram utilizadas as
bibliotecas TKinter, a linguagem SQLite3 e reconhecimento de fala e leitura de tela.

RESULTADOS

Os testes realizados no sistema permitem afirmar que a ferramenta pode auxiliar boa parte do público-alvo. A aplicação demonstra
as informações da bula de forma sintética e realiza a leitura dos textos para ajudar os usuários analfabetos. Ainda serão
necessárias melhorias na leitura de tela e reconhecimento de voz que é o fator diferencial da nossa aplicação, já que isso será
necessário para que o usuário final consiga entender as informações contidas nas bulas dos medicamentos.

CONCLUSOES
A aplicação atende o objetivo inicialmente estabelecido, sendo necessário ainda melhorias em relação as telas criadas e adicionar
funcionalidades para o usuário final, já que ainda se encontra nas fases iniciais de desenvolvimento.

REFERENCIAS

SANTOS, David Jhonatan Lopes; FEITOSA, Eliane Sena Mendes; DALCIN, Magda Fardin. A IMPORTÂNCIA DA BULA PARA O
USUÁRIO DE MEDICAMENTOS. BJSCR, Santos, V.27, n.1, p. 84-87, jun.-ago. 2019. Disponível em:
(#60)https://www.mastereditora.com.br/periodico/20190607_201024.pdf(#62). Acesso em: 20 set. 2022. RIGOTTO, Gustavo de
Cirqueira; LIMA, Regiane Rossi Oliveira; GERON, Vera Lucia Mathias; SOUZA, Jhonattas Munis; JÚNIOR, André Tomaz Terra. A BULA
DE MEDICAMENTOS: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DAS BULAS. RCFEMA, Clevelândia, V. 7, n. 1, p. 16-26, jan.-jun. 2016. Disponível
em: (#60)https://revista.faema.edu.br/index.php/Revista-FAEMA/article/view/355/402(#62). Acesso em: 20 set. 2022. SOUZA,
Marcelo Medeiros Coelho. O ANALFABETISMO NO BRASIL SOB ENFOQUE DEMOGRÁFICO. Cadernos de Pesquisa, Brasília, n. 107, p.
169-189, jul. 1999. Disponível em: (#60)https://www.scielo.br/j/cp/a/3kYRQNbwCYjwwVggsFnWyDC/?
lang=pt(#38)format=pdf(#62). Acesso em: 20 set. 2022.
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TITULO TECBULA: APLICAÇÃO PARA SIMPLICIFICAR A LEITURA DE BULAS

INTRODUCAO

Atualmente, no Brasil, existe uma grande porcentagem de pessoas que não leem a bula ou usam medicamentos de forma incorreta.
Segundo o ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, foi realizado uma pesquisa sobre a relação
que as pessoas têm com a bula e, dos entrevistados, quase metade afirmaram a não leitura, sendo uns dos maiores motivos a falta
de tempo e o não entendimento do que está escrito. De acordo com a OMS, 50% dos medicamentos em todo o mundo são usados
de forma inadequada e que a mesma porcentagem de pessoas faz o uso incorreto, sendo o Brasil, um dos maiores mercados
mundiais de medicamento, fato potencializado pela automedicação.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação que simplifique a leitura de bulas de medicamentos.

METODOLOGIA

Foi realizado uma pesquisa sobre a porcentagem da população que sofre de analfabetismo e sobre casos de pacientes que
sofreram complicações por não lerem a bula da medicação. Com base nisso, criamos um software que facilite o acesso ao conteúdo
presente nas bulas de medicamentos, através de uma base de dados que contém as informações contidas nas prescrições dos
remédios que podem ser lidas e/ou ouvidas de forma simplificada. Para o desenvolvimento desta aplicação foram utilizadas as
bibliotecas TKinter, a linguagem SQLite3 e reconhecimento de fala e leitura de tela.

RESULTADOS

Os testes realizados no sistema permitem afirmar que a ferramenta pode auxiliar boa parte do público-alvo. A aplicação demonstra
as informações da bula de forma sintética e realiza a leitura dos textos para ajudar os usuários analfabetos. Ainda serão
necessárias melhorias na leitura de tela e reconhecimento de voz que é o fator diferencial da nossa aplicação, já que isso será
necessário para que o usuário final consiga entender as informações contidas nas bulas dos medicamentos.

CONCLUSOES
A aplicação atende o objetivo inicialmente estabelecido, sendo necessário ainda melhorias em relação as telas criadas e adicionar
funcionalidades para o usuário final, já que ainda se encontra nas fases iniciais de desenvolvimento.

REFERENCIAS

SANTOS, David Jhonatan Lopes; FEITOSA, Eliane Sena Mendes; DALCIN, Magda Fardin. A IMPORTÂNCIA DA BULA PARA O
USUÁRIO DE MEDICAMENTOS. BJSCR, Santos, V.27, n.1, p. 84-87, jun.-ago. 2019. Disponível em:
(#60)https://www.mastereditora.com.br/periodico/20190607_201024.pdf(#62). Acesso em: 20 set. 2022. RIGOTTO, Gustavo de
Cirqueira; LIMA, Regiane Rossi Oliveira; GERON, Vera Lucia Mathias; SOUZA, Jhonattas Munis; JÚNIOR, André Tomaz Terra. A BULA
DE MEDICAMENTOS: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DAS BULAS. RCFEMA, Clevelândia, V. 7, n. 1, p. 16-26, jan.-jun. 2016. Disponível
em: (#60)https://revista.faema.edu.br/index.php/Revista-FAEMA/article/view/355/402(#62). Acesso em: 20 set. 2022. SOUZA,
Marcelo Medeiros Coelho. O ANALFABETISMO NO BRASIL SOB ENFOQUE DEMOGRÁFICO. Cadernos de Pesquisa, Brasília, n. 107, p.
169-189, jul. 1999. Disponível em: (#60)https://www.scielo.br/j/cp/a/3kYRQNbwCYjwwVggsFnWyDC/?
lang=pt(#38)format=pdf(#62). Acesso em: 20 set. 2022.
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TITULO TECBULA: APLICAÇÃO PARA SIMPLICIFICAR A LEITURA DE BULAS

INTRODUCAO

Atualmente, no Brasil, existe uma grande porcentagem de pessoas que não leem a bula ou usam medicamentos de forma incorreta.
Segundo o ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, foi realizado uma pesquisa sobre a relação
que as pessoas têm com a bula e, dos entrevistados, quase metade afirmaram a não leitura, sendo uns dos maiores motivos a falta
de tempo e o não entendimento do que está escrito. De acordo com a OMS, 50% dos medicamentos em todo o mundo são usados
de forma inadequada e que a mesma porcentagem de pessoas faz o uso incorreto, sendo o Brasil, um dos maiores mercados
mundiais de medicamento, fato potencializado pela automedicação.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação que simplifique a leitura de bulas de medicamentos.

METODOLOGIA

Foi realizado uma pesquisa sobre a porcentagem da população que sofre de analfabetismo e sobre casos de pacientes que
sofreram complicações por não lerem a bula da medicação. Com base nisso, criamos um software que facilite o acesso ao conteúdo
presente nas bulas de medicamentos, através de uma base de dados que contém as informações contidas nas prescrições dos
remédios que podem ser lidas e/ou ouvidas de forma simplificada. Para o desenvolvimento desta aplicação foram utilizadas as
bibliotecas TKinter, a linguagem SQLite3 e reconhecimento de fala e leitura de tela.

RESULTADOS

Os testes realizados no sistema permitem afirmar que a ferramenta pode auxiliar boa parte do público-alvo. A aplicação demonstra
as informações da bula de forma sintética e realiza a leitura dos textos para ajudar os usuários analfabetos. Ainda serão
necessárias melhorias na leitura de tela e reconhecimento de voz que é o fator diferencial da nossa aplicação, já que isso será
necessário para que o usuário final consiga entender as informações contidas nas bulas dos medicamentos.

CONCLUSOES
A aplicação atende o objetivo inicialmente estabelecido, sendo necessário ainda melhorias em relação as telas criadas e adicionar
funcionalidades para o usuário final, já que ainda se encontra nas fases iniciais de desenvolvimento.

REFERENCIAS

SANTOS, David Jhonatan Lopes; FEITOSA, Eliane Sena Mendes; DALCIN, Magda Fardin. A IMPORTÂNCIA DA BULA PARA O
USUÁRIO DE MEDICAMENTOS. BJSCR, Santos, V.27, n.1, p. 84-87, jun.-ago. 2019. Disponível em:
(#60)https://www.mastereditora.com.br/periodico/20190607_201024.pdf(#62). Acesso em: 20 set. 2022. RIGOTTO, Gustavo de
Cirqueira; LIMA, Regiane Rossi Oliveira; GERON, Vera Lucia Mathias; SOUZA, Jhonattas Munis; JÚNIOR, André Tomaz Terra. A BULA
DE MEDICAMENTOS: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DAS BULAS. RCFEMA, Clevelândia, V. 7, n. 1, p. 16-26, jan.-jun. 2016. Disponível
em: (#60)https://revista.faema.edu.br/index.php/Revista-FAEMA/article/view/355/402(#62). Acesso em: 20 set. 2022. SOUZA,
Marcelo Medeiros Coelho. O ANALFABETISMO NO BRASIL SOB ENFOQUE DEMOGRÁFICO. Cadernos de Pesquisa, Brasília, n. 107, p.
169-189, jul. 1999. Disponível em: (#60)https://www.scielo.br/j/cp/a/3kYRQNbwCYjwwVggsFnWyDC/?
lang=pt(#38)format=pdf(#62). Acesso em: 20 set. 2022.
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TITULO TECBULA: APLICAÇÃO PARA SIMPLICIFICAR A LEITURA DE BULAS

INTRODUCAO

Atualmente, no Brasil, existe uma grande porcentagem de pessoas que não leem a bula ou usam medicamentos de forma incorreta.
Segundo o ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, foi realizado uma pesquisa sobre a relação
que as pessoas têm com a bula e, dos entrevistados, quase metade afirmaram a não leitura, sendo uns dos maiores motivos a falta
de tempo e o não entendimento do que está escrito. De acordo com a OMS, 50% dos medicamentos em todo o mundo são usados
de forma inadequada e que a mesma porcentagem de pessoas faz o uso incorreto, sendo o Brasil, um dos maiores mercados
mundiais de medicamento, fato potencializado pela automedicação.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação que simplifique a leitura de bulas de medicamentos.

METODOLOGIA

Foi realizado uma pesquisa sobre a porcentagem da população que sofre de analfabetismo e sobre casos de pacientes que
sofreram complicações por não lerem a bula da medicação. Com base nisso, criamos um software que facilite o acesso ao conteúdo
presente nas bulas de medicamentos, através de uma base de dados que contém as informações contidas nas prescrições dos
remédios que podem ser lidas e/ou ouvidas de forma simplificada. Para o desenvolvimento desta aplicação foram utilizadas as
bibliotecas TKinter, a linguagem SQLite3 e reconhecimento de fala e leitura de tela.

RESULTADOS

Os testes realizados no sistema permitem afirmar que a ferramenta pode auxiliar boa parte do público-alvo. A aplicação demonstra
as informações da bula de forma sintética e realiza a leitura dos textos para ajudar os usuários analfabetos. Ainda serão
necessárias melhorias na leitura de tela e reconhecimento de voz que é o fator diferencial da nossa aplicação, já que isso será
necessário para que o usuário final consiga entender as informações contidas nas bulas dos medicamentos.

CONCLUSOES
A aplicação atende o objetivo inicialmente estabelecido, sendo necessário ainda melhorias em relação as telas criadas e adicionar
funcionalidades para o usuário final, já que ainda se encontra nas fases iniciais de desenvolvimento.

REFERENCIAS

SANTOS, David Jhonatan Lopes; FEITOSA, Eliane Sena Mendes; DALCIN, Magda Fardin. A IMPORTÂNCIA DA BULA PARA O
USUÁRIO DE MEDICAMENTOS. BJSCR, Santos, V.27, n.1, p. 84-87, jun.-ago. 2019. Disponível em:
(#60)https://www.mastereditora.com.br/periodico/20190607_201024.pdf(#62). Acesso em: 20 set. 2022. RIGOTTO, Gustavo de
Cirqueira; LIMA, Regiane Rossi Oliveira; GERON, Vera Lucia Mathias; SOUZA, Jhonattas Munis; JÚNIOR, André Tomaz Terra. A BULA
DE MEDICAMENTOS: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DAS BULAS. RCFEMA, Clevelândia, V. 7, n. 1, p. 16-26, jan.-jun. 2016. Disponível
em: (#60)https://revista.faema.edu.br/index.php/Revista-FAEMA/article/view/355/402(#62). Acesso em: 20 set. 2022. SOUZA,
Marcelo Medeiros Coelho. O ANALFABETISMO NO BRASIL SOB ENFOQUE DEMOGRÁFICO. Cadernos de Pesquisa, Brasília, n. 107, p.
169-189, jul. 1999. Disponível em: (#60)https://www.scielo.br/j/cp/a/3kYRQNbwCYjwwVggsFnWyDC/?
lang=pt(#38)format=pdf(#62). Acesso em: 20 set. 2022.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO
Com a evolução acelerada que se presencia a cada dia, são indispensáveis a administração e o controle nas empresas, sendo a
auditoria uma ferramenta necessária para o controle dos processos.

OBJETIVOS
O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a importância da Auditoria Interna como ferramenta de gestão dentro das
organizações.

METODOLOGIA a metodologia utilizada foi através da pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
O Controle Interno é uma ferramenta de suma importância e tem o objetivo de proteger os bens de prejuízos decorrentes de fraudes,
erros técnicos, de princípios contábeis; assegurar a validade e a integridade dos dados utilizados na tomada de decisões; promover
a eficiência operacional da empresa dentro das normas estabelecidas.

CONCLUSOES

Conclui-se, que a auditoria interna é uma importante ferramenta que auxilia a administração da empresa, assegurando que os
controles internos e rotinas de trabalho estejam sendo executados de maneira segura e eficaz através dessa ferramenta cada vez
mais aprimorada, mais empresas adotam para seu sucesso e o mercado reconhece o profissional auditor experiente, responsável e
bem qualificado e assim obtenha seu espaço e faça carreira.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. AUDITORIA INTERNA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES E
ERROS. Portal de Auditoria, 2022. Disponível em: https://portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna-na-prevencao-de-fraudes-e-
erros/. Acesso em: 04/10/2022 ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. CREPALDI, Silvio
Aparecido. Auditoria Contábil: teoria e prática. 11. ed. São Paulo – SP: Atlas, 2019.
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20158-30-junho-1931-536778-republicacao-81246-pe.html -
acesso em 14/09/2022. HOOG, Wilson Alberto Zappa. Filosofia aplicada à Contabilidade. 3. ed. Paraná: Editoria Juruá, 2017. LIMA,
Ana Carina Ritzel. Auditoria Contábil Interna como Instrumento de Apoio para Gestão de Empresas. Novo Hamburgo: Universidade
Feevale, 2011. 21 p. Disponível em: (#60)http://ged.feevale.br/bibvirtual/Artigo/ArtigoAnaLima.pdf(#62). Acesso em: 29 set. 2022
Manual de contabilidade do sistema CFC/CRCs/ Conselho Federal de Contabilidade. - Brasília: CFC, 2009. MOURA, R. G.; LOPES, P.
L.; FARIA, S. S. L. A. O papel da auditoria externa no combate à sonegação. Cadernos UNIFOA, v. 11, n. 31, p. 75 -86, 2016. Disponível
em:(#60)http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/402/0(#62). Acesso em: 29 Set. 2022. PEPINELLI, Rita de
Cássia Correa; DUTRA, Marcelo Haendchen; ALBERTON, Luiz. A Percepção dos Auditados em Relação às Competências
Comportamentais dos Auditores Independentes: Um estudo empírico na região da grande Florianópolis/SC. São Paulo: 11º
Congresso Usp de Controladoria e Contabilidade, 2011. 18 p. Disponível em:
(#60)http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos112011/457.pdf(#62). Acesso em: 05 out.2022. Pinto, C. (2016). A
implementação da Auditoria Interna nas Empesas Portuguesas. Dissertação de Mestrado, Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto. PORTAL DA AUDITORIA. NORMAS CONTÁBEIS PARA FINS DE AUDITORIA. Disponível em:
http://portaldeauditoria.com.br/normascrc/normasbrasileirasdecontabilidade781.htm. Acesso em: 1 out. 2022. SOUZA, Hamilton
Edson Lopes de. Metodologia de Auditoria Interna. 1. ed. Curitiba: Contentus, 2020.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO
Com a evolução acelerada que se presencia a cada dia, são indispensáveis a administração e o controle nas empresas, sendo a
auditoria uma ferramenta necessária para o controle dos processos.

OBJETIVOS
O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a importância da Auditoria Interna como ferramenta de gestão dentro das
organizações.

METODOLOGIA a metodologia utilizada foi através da pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
O Controle Interno é uma ferramenta de suma importância e tem o objetivo de proteger os bens de prejuízos decorrentes de fraudes,
erros técnicos, de princípios contábeis; assegurar a validade e a integridade dos dados utilizados na tomada de decisões; promover
a eficiência operacional da empresa dentro das normas estabelecidas.

CONCLUSOES

Conclui-se, que a auditoria interna é uma importante ferramenta que auxilia a administração da empresa, assegurando que os
controles internos e rotinas de trabalho estejam sendo executados de maneira segura e eficaz através dessa ferramenta cada vez
mais aprimorada, mais empresas adotam para seu sucesso e o mercado reconhece o profissional auditor experiente, responsável e
bem qualificado e assim obtenha seu espaço e faça carreira.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. AUDITORIA INTERNA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES E
ERROS. Portal de Auditoria, 2022. Disponível em: https://portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna-na-prevencao-de-fraudes-e-
erros/. Acesso em: 04/10/2022 ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. CREPALDI, Silvio
Aparecido. Auditoria Contábil: teoria e prática. 11. ed. São Paulo – SP: Atlas, 2019.
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20158-30-junho-1931-536778-republicacao-81246-pe.html -
acesso em 14/09/2022. HOOG, Wilson Alberto Zappa. Filosofia aplicada à Contabilidade. 3. ed. Paraná: Editoria Juruá, 2017. LIMA,
Ana Carina Ritzel. Auditoria Contábil Interna como Instrumento de Apoio para Gestão de Empresas. Novo Hamburgo: Universidade
Feevale, 2011. 21 p. Disponível em: (#60)http://ged.feevale.br/bibvirtual/Artigo/ArtigoAnaLima.pdf(#62). Acesso em: 29 set. 2022
Manual de contabilidade do sistema CFC/CRCs/ Conselho Federal de Contabilidade. - Brasília: CFC, 2009. MOURA, R. G.; LOPES, P.
L.; FARIA, S. S. L. A. O papel da auditoria externa no combate à sonegação. Cadernos UNIFOA, v. 11, n. 31, p. 75 -86, 2016. Disponível
em:(#60)http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/402/0(#62). Acesso em: 29 Set. 2022. PEPINELLI, Rita de
Cássia Correa; DUTRA, Marcelo Haendchen; ALBERTON, Luiz. A Percepção dos Auditados em Relação às Competências
Comportamentais dos Auditores Independentes: Um estudo empírico na região da grande Florianópolis/SC. São Paulo: 11º
Congresso Usp de Controladoria e Contabilidade, 2011. 18 p. Disponível em:
(#60)http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos112011/457.pdf(#62). Acesso em: 05 out.2022. Pinto, C. (2016). A
implementação da Auditoria Interna nas Empesas Portuguesas. Dissertação de Mestrado, Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto. PORTAL DA AUDITORIA. NORMAS CONTÁBEIS PARA FINS DE AUDITORIA. Disponível em:
http://portaldeauditoria.com.br/normascrc/normasbrasileirasdecontabilidade781.htm. Acesso em: 1 out. 2022. SOUZA, Hamilton
Edson Lopes de. Metodologia de Auditoria Interna. 1. ed. Curitiba: Contentus, 2020.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO
Com a evolução acelerada que se presencia a cada dia, são indispensáveis a administração e o controle nas empresas, sendo a
auditoria uma ferramenta necessária para o controle dos processos.

OBJETIVOS
O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a importância da Auditoria Interna como ferramenta de gestão dentro das
organizações.

METODOLOGIA a metodologia utilizada foi através da pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
O Controle Interno é uma ferramenta de suma importância e tem o objetivo de proteger os bens de prejuízos decorrentes de fraudes,
erros técnicos, de princípios contábeis; assegurar a validade e a integridade dos dados utilizados na tomada de decisões; promover
a eficiência operacional da empresa dentro das normas estabelecidas.

CONCLUSOES

Conclui-se, que a auditoria interna é uma importante ferramenta que auxilia a administração da empresa, assegurando que os
controles internos e rotinas de trabalho estejam sendo executados de maneira segura e eficaz através dessa ferramenta cada vez
mais aprimorada, mais empresas adotam para seu sucesso e o mercado reconhece o profissional auditor experiente, responsável e
bem qualificado e assim obtenha seu espaço e faça carreira.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. AUDITORIA INTERNA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES E
ERROS. Portal de Auditoria, 2022. Disponível em: https://portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna-na-prevencao-de-fraudes-e-
erros/. Acesso em: 04/10/2022 ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. CREPALDI, Silvio
Aparecido. Auditoria Contábil: teoria e prática. 11. ed. São Paulo – SP: Atlas, 2019.
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20158-30-junho-1931-536778-republicacao-81246-pe.html -
acesso em 14/09/2022. HOOG, Wilson Alberto Zappa. Filosofia aplicada à Contabilidade. 3. ed. Paraná: Editoria Juruá, 2017. LIMA,
Ana Carina Ritzel. Auditoria Contábil Interna como Instrumento de Apoio para Gestão de Empresas. Novo Hamburgo: Universidade
Feevale, 2011. 21 p. Disponível em: (#60)http://ged.feevale.br/bibvirtual/Artigo/ArtigoAnaLima.pdf(#62). Acesso em: 29 set. 2022
Manual de contabilidade do sistema CFC/CRCs/ Conselho Federal de Contabilidade. - Brasília: CFC, 2009. MOURA, R. G.; LOPES, P.
L.; FARIA, S. S. L. A. O papel da auditoria externa no combate à sonegação. Cadernos UNIFOA, v. 11, n. 31, p. 75 -86, 2016. Disponível
em:(#60)http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/402/0(#62). Acesso em: 29 Set. 2022. PEPINELLI, Rita de
Cássia Correa; DUTRA, Marcelo Haendchen; ALBERTON, Luiz. A Percepção dos Auditados em Relação às Competências
Comportamentais dos Auditores Independentes: Um estudo empírico na região da grande Florianópolis/SC. São Paulo: 11º
Congresso Usp de Controladoria e Contabilidade, 2011. 18 p. Disponível em:
(#60)http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos112011/457.pdf(#62). Acesso em: 05 out.2022. Pinto, C. (2016). A
implementação da Auditoria Interna nas Empesas Portuguesas. Dissertação de Mestrado, Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto. PORTAL DA AUDITORIA. NORMAS CONTÁBEIS PARA FINS DE AUDITORIA. Disponível em:
http://portaldeauditoria.com.br/normascrc/normasbrasileirasdecontabilidade781.htm. Acesso em: 1 out. 2022. SOUZA, Hamilton
Edson Lopes de. Metodologia de Auditoria Interna. 1. ed. Curitiba: Contentus, 2020.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO
Com a evolução acelerada que se presencia a cada dia, são indispensáveis a administração e o controle nas empresas, sendo a
auditoria uma ferramenta necessária para o controle dos processos.

OBJETIVOS
O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a importância da Auditoria Interna como ferramenta de gestão dentro das
organizações.

METODOLOGIA a metodologia utilizada foi através da pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
O Controle Interno é uma ferramenta de suma importância e tem o objetivo de proteger os bens de prejuízos decorrentes de fraudes,
erros técnicos, de princípios contábeis; assegurar a validade e a integridade dos dados utilizados na tomada de decisões; promover
a eficiência operacional da empresa dentro das normas estabelecidas.

CONCLUSOES

Conclui-se, que a auditoria interna é uma importante ferramenta que auxilia a administração da empresa, assegurando que os
controles internos e rotinas de trabalho estejam sendo executados de maneira segura e eficaz através dessa ferramenta cada vez
mais aprimorada, mais empresas adotam para seu sucesso e o mercado reconhece o profissional auditor experiente, responsável e
bem qualificado e assim obtenha seu espaço e faça carreira.

REFERENCIAS
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ERROS. Portal de Auditoria, 2022. Disponível em: https://portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna-na-prevencao-de-fraudes-e-
erros/. Acesso em: 04/10/2022 ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. CREPALDI, Silvio
Aparecido. Auditoria Contábil: teoria e prática. 11. ed. São Paulo – SP: Atlas, 2019.
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20158-30-junho-1931-536778-republicacao-81246-pe.html -
acesso em 14/09/2022. HOOG, Wilson Alberto Zappa. Filosofia aplicada à Contabilidade. 3. ed. Paraná: Editoria Juruá, 2017. LIMA,
Ana Carina Ritzel. Auditoria Contábil Interna como Instrumento de Apoio para Gestão de Empresas. Novo Hamburgo: Universidade
Feevale, 2011. 21 p. Disponível em: (#60)http://ged.feevale.br/bibvirtual/Artigo/ArtigoAnaLima.pdf(#62). Acesso em: 29 set. 2022
Manual de contabilidade do sistema CFC/CRCs/ Conselho Federal de Contabilidade. - Brasília: CFC, 2009. MOURA, R. G.; LOPES, P.
L.; FARIA, S. S. L. A. O papel da auditoria externa no combate à sonegação. Cadernos UNIFOA, v. 11, n. 31, p. 75 -86, 2016. Disponível
em:(#60)http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/402/0(#62). Acesso em: 29 Set. 2022. PEPINELLI, Rita de
Cássia Correa; DUTRA, Marcelo Haendchen; ALBERTON, Luiz. A Percepção dos Auditados em Relação às Competências
Comportamentais dos Auditores Independentes: Um estudo empírico na região da grande Florianópolis/SC. São Paulo: 11º
Congresso Usp de Controladoria e Contabilidade, 2011. 18 p. Disponível em:
(#60)http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos112011/457.pdf(#62). Acesso em: 05 out.2022. Pinto, C. (2016). A
implementação da Auditoria Interna nas Empesas Portuguesas. Dissertação de Mestrado, Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto. PORTAL DA AUDITORIA. NORMAS CONTÁBEIS PARA FINS DE AUDITORIA. Disponível em:
http://portaldeauditoria.com.br/normascrc/normasbrasileirasdecontabilidade781.htm. Acesso em: 1 out. 2022. SOUZA, Hamilton
Edson Lopes de. Metodologia de Auditoria Interna. 1. ed. Curitiba: Contentus, 2020.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO
Com a evolução acelerada que se presencia a cada dia, são indispensáveis a administração e o controle nas empresas, sendo a
auditoria uma ferramenta necessária para o controle dos processos.

OBJETIVOS
O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a importância da Auditoria Interna como ferramenta de gestão dentro das
organizações.

METODOLOGIA a metodologia utilizada foi através da pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
O Controle Interno é uma ferramenta de suma importância e tem o objetivo de proteger os bens de prejuízos decorrentes de fraudes,
erros técnicos, de princípios contábeis; assegurar a validade e a integridade dos dados utilizados na tomada de decisões; promover
a eficiência operacional da empresa dentro das normas estabelecidas.

CONCLUSOES

Conclui-se, que a auditoria interna é uma importante ferramenta que auxilia a administração da empresa, assegurando que os
controles internos e rotinas de trabalho estejam sendo executados de maneira segura e eficaz através dessa ferramenta cada vez
mais aprimorada, mais empresas adotam para seu sucesso e o mercado reconhece o profissional auditor experiente, responsável e
bem qualificado e assim obtenha seu espaço e faça carreira.
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ERROS. Portal de Auditoria, 2022. Disponível em: https://portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna-na-prevencao-de-fraudes-e-
erros/. Acesso em: 04/10/2022 ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. CREPALDI, Silvio
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Manual de contabilidade do sistema CFC/CRCs/ Conselho Federal de Contabilidade. - Brasília: CFC, 2009. MOURA, R. G.; LOPES, P.
L.; FARIA, S. S. L. A. O papel da auditoria externa no combate à sonegação. Cadernos UNIFOA, v. 11, n. 31, p. 75 -86, 2016. Disponível
em:(#60)http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/402/0(#62). Acesso em: 29 Set. 2022. PEPINELLI, Rita de
Cássia Correa; DUTRA, Marcelo Haendchen; ALBERTON, Luiz. A Percepção dos Auditados em Relação às Competências
Comportamentais dos Auditores Independentes: Um estudo empírico na região da grande Florianópolis/SC. São Paulo: 11º
Congresso Usp de Controladoria e Contabilidade, 2011. 18 p. Disponível em:
(#60)http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos112011/457.pdf(#62). Acesso em: 05 out.2022. Pinto, C. (2016). A
implementação da Auditoria Interna nas Empesas Portuguesas. Dissertação de Mestrado, Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto. PORTAL DA AUDITORIA. NORMAS CONTÁBEIS PARA FINS DE AUDITORIA. Disponível em:
http://portaldeauditoria.com.br/normascrc/normasbrasileirasdecontabilidade781.htm. Acesso em: 1 out. 2022. SOUZA, Hamilton
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TITULO DEPRESSÃO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES: REVISÃO NARRATIVA

INTRODUCAO

A depressão é uma doença psiquiátrica de grande incidência e prevalência no mundo todo. Ela tem sido associada a alterações nas
vias de sinalização que regulam a neuroplasticidade e a sobrevivência celular logo, seus efeitos influenciam diretamente a saúde
física dos pacientes. E, além de ser um fator de risco conhecido e consistente para desencadear distúrbio cardiovascular, os
sintomas depressivos podem aparecer também depois de uma doença cardiovascular já existe, piorando o quadro. Nesse contexto,
entender a relação entre elas pode auxiliar no diagnóstico precoce da depressão, reduzindo ou minimizando seus sintomas.

OBJETIVOS Avaliar a relação entre a depressão e as doenças cardiovasculares.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão narrativa, buscando artigos publicados no período de 2015 a 2021 no banco
de dados Pubmed e Scielo. Os descritores utilizados para busca foram “depressão” e “doenças cardiovasculares”, sempre com o
operador booleano AND entre eles. Como critério de inclusão, foram selecionados artigos que apontavam relação direta entre
depressão e doenças cardiovasculares. Foram selecionados 21 artigos que preenchiam os critérios de inclusão e esses artigos
foram lidos na integra e tabulados para análise descritiva.

RESULTADOS

De modo geral, todos os artigos apontam evidências que a depressão é um fator de risco para o desenvolvimento de determinadas
doenças cardiovasculares, associadas ao comprometimento do eixo hipotálamo-pituitária-hipófise e a terapêutica psiquiátrica.
Também apontam que o tratamento precoce da depressão tem se mostrado eficiente quando aplicados em pacientes que
apresentam quadros cardíacos, melhorando a qualidade de vida dos indivíduos com segurança. Entretanto, os dados apontam que
mesmo que ocorra melhora de alguns parâmetros cardiovasculares no decorrer do tratamento, ainda não existem, estudos
consistentes que comprovem a eficácia do tratamento com relação a morbidade e mortalidade cardiovascular.

CONCLUSOES

A depressão está relacionada a diversas patologias clínicas, principalmente as doenças cardiovasculares e a associação dessas
doenças podem levar a um mau prognostico se não diagnosticada precocemente e tratada adequadamente, prejudicando a
qualidade de vida do indivíduo, e contribuindo para uma maior morbimortalidade. Entretanto, mais estudos são necessários para
melhor elucidar essas relações.

REFERENCIAS

1. Peters A, Baumert J. Room for depressed and exhausted mood as a risk predictor for all-cause and cardiovascular mortality
beyond the contribution of the classical somatic risk factors in men. Atherosclerosis journal. 2016; 257:224-231. 2. Thompsom C,
Ostler K. Dimensional perspective on the recognition of depressive symptoms in primary care: The Hampshire Depression. Br J
Psychiatry. 2001; 179:317-23. 3. Guerra TRS; Venancio ICD; Pinheiro DMM; Mendlowicz MV; Cavalcanti ACD; Mesquita ET. Métodos
de Rastreamento da Depressão em Pacientes Ambulatoriais com Insuficiência Cardíaca. Int J. Cardiovasc.sci. 2018; 31 (4): 414-21.
4. Cunha D, Carvalho L, Silva F. Cunha D, Carvalho L, Silva F. Sintomas depressivos em pacientes com doença arterial coronariana.
Junho 2016.. Invest. Edu. Enferm. 2016, 34(2): 323-28.
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TITULO DEPRESSÃO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES: REVISÃO NARRATIVA

INTRODUCAO

A depressão é uma doença psiquiátrica de grande incidência e prevalência no mundo todo. Ela tem sido associada a alterações nas
vias de sinalização que regulam a neuroplasticidade e a sobrevivência celular logo, seus efeitos influenciam diretamente a saúde
física dos pacientes. E, além de ser um fator de risco conhecido e consistente para desencadear distúrbio cardiovascular, os
sintomas depressivos podem aparecer também depois de uma doença cardiovascular já existe, piorando o quadro. Nesse contexto,
entender a relação entre elas pode auxiliar no diagnóstico precoce da depressão, reduzindo ou minimizando seus sintomas.

OBJETIVOS Avaliar a relação entre a depressão e as doenças cardiovasculares.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão narrativa, buscando artigos publicados no período de 2015 a 2021 no banco
de dados Pubmed e Scielo. Os descritores utilizados para busca foram “depressão” e “doenças cardiovasculares”, sempre com o
operador booleano AND entre eles. Como critério de inclusão, foram selecionados artigos que apontavam relação direta entre
depressão e doenças cardiovasculares. Foram selecionados 21 artigos que preenchiam os critérios de inclusão e esses artigos
foram lidos na integra e tabulados para análise descritiva.

RESULTADOS

De modo geral, todos os artigos apontam evidências que a depressão é um fator de risco para o desenvolvimento de determinadas
doenças cardiovasculares, associadas ao comprometimento do eixo hipotálamo-pituitária-hipófise e a terapêutica psiquiátrica.
Também apontam que o tratamento precoce da depressão tem se mostrado eficiente quando aplicados em pacientes que
apresentam quadros cardíacos, melhorando a qualidade de vida dos indivíduos com segurança. Entretanto, os dados apontam que
mesmo que ocorra melhora de alguns parâmetros cardiovasculares no decorrer do tratamento, ainda não existem, estudos
consistentes que comprovem a eficácia do tratamento com relação a morbidade e mortalidade cardiovascular.

CONCLUSOES

A depressão está relacionada a diversas patologias clínicas, principalmente as doenças cardiovasculares e a associação dessas
doenças podem levar a um mau prognostico se não diagnosticada precocemente e tratada adequadamente, prejudicando a
qualidade de vida do indivíduo, e contribuindo para uma maior morbimortalidade. Entretanto, mais estudos são necessários para
melhor elucidar essas relações.

REFERENCIAS

1. Peters A, Baumert J. Room for depressed and exhausted mood as a risk predictor for all-cause and cardiovascular mortality
beyond the contribution of the classical somatic risk factors in men. Atherosclerosis journal. 2016; 257:224-231. 2. Thompsom C,
Ostler K. Dimensional perspective on the recognition of depressive symptoms in primary care: The Hampshire Depression. Br J
Psychiatry. 2001; 179:317-23. 3. Guerra TRS; Venancio ICD; Pinheiro DMM; Mendlowicz MV; Cavalcanti ACD; Mesquita ET. Métodos
de Rastreamento da Depressão em Pacientes Ambulatoriais com Insuficiência Cardíaca. Int J. Cardiovasc.sci. 2018; 31 (4): 414-21.
4. Cunha D, Carvalho L, Silva F. Cunha D, Carvalho L, Silva F. Sintomas depressivos em pacientes com doença arterial coronariana.
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TITULO DEPRESSÃO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES: REVISÃO NARRATIVA

INTRODUCAO

A depressão é uma doença psiquiátrica de grande incidência e prevalência no mundo todo. Ela tem sido associada a alterações nas
vias de sinalização que regulam a neuroplasticidade e a sobrevivência celular logo, seus efeitos influenciam diretamente a saúde
física dos pacientes. E, além de ser um fator de risco conhecido e consistente para desencadear distúrbio cardiovascular, os
sintomas depressivos podem aparecer também depois de uma doença cardiovascular já existe, piorando o quadro. Nesse contexto,
entender a relação entre elas pode auxiliar no diagnóstico precoce da depressão, reduzindo ou minimizando seus sintomas.

OBJETIVOS Avaliar a relação entre a depressão e as doenças cardiovasculares.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão narrativa, buscando artigos publicados no período de 2015 a 2021 no banco
de dados Pubmed e Scielo. Os descritores utilizados para busca foram “depressão” e “doenças cardiovasculares”, sempre com o
operador booleano AND entre eles. Como critério de inclusão, foram selecionados artigos que apontavam relação direta entre
depressão e doenças cardiovasculares. Foram selecionados 21 artigos que preenchiam os critérios de inclusão e esses artigos
foram lidos na integra e tabulados para análise descritiva.

RESULTADOS

De modo geral, todos os artigos apontam evidências que a depressão é um fator de risco para o desenvolvimento de determinadas
doenças cardiovasculares, associadas ao comprometimento do eixo hipotálamo-pituitária-hipófise e a terapêutica psiquiátrica.
Também apontam que o tratamento precoce da depressão tem se mostrado eficiente quando aplicados em pacientes que
apresentam quadros cardíacos, melhorando a qualidade de vida dos indivíduos com segurança. Entretanto, os dados apontam que
mesmo que ocorra melhora de alguns parâmetros cardiovasculares no decorrer do tratamento, ainda não existem, estudos
consistentes que comprovem a eficácia do tratamento com relação a morbidade e mortalidade cardiovascular.

CONCLUSOES

A depressão está relacionada a diversas patologias clínicas, principalmente as doenças cardiovasculares e a associação dessas
doenças podem levar a um mau prognostico se não diagnosticada precocemente e tratada adequadamente, prejudicando a
qualidade de vida do indivíduo, e contribuindo para uma maior morbimortalidade. Entretanto, mais estudos são necessários para
melhor elucidar essas relações.
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4. Cunha D, Carvalho L, Silva F. Cunha D, Carvalho L, Silva F. Sintomas depressivos em pacientes com doença arterial coronariana.
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TITULO DEPRESSÃO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES: REVISÃO NARRATIVA

INTRODUCAO

A depressão é uma doença psiquiátrica de grande incidência e prevalência no mundo todo. Ela tem sido associada a alterações nas
vias de sinalização que regulam a neuroplasticidade e a sobrevivência celular logo, seus efeitos influenciam diretamente a saúde
física dos pacientes. E, além de ser um fator de risco conhecido e consistente para desencadear distúrbio cardiovascular, os
sintomas depressivos podem aparecer também depois de uma doença cardiovascular já existe, piorando o quadro. Nesse contexto,
entender a relação entre elas pode auxiliar no diagnóstico precoce da depressão, reduzindo ou minimizando seus sintomas.

OBJETIVOS Avaliar a relação entre a depressão e as doenças cardiovasculares.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão narrativa, buscando artigos publicados no período de 2015 a 2021 no banco
de dados Pubmed e Scielo. Os descritores utilizados para busca foram “depressão” e “doenças cardiovasculares”, sempre com o
operador booleano AND entre eles. Como critério de inclusão, foram selecionados artigos que apontavam relação direta entre
depressão e doenças cardiovasculares. Foram selecionados 21 artigos que preenchiam os critérios de inclusão e esses artigos
foram lidos na integra e tabulados para análise descritiva.

RESULTADOS

De modo geral, todos os artigos apontam evidências que a depressão é um fator de risco para o desenvolvimento de determinadas
doenças cardiovasculares, associadas ao comprometimento do eixo hipotálamo-pituitária-hipófise e a terapêutica psiquiátrica.
Também apontam que o tratamento precoce da depressão tem se mostrado eficiente quando aplicados em pacientes que
apresentam quadros cardíacos, melhorando a qualidade de vida dos indivíduos com segurança. Entretanto, os dados apontam que
mesmo que ocorra melhora de alguns parâmetros cardiovasculares no decorrer do tratamento, ainda não existem, estudos
consistentes que comprovem a eficácia do tratamento com relação a morbidade e mortalidade cardiovascular.

CONCLUSOES

A depressão está relacionada a diversas patologias clínicas, principalmente as doenças cardiovasculares e a associação dessas
doenças podem levar a um mau prognostico se não diagnosticada precocemente e tratada adequadamente, prejudicando a
qualidade de vida do indivíduo, e contribuindo para uma maior morbimortalidade. Entretanto, mais estudos são necessários para
melhor elucidar essas relações.
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TITULO CONTROLE FARMACOLÓGICO E NÃO FARMACOLÓGICO DA PROGRESSÃO DA MIOPIA: REVISÃO INTEGRATIVA

INTRODUCAO

A miopia é um erro refrativo prevalente, sendo a ametropia mais comum do mundo. A predisposição genética é um fator relevante e
sua herança pode ser autossômica dominante, recessiva ou poligênica. O fator ambiental é igualmente importante e está
relacionado ao tempo ao ar livre, menor exposição ao sol, do avanço da tecnologia e do estilo de vida atual pela alta frequência do
uso de telas como televisões, tablets, computadores e celulares na infância e na adolescência, enquanto o globo ocular está em
processo de crescimento. Por essa razão, a miopia se tornou um problema de saúde pública, e ainda pode-se dizer que o mundo vive
uma epidemia dessa ametropia.

OBJETIVOS Analisar o controle farmacológico e não farmacológico utilizado na prevenção de surgimento e controle de progressão da miopia.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas bases da PUBMED, com os descritores miopia, prevenção, tratamento
farmacológico e não farmacológico, entre março e abril de 2022. Os critério de inclusão, foram artigos publicados entre 2015 até
2022; realizados com crianças e adolescentes até 18 anos, de ambos os sexos; com diagnóstico de miopia de qualquer gravidade;
estudos com relato/intervenção farmacológicas e não farmacológicas.

RESULTADOS

Dos 12 artigos que compuseram a amostra, 11.351 crianças e adolescente foram acompanhadas, com prevalência entre final da
fase de criança e pré-adolescência, de ambos os sexos. Em relação as ações farmacológicas (uso da atropina 0,01%) e não
farmacológicas (uso de lentes DIMS e orientações de comportamento como diminuição do tempo de tela, tempo ao ar livre e
exposição ao sol) sete artigos relataram apenas ações não farmacológicas de prevenção e cuidados dos quadros de miopia, três
artigos discutem intervenções farmacológicas e dois apresentação associação entre técnicas farmacológicas e não
farmacológicas.

CONCLUSOES

São diversos os métodos, farmacológicos e não farmacológicos, relatados como eficazes para o controle da miopia. A utilização da
atropina 0,01% é extremamente eficiente diminuindo da progressão da miopia e o crescimento axial do olho. Quanto aos métodos
não farmacológicos, as lentes oftálmicas auxiliam diminuindo a progressão da ametropia. Outra linha não farmacológica para
diminuir a progressão da miopia é a ambiental, ou seja, é relacionada com a mudança do estilo de vida. Evitar o uso de telas,
diminuir o tempo de uso da visão para perto, passar mais tempo ao ar livre e exposto a luz solar são ações necessárias para que
haja diminuição da progressão da miopia, e ainda maximizando a eficácia dos métodos farmacológicos e não farmacológicos.
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TITULO CONTROLE FARMACOLÓGICO E NÃO FARMACOLÓGICO DA PROGRESSÃO DA MIOPIA: REVISÃO INTEGRATIVA

INTRODUCAO

A miopia é um erro refrativo prevalente, sendo a ametropia mais comum do mundo. A predisposição genética é um fator relevante e
sua herança pode ser autossômica dominante, recessiva ou poligênica. O fator ambiental é igualmente importante e está
relacionado ao tempo ao ar livre, menor exposição ao sol, do avanço da tecnologia e do estilo de vida atual pela alta frequência do
uso de telas como televisões, tablets, computadores e celulares na infância e na adolescência, enquanto o globo ocular está em
processo de crescimento. Por essa razão, a miopia se tornou um problema de saúde pública, e ainda pode-se dizer que o mundo vive
uma epidemia dessa ametropia.

OBJETIVOS Analisar o controle farmacológico e não farmacológico utilizado na prevenção de surgimento e controle de progressão da miopia.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas bases da PUBMED, com os descritores miopia, prevenção, tratamento
farmacológico e não farmacológico, entre março e abril de 2022. Os critério de inclusão, foram artigos publicados entre 2015 até
2022; realizados com crianças e adolescentes até 18 anos, de ambos os sexos; com diagnóstico de miopia de qualquer gravidade;
estudos com relato/intervenção farmacológicas e não farmacológicas.

RESULTADOS

Dos 12 artigos que compuseram a amostra, 11.351 crianças e adolescente foram acompanhadas, com prevalência entre final da
fase de criança e pré-adolescência, de ambos os sexos. Em relação as ações farmacológicas (uso da atropina 0,01%) e não
farmacológicas (uso de lentes DIMS e orientações de comportamento como diminuição do tempo de tela, tempo ao ar livre e
exposição ao sol) sete artigos relataram apenas ações não farmacológicas de prevenção e cuidados dos quadros de miopia, três
artigos discutem intervenções farmacológicas e dois apresentação associação entre técnicas farmacológicas e não
farmacológicas.

CONCLUSOES

São diversos os métodos, farmacológicos e não farmacológicos, relatados como eficazes para o controle da miopia. A utilização da
atropina 0,01% é extremamente eficiente diminuindo da progressão da miopia e o crescimento axial do olho. Quanto aos métodos
não farmacológicos, as lentes oftálmicas auxiliam diminuindo a progressão da ametropia. Outra linha não farmacológica para
diminuir a progressão da miopia é a ambiental, ou seja, é relacionada com a mudança do estilo de vida. Evitar o uso de telas,
diminuir o tempo de uso da visão para perto, passar mais tempo ao ar livre e exposto a luz solar são ações necessárias para que
haja diminuição da progressão da miopia, e ainda maximizando a eficácia dos métodos farmacológicos e não farmacológicos.
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TITULO Tratamentos farmacológicos para o transtorno de pânico

INTRODUCAO

O transtorno do pânico (TP) é uma desordem caracterizada pela presença de ataques de pânico recorrentes que possuem os
sintomas de ansiedade súbita, intensa, mal-estar ou medo intenso associados a sintomas físicos como taquicardia e taquipneia e
sintomas cognitivos. Tendo um diagnóstico majoritariamente clínico, o tratamento do transtorno de pânico pode variar entre três
opções: farmacoterapia, psicoterapia e tratamento combinado. A escolha pela abordagem terapêutica pode ser isolada ou
combinada e vai depender de características do pacientes e do quadro.

OBJETIVOS O presente trabalho tem como objetivo revisar o transtorno de pânico, com ênfase no seu tratamento farmacológico

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura com base nas principais bases de dados existentes como MEDLINE, PsychINFO e SciELO.
As palavras chaves utilizadas foram transtorno do pânico, tratamentos farmacológicos, tratamento. Os critérios de inclusão foram
artigos publicados entre 2018 e 2022 com relato de abordagens terapêuticas farmacológicas no quadro de transtorno de pânico.
Além dos artigos, também foram incluídos guidelines atuais sobre o tema.

RESULTADOS

Com relação ao tratamento farmacológico do transtorno de pânico, os dados apontam que as escolhas mais utilizadas como
terapeutica são os inibidores seletivos da recaptação de Serotonina (ISRS) pois, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina
e noradrenalina (IRSN) e os antidepressivos tricíclicos são as drogas de primeira escolha, seguido pelos inibidores da
monoaminoxidase. Segundo Cantilino et al (2017), clinicamente, sugere-se iniciar com baixas doses de ISRS ou IRSN e aumentar a
dose gradualmente até obter resposta terapêutica. Em caso de falha, indica-se associar com Benzodiazepínicos e trocar o
medicamento para outra classe para diminuir as reações adversas caso aparentes. Após o período de 1 a 2 anos, caso haja resposta
do tratamento agudo, recomenda-se retirar gradualmente a medicação.

CONCLUSOES

Os dados apontam que para o correto tratamento do transtorno do pânico deve-se considerar todas as possibilidades terapêuticas
farmacológicas e não farmacológicas ou seja, considera-se a psicoterapia cognitiva comportamental, o uso de terapia combinado a
farmacoterapia e o uso de fármacos de forma isolada. Cada paciente deve ser avaliado de forma individual e, de acordo com as
características do paciente, deve-se chegar ao melhor tratamento. Entretanto, mais estudos sobre o tema e suas particularidades
são necessários visto as novas opções farmacológicas e não farmacológicas que surgem continuamente.
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TITULO Tratamentos farmacológicos para o transtorno de pânico

INTRODUCAO

O transtorno do pânico (TP) é uma desordem caracterizada pela presença de ataques de pânico recorrentes que possuem os
sintomas de ansiedade súbita, intensa, mal-estar ou medo intenso associados a sintomas físicos como taquicardia e taquipneia e
sintomas cognitivos. Tendo um diagnóstico majoritariamente clínico, o tratamento do transtorno de pânico pode variar entre três
opções: farmacoterapia, psicoterapia e tratamento combinado. A escolha pela abordagem terapêutica pode ser isolada ou
combinada e vai depender de características do pacientes e do quadro.

OBJETIVOS O presente trabalho tem como objetivo revisar o transtorno de pânico, com ênfase no seu tratamento farmacológico

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura com base nas principais bases de dados existentes como MEDLINE, PsychINFO e SciELO.
As palavras chaves utilizadas foram transtorno do pânico, tratamentos farmacológicos, tratamento. Os critérios de inclusão foram
artigos publicados entre 2018 e 2022 com relato de abordagens terapêuticas farmacológicas no quadro de transtorno de pânico.
Além dos artigos, também foram incluídos guidelines atuais sobre o tema.

RESULTADOS

Com relação ao tratamento farmacológico do transtorno de pânico, os dados apontam que as escolhas mais utilizadas como
terapeutica são os inibidores seletivos da recaptação de Serotonina (ISRS) pois, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina
e noradrenalina (IRSN) e os antidepressivos tricíclicos são as drogas de primeira escolha, seguido pelos inibidores da
monoaminoxidase. Segundo Cantilino et al (2017), clinicamente, sugere-se iniciar com baixas doses de ISRS ou IRSN e aumentar a
dose gradualmente até obter resposta terapêutica. Em caso de falha, indica-se associar com Benzodiazepínicos e trocar o
medicamento para outra classe para diminuir as reações adversas caso aparentes. Após o período de 1 a 2 anos, caso haja resposta
do tratamento agudo, recomenda-se retirar gradualmente a medicação.

CONCLUSOES

Os dados apontam que para o correto tratamento do transtorno do pânico deve-se considerar todas as possibilidades terapêuticas
farmacológicas e não farmacológicas ou seja, considera-se a psicoterapia cognitiva comportamental, o uso de terapia combinado a
farmacoterapia e o uso de fármacos de forma isolada. Cada paciente deve ser avaliado de forma individual e, de acordo com as
características do paciente, deve-se chegar ao melhor tratamento. Entretanto, mais estudos sobre o tema e suas particularidades
são necessários visto as novas opções farmacológicas e não farmacológicas que surgem continuamente.
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TITULO Tratamentos farmacológicos para o transtorno de pânico

INTRODUCAO

O transtorno do pânico (TP) é uma desordem caracterizada pela presença de ataques de pânico recorrentes que possuem os
sintomas de ansiedade súbita, intensa, mal-estar ou medo intenso associados a sintomas físicos como taquicardia e taquipneia e
sintomas cognitivos. Tendo um diagnóstico majoritariamente clínico, o tratamento do transtorno de pânico pode variar entre três
opções: farmacoterapia, psicoterapia e tratamento combinado. A escolha pela abordagem terapêutica pode ser isolada ou
combinada e vai depender de características do pacientes e do quadro.

OBJETIVOS O presente trabalho tem como objetivo revisar o transtorno de pânico, com ênfase no seu tratamento farmacológico

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura com base nas principais bases de dados existentes como MEDLINE, PsychINFO e SciELO.
As palavras chaves utilizadas foram transtorno do pânico, tratamentos farmacológicos, tratamento. Os critérios de inclusão foram
artigos publicados entre 2018 e 2022 com relato de abordagens terapêuticas farmacológicas no quadro de transtorno de pânico.
Além dos artigos, também foram incluídos guidelines atuais sobre o tema.

RESULTADOS

Com relação ao tratamento farmacológico do transtorno de pânico, os dados apontam que as escolhas mais utilizadas como
terapeutica são os inibidores seletivos da recaptação de Serotonina (ISRS) pois, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina
e noradrenalina (IRSN) e os antidepressivos tricíclicos são as drogas de primeira escolha, seguido pelos inibidores da
monoaminoxidase. Segundo Cantilino et al (2017), clinicamente, sugere-se iniciar com baixas doses de ISRS ou IRSN e aumentar a
dose gradualmente até obter resposta terapêutica. Em caso de falha, indica-se associar com Benzodiazepínicos e trocar o
medicamento para outra classe para diminuir as reações adversas caso aparentes. Após o período de 1 a 2 anos, caso haja resposta
do tratamento agudo, recomenda-se retirar gradualmente a medicação.

CONCLUSOES

Os dados apontam que para o correto tratamento do transtorno do pânico deve-se considerar todas as possibilidades terapêuticas
farmacológicas e não farmacológicas ou seja, considera-se a psicoterapia cognitiva comportamental, o uso de terapia combinado a
farmacoterapia e o uso de fármacos de forma isolada. Cada paciente deve ser avaliado de forma individual e, de acordo com as
características do paciente, deve-se chegar ao melhor tratamento. Entretanto, mais estudos sobre o tema e suas particularidades
são necessários visto as novas opções farmacológicas e não farmacológicas que surgem continuamente.
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TITULO
As dificuldades dos familiares de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista na inclusão escolar e a atuação do
Acompanhante Terapêutico(AT)

INTRODUCAO

O Transtorno do Espectro Autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, no qual existem algumas limitações globais no
desenvolvimento e prejuízos significativos em diversos contextos da vida do indivíduo. Existem leis e políticas que asseguram o
direito a educação e inclusão nas escolas, sendo a mais importante, a Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção
dos Direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, quanto a inclusão escolar, porém ainda existem muitos empecilhos.
Além disso, um profissional que facilita o processo de incluir é o acompanhante terapêutico.

OBJETIVOS
Assim, o presente trabalho verificou as dificuldades enfrentadas pelos familiares de crianças e adolescentes com Transtorno do
Espectro Autista no contexto escolar e na garantia dos direitos da inclusão escolar, e a importância do acompanhante terapêutico
dentro das escolas.

METODOLOGIA Foi realizado levantamento bibliográfico de leis, políticas, artigos publicados em revistas periódicas, livros, teses e dissertações.

RESULTADOS

Existem diversas leis e políticas que determinam o direito à educação e inclusão escolar para todas as pessoas, porém há muitos
empecilhos para a garantia dos mesmos de forma efetiva, principalmente às crianças e adolescentes com o Transtorno do Espectro
Autista. Para possibilitar a inclusão escolar, as instituições de ensino e os profissionais precisam criar estratégias que promovam o
aprendizado, a interação social e autonomia, produzir material adaptado e formular estratégias de comunicação alternativa para
quem possui dificuldade em comunicar-se verbalmente. Foi possível notar que alguns familiares conhecem as legislações
existentes e a inclusão escolar, mas outros infelizmente desconhecem e nem sabem onde ou com quem recorrer. Algumas escolas
não possuem uma equipe especializada para dar um suporte e nem sabem interferir nos casos de bullying. Identificamos que o
acompanhante terapêutico, juntamente com uma equipe multiprofissional é mediador da relação entre o aluno e os colegas,
professores e outros funcionários, aplica um plano terapêutico feito juntamente de uma equipe multiprofissional, sendo que, é
obrigatório para os alunos com necessidades específicas comprovadas.

CONCLUSOES
Concluímos, assim, que O Transtorno do Espectro Autista precisa ser mais discutido nas graduações e instituições de ensino, para
que os profissionais da educação tenham um preparo e direcionamento sobre como incluir. Uma equipe especializada e o
acompanhante terapêutico também são essenciais.
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Igualdade ou Equidade: Primeiras Reflexões. Colloquium Humanarum, vol. 14, n. Especial. Universidade Estadual de Maringá – UEM,
Faculdade de Astorga, Astorga, PRUniversidade Estadual de Maringá – UEM, Faculdade de Astorga, Astorga, PR. Jul–Dez, 2017.
NASCIMENTO, Verônica Gomes; TEIXEIRA, Adrielle de Matos Borges; SPADA, Aline de Almeida Santos e DAZZANI, Maria Virgínia
Machado. Acompanhamento Terapêutico Escolar: uma atuação caracterizada pelo "entre". Estilos clin. [online]. 2019. vol.24, n.3
Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5/American Psychiatric Association. Tradução: Maria Inês Corrêa
Nascimento et al.Revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli et al. 5. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2014.

Página 340



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13358 Ciências Humanas
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

3835367 - FELIPE OLIVEIRA DE MACEDO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Natali Maia Marques

TITULO
As dificuldades dos familiares de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista na inclusão escolar e a atuação do
Acompanhante Terapêutico(AT)

INTRODUCAO

O Transtorno do Espectro Autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, no qual existem algumas limitações globais no
desenvolvimento e prejuízos significativos em diversos contextos da vida do indivíduo. Existem leis e políticas que asseguram o
direito a educação e inclusão nas escolas, sendo a mais importante, a Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção
dos Direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, quanto a inclusão escolar, porém ainda existem muitos empecilhos.
Além disso, um profissional que facilita o processo de incluir é o acompanhante terapêutico.

OBJETIVOS
Assim, o presente trabalho verificou as dificuldades enfrentadas pelos familiares de crianças e adolescentes com Transtorno do
Espectro Autista no contexto escolar e na garantia dos direitos da inclusão escolar, e a importância do acompanhante terapêutico
dentro das escolas.

METODOLOGIA Foi realizado levantamento bibliográfico de leis, políticas, artigos publicados em revistas periódicas, livros, teses e dissertações.

RESULTADOS

Existem diversas leis e políticas que determinam o direito à educação e inclusão escolar para todas as pessoas, porém há muitos
empecilhos para a garantia dos mesmos de forma efetiva, principalmente às crianças e adolescentes com o Transtorno do Espectro
Autista. Para possibilitar a inclusão escolar, as instituições de ensino e os profissionais precisam criar estratégias que promovam o
aprendizado, a interação social e autonomia, produzir material adaptado e formular estratégias de comunicação alternativa para
quem possui dificuldade em comunicar-se verbalmente. Foi possível notar que alguns familiares conhecem as legislações
existentes e a inclusão escolar, mas outros infelizmente desconhecem e nem sabem onde ou com quem recorrer. Algumas escolas
não possuem uma equipe especializada para dar um suporte e nem sabem interferir nos casos de bullying. Identificamos que o
acompanhante terapêutico, juntamente com uma equipe multiprofissional é mediador da relação entre o aluno e os colegas,
professores e outros funcionários, aplica um plano terapêutico feito juntamente de uma equipe multiprofissional, sendo que, é
obrigatório para os alunos com necessidades específicas comprovadas.

CONCLUSOES
Concluímos, assim, que O Transtorno do Espectro Autista precisa ser mais discutido nas graduações e instituições de ensino, para
que os profissionais da educação tenham um preparo e direcionamento sobre como incluir. Uma equipe especializada e o
acompanhante terapêutico também são essenciais.
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TITULO O IMPACTO DO ISOLAMENTO SOCIAL NO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PANDEMIA DO COVID-19

INTRODUCAO

Vivemos um momento de muitas mudanças devido a pandemia do Covid -19. Mudanças que trouxeram inúmeras incertezas para
todos , em várias esferas da vida, com prejuízos imensuráveis. O isolamento social foi essencial na tentativa de conter o vírus. Mas
suas consequências podem não ter sido totalmente favoráveis, pois todos experienciaram uma rotina modificada, sendo necessário
a adaptação neste novo cenário. Para as crianças os impactos podem ter sido totalmente danoso para o seu desenvolvimento fisico,
cognitivo e psicossocial. Neste sentido, o neurodesenvolvimento infantil atualmente pode ter sido impactado de diversas formas.
Tendo como benefício o conhecimento de possíveis alterações no cognitivo e comportamental destas crianças para contribuição de
intervenções futuras.

OBJETIVOS
Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo identificar de que forma o isolamento social impactou no neurodesenvolvimento
infantil de crianças com idade de 1 a 4 anos, na pandemia do Covid- 19.

METODOLOGIA

O estudo se baseou em uma pesquisa quantitativa e qualitativa, que foi realizada por meio de uma pesquisa de campo e revisão
bibliográfica de livros e artigos de periódicos sobre o tema proposto. Participaram da pesquisa 45 pais de crianças com idade de 1 a
4 anos , de ambos os gêneros que residem na cidade de São Paulo/SP. Foi respondido um questionário de forma online por meio da
plataforma google forms, sobre suas percepções no impacto do isolamento social no neurodesenvolvimento dos seus filhos.

RESULTADOS

Quanto aos resultados, até o momento, verificamos os seguintes dados: a média de idade das crianças 49% de 3 anos a 4 anos; 24%
de 2 anos a 2 anos e 11 meses; 27% de 1 ano a 1 ano e 11 meses de idade. Identificamos também que 71% das crianças foram
acompanhadas pelos pais na pandemia , 29% das crianças foram acompanhadas por irmãos, avós entre outros ; Observamos, ainda
,que 74% dos pais acreditam que houve impactos em seus filhos devido a pandemia, 26% dos pais não acreditam que a pandemia
impactou. E quanto aos comportamentos preocupantes observados pelos pais foram classificados da seguinte modo: 40% falta de
Interação , 11% problemas com a Fala, 11% ansiedade e 38% não observaram problemas. Também foi relatado alterações do sono
em 22% das crianças e 13% em relação a alimentação.

CONCLUSOES

O isolamento social devido a pandemia do Covid-19 na cidade de São Paulo, impactou no neurodesenvolvimento das crianças de 1 a
4 anos de idade de maneira expressiva na interação social, na fala e também contribuiu para o desenvolvimento em certo grau de
ansiedade. O que é muito preocupante, visto que, a interação social e um dos aspectos principais para o desenvolvimento humano e
essencial na primeira infância, sua falta resulta em diversos problemas , entre eles, a inadequação no estabelecimento dos vínculos
afetivos e até mesmo os problemas no desenvolvimento infantil.

REFERENCIAS
1. Papalia, D. E., (#38) Martorell, G. (2021). Desenvolvimento Humano. Artmed. 2. Bock, A. M. B., (#38) Furtado, O., (#38) Texeira, M.
L.T. (2002). Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. Saraiva. 3. Myers, D. G., (#38) Dewall, C. N. (2017). Psicologias.
LTC.

Página 342



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13361 Ciências Humanas
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

3862135 - CLAUDIA CAMBIRIBA DE MORAIS DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Natali Maia Marques

TITULO O IMPACTO DO ISOLAMENTO SOCIAL NO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PANDEMIA DO COVID-19

INTRODUCAO

Vivemos um momento de muitas mudanças devido a pandemia do Covid -19. Mudanças que trouxeram inúmeras incertezas para
todos , em várias esferas da vida, com prejuízos imensuráveis. O isolamento social foi essencial na tentativa de conter o vírus. Mas
suas consequências podem não ter sido totalmente favoráveis, pois todos experienciaram uma rotina modificada, sendo necessário
a adaptação neste novo cenário. Para as crianças os impactos podem ter sido totalmente danoso para o seu desenvolvimento fisico,
cognitivo e psicossocial. Neste sentido, o neurodesenvolvimento infantil atualmente pode ter sido impactado de diversas formas.
Tendo como benefício o conhecimento de possíveis alterações no cognitivo e comportamental destas crianças para contribuição de
intervenções futuras.

OBJETIVOS
Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo identificar de que forma o isolamento social impactou no neurodesenvolvimento
infantil de crianças com idade de 1 a 4 anos, na pandemia do Covid- 19.

METODOLOGIA

O estudo se baseou em uma pesquisa quantitativa e qualitativa, que foi realizada por meio de uma pesquisa de campo e revisão
bibliográfica de livros e artigos de periódicos sobre o tema proposto. Participaram da pesquisa 45 pais de crianças com idade de 1 a
4 anos , de ambos os gêneros que residem na cidade de São Paulo/SP. Foi respondido um questionário de forma online por meio da
plataforma google forms, sobre suas percepções no impacto do isolamento social no neurodesenvolvimento dos seus filhos.

RESULTADOS

Quanto aos resultados, até o momento, verificamos os seguintes dados: a média de idade das crianças 49% de 3 anos a 4 anos; 24%
de 2 anos a 2 anos e 11 meses; 27% de 1 ano a 1 ano e 11 meses de idade. Identificamos também que 71% das crianças foram
acompanhadas pelos pais na pandemia , 29% das crianças foram acompanhadas por irmãos, avós entre outros ; Observamos, ainda
,que 74% dos pais acreditam que houve impactos em seus filhos devido a pandemia, 26% dos pais não acreditam que a pandemia
impactou. E quanto aos comportamentos preocupantes observados pelos pais foram classificados da seguinte modo: 40% falta de
Interação , 11% problemas com a Fala, 11% ansiedade e 38% não observaram problemas. Também foi relatado alterações do sono
em 22% das crianças e 13% em relação a alimentação.

CONCLUSOES

O isolamento social devido a pandemia do Covid-19 na cidade de São Paulo, impactou no neurodesenvolvimento das crianças de 1 a
4 anos de idade de maneira expressiva na interação social, na fala e também contribuiu para o desenvolvimento em certo grau de
ansiedade. O que é muito preocupante, visto que, a interação social e um dos aspectos principais para o desenvolvimento humano e
essencial na primeira infância, sua falta resulta em diversos problemas , entre eles, a inadequação no estabelecimento dos vínculos
afetivos e até mesmo os problemas no desenvolvimento infantil.

REFERENCIAS
1. Papalia, D. E., (#38) Martorell, G. (2021). Desenvolvimento Humano. Artmed. 2. Bock, A. M. B., (#38) Furtado, O., (#38) Texeira, M.
L.T. (2002). Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. Saraiva. 3. Myers, D. G., (#38) Dewall, C. N. (2017). Psicologias.
LTC.
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TITULO A INFLUÊNCIA DO TABAGISMO NAS ALTERAÇÕES PULPARES.

INTRODUCAO

O tabagismo constitui atualmente um dos maiores problemas para a saúde pública mundial. Na Odontologia diversas alterações nos
tecidos bucais têm sido associadas ao hábito de consumir derivados do tabaco. Algumas condições sistêmicas aumentaram a
suscetibilidade do hospedeiro à infecção, aumentando os microrganismos ou prejudicando a resposta imune. Esse mecanismo é
decorrente de princípios biológicos envolvidos no reparo tecidual que são substancialmente influenciados por fatores genéticos pelo
estado de saúde sistêmica do paciente. Portanto, polimorfismo genético e fatores sistêmicos podem influenciar ou interferir no
reparo de tecidos periapicais, resultando no aumento da incidência de necessidade de tratamentos de canal em pacientes fumantes
comparado aos não-fumantes.

OBJETIVOS Esse estudo teve como objetivo uma revisão de literatura para elucidar a Influência do Tabagismo nas Alterações Pulpares.

METODOLOGIA
Foi realizado por meio de coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2020 à 2022 e obtidos a partir das bases de dados
nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed. Palavras-chave: Tabagismo, Alterações pulpares e periapicais. Saúde
Pulpar.

RESULTADOS

Fumar pode ter um impacto nos tecidos perirradiculares, reduzindo seu suprimento sanguíneo e restringindo a chegada de
nutrientes e oxigenação. Portanto, pode contribuir para a necrose precoce do tecido pulpar, uma vez que a polpa e os tecidos
perirradiculares são menos capazes de limitar a destruição por infecções bacterianas. Além disso, acelera a perda óssea e altera a
síntese de colágeno pelos fibroblastos, interferindo no reparo tecidual das lesões, prejudicando a resposta imune e induzindo uma
forte resposta inflamatória (Pinto et al. 2020). Devido aos seus efeitos adversos sobre o metabolismo ósseo, acredita-se que fumar
pode facilitar a destruição do osso periapical, além de comprometer os eventos de cicatrização e reparo. Dessa forma, o órgão
pulpar de fumantes, diante de processos de exposição ou injurias encontra-se mais susceptível aos agentes que podem o acometer
que o de não-fumantes, em razão da diminuição na capacidade de defesa e reconstituição advinda dos processos orgânicos
(Sopi(#38)#324;ska et al. 20200).

CONCLUSOES
A partir da revisão da literatura consultada, concluiu-se que: - O tabagismo possui influência sobre a fisiologia, metabolismo e
alterações do tecido conjuntivo pulpar; - As alterações sistêmicas promovidas pelos constituintes do tabaco repercutem de forma
desfavorável sobre o tecido conjuntivo pulpar; - Existe influência do tabagismo na endodontia.

REFERENCIAS

Aminoshariae, A., Kulild, J. (#38) Gutmann, J. (2020) The association between smoking and periapical periodontitis: a systematic re-
view. Clinical Oral Investigations, 24, 533–545.Pinto KP, Ferreira CM, Maia LC, Sassone LM, Fidalgo TK, Silva EJ. Does tobacco
smoking predispose to apical periodontitis and endodontic treatment need? A systematic review and meta-analysis. Int Endod J
2020; 53:1068-1083. Ríos-Osorio N, Muñoz-Alvear HD, Jiménez-Castellanos FA, Quijano-Guauque S, Jiménez-Peña O, García-
Perdomo HA, Caviedes-Bucheli J. Association between cigarette smoking and the prevalence of post-endodontic periapical
pathology: a systematic review and meta-analysis. Restor Dent Endod. 2022 Jun 13;47(3):e27. Sopi(#38)#324;ska K,
Bo(#38)#322;tacz-Rzepkowska E. The influence of tobacco smoking on dental periapical condition in a sample of an adult population
of the (#38)#321;ód(#38)#378; region, Poland. Int J Occup Med Environ Health 2020; 33:45-57.
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TITULO A INFLUÊNCIA DO TABAGISMO NAS ALTERAÇÕES PULPARES.

INTRODUCAO

O tabagismo constitui atualmente um dos maiores problemas para a saúde pública mundial. Na Odontologia diversas alterações nos
tecidos bucais têm sido associadas ao hábito de consumir derivados do tabaco. Algumas condições sistêmicas aumentaram a
suscetibilidade do hospedeiro à infecção, aumentando os microrganismos ou prejudicando a resposta imune. Esse mecanismo é
decorrente de princípios biológicos envolvidos no reparo tecidual que são substancialmente influenciados por fatores genéticos pelo
estado de saúde sistêmica do paciente. Portanto, polimorfismo genético e fatores sistêmicos podem influenciar ou interferir no
reparo de tecidos periapicais, resultando no aumento da incidência de necessidade de tratamentos de canal em pacientes fumantes
comparado aos não-fumantes.

OBJETIVOS Esse estudo teve como objetivo uma revisão de literatura para elucidar a Influência do Tabagismo nas Alterações Pulpares.

METODOLOGIA
Foi realizado por meio de coleta de artigos científicos, pesquisados no período de 2020 à 2022 e obtidos a partir das bases de dados
nacional e internacional como: scielo, medline e pubmed. Palavras-chave: Tabagismo, Alterações pulpares e periapicais. Saúde
Pulpar.

RESULTADOS

Fumar pode ter um impacto nos tecidos perirradiculares, reduzindo seu suprimento sanguíneo e restringindo a chegada de
nutrientes e oxigenação. Portanto, pode contribuir para a necrose precoce do tecido pulpar, uma vez que a polpa e os tecidos
perirradiculares são menos capazes de limitar a destruição por infecções bacterianas. Além disso, acelera a perda óssea e altera a
síntese de colágeno pelos fibroblastos, interferindo no reparo tecidual das lesões, prejudicando a resposta imune e induzindo uma
forte resposta inflamatória (Pinto et al. 2020). Devido aos seus efeitos adversos sobre o metabolismo ósseo, acredita-se que fumar
pode facilitar a destruição do osso periapical, além de comprometer os eventos de cicatrização e reparo. Dessa forma, o órgão
pulpar de fumantes, diante de processos de exposição ou injurias encontra-se mais susceptível aos agentes que podem o acometer
que o de não-fumantes, em razão da diminuição na capacidade de defesa e reconstituição advinda dos processos orgânicos
(Sopi(#38)#324;ska et al. 20200).

CONCLUSOES
A partir da revisão da literatura consultada, concluiu-se que: - O tabagismo possui influência sobre a fisiologia, metabolismo e
alterações do tecido conjuntivo pulpar; - As alterações sistêmicas promovidas pelos constituintes do tabaco repercutem de forma
desfavorável sobre o tecido conjuntivo pulpar; - Existe influência do tabagismo na endodontia.

REFERENCIAS

Aminoshariae, A., Kulild, J. (#38) Gutmann, J. (2020) The association between smoking and periapical periodontitis: a systematic re-
view. Clinical Oral Investigations, 24, 533–545.Pinto KP, Ferreira CM, Maia LC, Sassone LM, Fidalgo TK, Silva EJ. Does tobacco
smoking predispose to apical periodontitis and endodontic treatment need? A systematic review and meta-analysis. Int Endod J
2020; 53:1068-1083. Ríos-Osorio N, Muñoz-Alvear HD, Jiménez-Castellanos FA, Quijano-Guauque S, Jiménez-Peña O, García-
Perdomo HA, Caviedes-Bucheli J. Association between cigarette smoking and the prevalence of post-endodontic periapical
pathology: a systematic review and meta-analysis. Restor Dent Endod. 2022 Jun 13;47(3):e27. Sopi(#38)#324;ska K,
Bo(#38)#322;tacz-Rzepkowska E. The influence of tobacco smoking on dental periapical condition in a sample of an adult population
of the (#38)#321;ód(#38)#378; region, Poland. Int J Occup Med Environ Health 2020; 33:45-57.
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TITULO SÍNDROME DO QUEBRA-NOZES EM MULHERES: REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

INTRODUCAO
A análise de diagnósticos relativos à Síndrome do Quebra-Nozes (SQN) em mulheres chama atenção pela inconsistência dos dados.
Observa-se uma série de diagnósticos errôneos, por vezes devido a sintomatologia semelhante à de outras doenças ou mesmo pelo
desconhecimento do profissional da área da saúde em relação à síndrome.

OBJETIVOS
Sintetizar os sinais, sintomas e tratamentos relacionados à SQN em mulheres, a fim de auxiliar profissionais da área médica no
diagnóstico precoce e correto da doença.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa sistemática da literatura em conformidade com a declaração PRISMA através de buscas nas bases de
dados: Pubmed, MEDLINE e LILACS utilizando as palavras-chave e seus sinônimos.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Devido à carência de informações a respeito da Síndrome do Quebra Nozes, pode-se dizer que não é possível chegar a um consenso
sobre seu tratamento, tampouco existem evidências suficientes sobre sua efetividade.

REFERENCIAS
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2016;6(6):519-32. http://dx.doi.org/10.21037/cdt.2016.11.19. PMid:28123973. 5. Ferreira M, Lanziotti L, Abuhadba G, Monteiro M,
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9. Corrêa M, Bianchini L, Saleh J, Noel R, Bajerski J. Pelvic congestion syndrome and embolization of pelvic varicose veins. Jornal
Vascular Brasileiro. Epub. Nov 14, 2019. Vol.18. Porto Alegre 10. d'Archambeau O, Maes M, De Schepper AM. The pelvic congestion
syndrome: role of the "nutcracker phenomenon" and results of endovascular treatment. JBR-BTR. 2004;87:1-8. 11. Silva, M. (#38)
Martins, Wellington (#38) Nastri, Carolina (#38) Filho, Francisco. Dor pélvica crônica e a síndrome de congestão pélvica. Experts in
Ultrasound: Reviews and Perspectives. 2009;1;29-32. 10.4281/eurp.2009.01.07. 12. Pratilas G, Konstantinos D. Severe Vulvovaginal
Varicosities in Pregnancy. The New England Journal of Medicine. 31 maio 2018. N Engl J Med 2018; 378:2123
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TITULO
EXPLORANDO AS PERCEPÇÕES DOS DISCENTES ACERCA DA SIMULAÇÃO CLÍNICA SIMULADA COM DRAMATIZAÇÃO: ANÁLISE
QUALITATIVA

INTRODUCAO
O uso da simulação realística tem se tornado cada vez mais presente na formação dos diversos cursos da área da saúde, o seu têm
se mostrado benéfico para prática clínica, possibilitando adquirir novas competências. Dessa forma, essa estratégia tem sido
implementada como forma de treinamento prático dos discentes através da criação de cenários de eventos clínicos.

OBJETIVOS
Avaliar as percepções dos alunos em relação à aprendizagem por simulação e fazer um comparativo dessa percepção entre alunos
que vivenciaram essa metodologia e alunos que não a vivenciaram.

METODOLOGIA
Foi aplicada a metodologia Q para identificar as percepções sobre simulação clínica dos discentes. Os participantes receberam um
link para um formulário eletrônico com um breve questionário e classificaram suas percepções de aprendizagem quanto às
simulações clínicas

RESULTADOS

CONCLUSOES
Com base na análise feita das respostas obtidas por meio do formulário evidenciou-se que a utilização da simulação realística no
curso de medicina é uma ferramenta benéfica para o aprendizado dos alunos.

REFERENCIAS

1. Ivette Motola, Luke A. Devine, Hyun Soo Chung, John E. Sullivan (#38) S. Barry Issenberg (2013) Simulation in healthcare
education: A best evidence practical guide. AMEE Guide No. 82, Medical Teacher, 35:10, e1511-e1530, DOI:
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doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecns.2011.04.008 6. Landeen J, Pierazzo J, Akhtar-Danesh N, Baxter P, van Eijk S, Evers C. Exploring
Student and Faculty Perceptions of Clinical Simulation: A Q-Sort Study. J Nurs Educ. 2015 Sep;54(9):485-91. doi:
10.3928/01484834-20150814-02. PMID: 26334334. 7. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO C MARA
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. Resolução CNE/CES 3/2014. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de junho de 2014 – Seção 1 – pp. 8-11 8.
Schmolck, P. (2014). PQMethod (Version 2.35) [Computer software]. Neubiberg, Germany: University of the Bundeswehr Munich.
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(2008). Qmethodology in nursing research: A promising method for the study of subjectivity. Western Journal of Nursing Research,
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TITULO
CARACTERIZAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA E ANTROPOMÉTRICA DE ATLETAS JUVENIS DE TRIATLON: UM ESTUDO DOS ATLETAS DA
ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL TALENTOS DO CAPÃO

INTRODUCAO

O triatlo consiste em uma modalidade esportiva de resistência composta por uma sequência de 3 subdisciplinas: natação, ciclismo
e corrida. Embora existam diversos formatos de provas, o mais tradicional consiste em 750 metros de natação, 20km de ciclismo e
5km de corrida. O triatlo é um esporte em crescimento, em particular, no Brasil, há 24 Federações Estaduais e mais de 3 mil atletas
filiados. Por ser uma modalidade em crescimento, é cada vez mais comum jovens buscando o triatlo. Vale destacar que há
competições nacionais e internacionais para a categorias juvenil, sendo um importante atrativo para jovens. Neste cenário, conhecer
as características físicas e antropométricas de atletas de triatlo juvenil torna-se fundamental para profissionais do esporte. Além
disso, cumpre destacar que atletas juvenis se encontram em processo de maturação e, desta maneira, é razoável assumir que
atletas juvenis com maior idade cronológica podem apresentar melhor desempenho físico.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi descrever as características de atletas de juvenis de triatlo. Adicionalmente, investigamos o
impacto da idade em parâmetros físicos e antropométricos.

METODOLOGIA

O presente estudo é um estudo transversal. Os participantes consistem de atletas da categoria infantil(8-14 anos) e foram
submetidos a avaliações antropométricas, potência muscular, flexibilidade e consumo máximo de oxigênio (VO2pico). Os dados são
apresentados como média±DP. Uma análise de correlação foi realizada para checar o impacto da idade nas medidas
antropométricas e de desempenho físico.

RESULTADOS

Dezesseis atletas juvenis foram avaliados. Em geral, os atletas apresentaram 48,63±15,21kg, 153,62±14,54cm de estatura e uma
envergadura de 157,54±17,31cm. A flexilidade e o VO2pico foram 26,79 (±6,79) e 34,59 (±11,00), respectivamente. A altura do salto
vertical sem e com contramovimento foi de 29,80 (±6,59) e 31,34 (±6,26), respectivamente. O desempenho no salto horizontal foi de
194 cm e para o teste de 5-saltos a distancia alcançada foi de 989cm. Houve associação positiva entre a idade e peso (r=0,64,
P=0109), estatura (r=0,61, P=0, 0148), envergadura (r=0,86, P(#60)0,0001), VO2pico (r=0,67, P=0,0044), potência no salto vertical
com (r=0,74, P=0,0090) e sem contramovimento (r=0,57, P=0,0069), salto horizontal (salto horizontal: r=0,77, P=0,0005; 5-saltos:
r=0,86, P=0,0002).

CONCLUSOES

O presenta estudo descreveu as principais caracteristicas de atletas de triatlo juvenil que, em geral, apresentam desempenho físico
equivalente a atletas juvenis de outras modalidades esportivas (e.g.,futebol). Nossos achadas também reforçam a influência da
idade cronológica em paramêtros físicos e antropométricos. Por fim, os resultados do presente estudo podem ser utilizados no
planejamento do treinamento de atletas de juvenis de triatlo.

REFERENCIAS
Latt, E., J et al.(2010). "Physiological, biomechanical and anthropometrical predictors of sprint swimming performance in adolescent
swimmers." JSSMed 9(3):398-404. Millet, G. P., at al.(2003)."Physiological characteristics of elite short- and long-distance
triathletes."EJAP88(4-5):427-430
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TITULO
CARACTERIZAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA E ANTROPOMÉTRICA DE ATLETAS JUVENIS DE TRIATLON: UM ESTUDO DOS ATLETAS DA
ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL TALENTOS DO CAPÃO

INTRODUCAO

O triatlo consiste em uma modalidade esportiva de resistência composta por uma sequência de 3 subdisciplinas: natação, ciclismo
e corrida. Embora existam diversos formatos de provas, o mais tradicional consiste em 750 metros de natação, 20km de ciclismo e
5km de corrida. O triatlo é um esporte em crescimento, em particular, no Brasil, há 24 Federações Estaduais e mais de 3 mil atletas
filiados. Por ser uma modalidade em crescimento, é cada vez mais comum jovens buscando o triatlo. Vale destacar que há
competições nacionais e internacionais para a categorias juvenil, sendo um importante atrativo para jovens. Neste cenário, conhecer
as características físicas e antropométricas de atletas de triatlo juvenil torna-se fundamental para profissionais do esporte. Além
disso, cumpre destacar que atletas juvenis se encontram em processo de maturação e, desta maneira, é razoável assumir que
atletas juvenis com maior idade cronológica podem apresentar melhor desempenho físico.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi descrever as características de atletas de juvenis de triatlo. Adicionalmente, investigamos o
impacto da idade em parâmetros físicos e antropométricos.

METODOLOGIA

O presente estudo é um estudo transversal. Os participantes consistem de atletas da categoria infantil(8-14 anos) e foram
submetidos a avaliações antropométricas, potência muscular, flexibilidade e consumo máximo de oxigênio (VO2pico). Os dados são
apresentados como média±DP. Uma análise de correlação foi realizada para checar o impacto da idade nas medidas
antropométricas e de desempenho físico.

RESULTADOS

Dezesseis atletas juvenis foram avaliados. Em geral, os atletas apresentaram 48,63±15,21kg, 153,62±14,54cm de estatura e uma
envergadura de 157,54±17,31cm. A flexilidade e o VO2pico foram 26,79 (±6,79) e 34,59 (±11,00), respectivamente. A altura do salto
vertical sem e com contramovimento foi de 29,80 (±6,59) e 31,34 (±6,26), respectivamente. O desempenho no salto horizontal foi de
194 cm e para o teste de 5-saltos a distancia alcançada foi de 989cm. Houve associação positiva entre a idade e peso (r=0,64,
P=0109), estatura (r=0,61, P=0, 0148), envergadura (r=0,86, P(#60)0,0001), VO2pico (r=0,67, P=0,0044), potência no salto vertical
com (r=0,74, P=0,0090) e sem contramovimento (r=0,57, P=0,0069), salto horizontal (salto horizontal: r=0,77, P=0,0005; 5-saltos:
r=0,86, P=0,0002).

CONCLUSOES

O presenta estudo descreveu as principais caracteristicas de atletas de triatlo juvenil que, em geral, apresentam desempenho físico
equivalente a atletas juvenis de outras modalidades esportivas (e.g.,futebol). Nossos achadas também reforçam a influência da
idade cronológica em paramêtros físicos e antropométricos. Por fim, os resultados do presente estudo podem ser utilizados no
planejamento do treinamento de atletas de juvenis de triatlo.

REFERENCIAS
Latt, E., J et al.(2010). "Physiological, biomechanical and anthropometrical predictors of sprint swimming performance in adolescent
swimmers." JSSMed 9(3):398-404. Millet, G. P., at al.(2003)."Physiological characteristics of elite short- and long-distance
triathletes."EJAP88(4-5):427-430
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TITULO
Os Novos Critérios e Tempo da Alta Pacientes Submetidos a Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior: Uma Revisão de
Literatura

INTRODUCAO

O ligamento cruzado anterior é frequentemente lesionado na prática esportiva, sendo mais comumente durante um mecanismo sem
contato com saltos, giros e/ou cortes. Os critérios de retorno ao esporte pós reconstrução do ligamento cruzado anterior são usados
para informar e auxiliar na tomada de decisões de tratamento, tempo de alta do atleta e retorno à modalidade esportiva sem
comprometer a evolução e os ganhos que o paciente conquistou até ali. Para melhor preparar os atletas para o retorno ao esporte,
com menor risco de reincidência, é ideal criar um protocolo de reabilitação após reconstrução com um tempo de recuperação
adequado

OBJETIVOS Verificar os novos critérios e o momento de alta no pós-operatório das reconstruções do Ligamento Cruzado Anterior

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos em inglês, português e espanhol que abordaram os critérios
e o momento da alta no pós-operatório das reconstruções do Ligamento Cruzado Anterior. A pesquisa foi realizada nas bases de
dados PubMed, Cochrane, PEDro e BVS, com restrição de cinco anos. Foram incluídas revisões sistemáticas e ensaios clínicos que
tratasse de reconstrução de LCA, tempo de alta, critérios para alta e fatores associados.

RESULTADOS

Resultados preliminares. Encontrados 4.245 artigos seguindo os descritores citados. Com exclusão de 4.236 registros pelos
critérios de inclusão e exclusão, artigos duplicados e leitura de título e resumo, resultando em 9 artigos elegíveis para o presente
estudo, os estudos analisados até o momento sugerem que o critério e tempo de alta seja de 8 a 12 meses e menciona critérios
importantes a serem considerados no tratamento do atleta

CONCLUSOES
Em andamento. As evidências pesquisadas, até o momento, referem que o tempo e critérios de alta são extremamente relevantes no
pós-operatório de reconstrução de Ligamento Cruzado Anterior, pois afeta o atleta em vários aspectos como, por exemplo, aspecto
psicológico, desempenho, nível de rendimento

REFERENCIAS
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Orthop J Sports Med, 2018, 6(4):2325967118764884.
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TITULO LESÕES MUSCOLESQUELÉTICAS EM BAILARINOS: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O ballet é uma das modalidades de dança mais tradicionais do mundo, é uma prática que solicita posturas, movimentos e gestos
que expõe o corpo a limites de produção de força, potência e amplitudes de movimento, gerando probabilidade de acarretar lesões
ou desconfortos em seus praticantes, principalmente devido à sobrecarga em épocas de espetáculos ou competições e erros
durante o treinamento. Devido a essas condições as lesões musculoesqueléticas são um problema frequente enfrentado pelos
bailarinos, e apesar de ser um grande problema, não apresenta uma importância significativa em relação a sua prevenção e
tratamento. Apesar das controvérsias, em alguns países, inclusive no Brasil, a dança não é considerada um esporte, e diante disso
não recebe a atenção necessária das diversas áreas da saúde.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo analisar as principais lesões que acometem na prática do ballet associada às suas causas, a
fim de verificar possíveis possibilidades preventivas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura narrativa onde as buscas de artigos foram feitas em bases de dados, reunindo os periódicos
nacionais e internacionais: Physiotherapy Evidence Database (Pedro), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS) e US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed), Scientific Eletronic Library Online (SciELO)

RESULTADOS

Após coleta de dados e seleção criteriosa, foram selecionados 6 artigos para discussão, em que afirmam que a dança exige um
treinamento físico bastante rigoroso, sendo horas exaustivas, pois o perfeccionismo se torna prioridade, causando assim contusões
e traumas em músculos, tendões e articulações. A rotina de um bailarino tende-se conviver com a dor sendo ela percebida antes,
durante e depois que dançarem, isso significa que normalmente os praticantes de ballet são treinados a demonstrar leveza e
suavidade em seus movimentos e com isso o público não pode perceber o quanto de força está sendo realizado.

CONCLUSOES

Com base nos resultados encontrados, conclui-se que, o limiar e tolerância à dor de um bailarino é bastante elevado, quanto às
lesões encontradas nos membros inferiores refere-se a quadril, coxa, joelho e tornozelo. Já no caso dos membros superiores
encontra-se em maior quantidade na coluna lombar, no ombro e pescoço. A fisioterapia no trabalho preventivo é fundamental para
aprimorar o equilíbrio, a força e coordenação dos movimentos, contribuindo positivamente para saúde física e mental, melhorando
assim, a qualidade de vida dos bailarinos.

REFERENCIAS

1- Costa MSS, Ferreira AS, Orsini M, Silva EB, Felicio LR. Characteristics and prevalence of musculoskeletal injury in professional
and non-professional ballet dancers. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2016 Apr;20(2):166–75. / 2- Costa C, Teixeira Z. A
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TITULO
ESTUDO SOBRE OS BENEFICIOS DA HIDROGINASTICA NOS ASPECTOS FISIOLÓGICOS, SOCIAIS E PSICOLÓGICOS EM
PRATICANTES DA TERCEEIRA IDADE

INTRODUCAO

O envelhecimento é inevitável para os seres vivos e os conduz a uma tendência de perda de suas aptidões funcionais do organismo,
deixando-os assim mais propícios ao sedentarismo, e com isso colocando em risco a qualidade de vida do idoso por prejudicar sua
capacidade de realizar atividades do cotidiano. A Hidroginástica é considerada uma terapia na água que vem sendo utilizada e
recomendada. A prática desta modalidade melhora a saúde de alunos idosos, tanto física quanto aspectos psicológicos, auxiliando
na vida social e trazendo o prazer em participar as aulas.

OBJETIVOS
O estudo teve o propósito de entender sobre o processo do envelhecimento e suas consequências e sobre os benefícios que a
prática da Hidroginástica pode trazer aos seus praticantes da terceira idade.

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, Scielo, portais PubMed e Biblioteca Virtual publicados entre 2000 a 2021. A pesquisa foi
realizada entre o período de março a julho de 2022.

RESULTADOS

É possível ressaltar a importância das atividades físicas realizadas em grupo, como a hidroginástica, pois são esses momentos em
conjuntos que possibilitam uma ressocialização, trazendo novos amigos e principalmente trazendo novo sentido para a vida dessas
pessoas, na qual se sentem por muitas vezes sozinhos e com baixa autoestima. A prática da hidroginástica é uma forma de
manutenção da saúde, de maneira que contribui com a melhora da qualidade de vida do indivíduo, contendo efeitos positivos nas
funções cognitiva, social, emocional e fisiológicas. De maneira somatória é de fato que a hidroginástica oferece um ambiente que
estimula a promoção da saúde, autopercepção corporal, traz momentos de lazer elevando a autoestima e incentivando o contato
social.

CONCLUSOES
Com as aulas de hidroginástica, pode-se concluir que a prática exercida de maneira regular, colabora para a melhoria da capacidade
funcional, força e, portanto, as atividades da vida diária têm uma melhora importante, tornando o praticante da terceira idade com
mais independência e proporcionando saúde física, social e psicológica.

REFERENCIAS
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Digital. Buenos Aires, v.15, n.153, 2011. Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd153/metodologias-de-treinamento-em-
hidroginastica.htm
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TITULO Efeito da música nas emoções

INTRODUCAO

Com distanciamento da linguagem técnica, o foco é explicitar efeitos da música nas emoções. Repleto de exemplos cotidianos
quanto a comportamentos, ações e reações, este trabalho tem abordagens de diferentes épocas, além de abranger diversas
localidades do mundo. Os eixos principais são o entrelaçamento entre sociedade, História e cultura, segundo os princípios de Henri
Wallon, e a perspectiva dos sentimentos atrelados à música, segundo o ponto de vista de Sigmund Freud.

OBJETIVOS

Geral: Avaliar como a música reflete-se nas emoções humanas. Assim, contemplar o saber, por meio de várias
interdisciplinaridades, é fundamental. Específicos: • Interligar música e Psicologia. • Averiguar artigos sobre música e emoções, com
pesquisas quanto à relação entre a musicalidade e a Psicologia. • Perceber a apresentação de canções no cotidiano, gerando
identificação e a representatividade.

METODOLOGIA
A base foi a revisão bibliográfica integrativa, com alusão a variadas áreas do desenvolvimento humano e música. Foram lidos 9
artigos, nas bases de dados Scielo, e outros da área. Foram selecionados 3 artigos para a discussão de resultados com os critérios
de atualidade e associações a respeito do encadeamento entre música e emotividade.

RESULTADOS

Estudos a respeito de Freud e Sandler são duas das referências utilizadas, aliados a circunstâncias musicais relacionadas a Mozart
e a Mahler. Assim, são estabelecidas discussões multiformes, sem restrição a poucas vertentes. Ao contrário disso, abundantes
discursos comparecem neste trabalho, como na fala do filho de Freud e nas colocações de Marx, Lima e Santana (2018) sobre a
Influência cultural da música e reflexão sobre os sentimentos.Outro artigo de Coelho (2019) mostra o aprofundamento quanto aos
efeitos da música no cérebro. Ademais, dialoga-se com a diversidade cultural, a perspectiva sócio-história e a individualidade.

CONCLUSOES

Não se limitar a causas pertinentes ao elo entre música e emoção é um dos desenlaces deste trabalho, pela busca de tratar também
de aspectos como as consequências, a coletividade e a individualidade no que concerne à experimentação de emotividades. Assim,
a descrição interiorizada e exteriorizada do ser humano perante o contato com as canções, atentando às atitudes particulares e
grupais, com denúncias sociais ou não e o diálogo entre a psicologia e a fisiologia. A associação entre os primeiros contatos com o
som e a consolidação melódica nos seus estilos tem o intuito de atribuir maior intensidade à presente tarefa. Finalizando com a
manifestação de inúmeras reflexões sobre a temática, além do incentivo à pesquisa aprofundada acerca do âmbito musical e das
emotividades do ser humano.

REFERENCIAS

COELHO, T. Música provoca 'conversa' entre áreas do cérebro; entenda como é a relação entre ritmo, harmonia e sensações. G1,
2019. Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/04/05/. Acesso em: 10 de set. de 2022. FREUD, S. A
interpretação dos sonhos. Porto Alegre: L(#38)PM, 2016. MARX, B.; LIMA, SANTANA, Subjetividade e emoção na música: A cultura
e o afeto relacional. Idealogando: Revista de Ciências Sociais da UFPE, 2018. Disponível em: . Acesso em: 13/09/2022. WALLON,
Henri. Do ato ao pensamento: ensaio de psicologia comparada. Petrópolis: Vozes, 2008.
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TITULO OS EFEITOS DA REABILITAÇÃO PULMONAR EM PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA

INTRODUCAO

A fibrose cística (FC) é uma doença genética, do tipo herança autossômica recessiva, onde se dá diversas mutações no gene
regulador da condutância transmembrana da Fibrose Cística (CFTR). É uma doença que apresenta manifestações multissistêmicas,
onde o mais grave é no sistema respiratório, caracterizado por apresentar acúmulo de secreção espessa e purulenta nos pulmões e
nas vias aéreas respiratórias, tornando propício a infecções pulmonares recorrentes, levando a perda progressiva da função
pulmonar e diminuição do clearance mucociliar. A fisioterapia respiratória em conjunto com a reabilitação pulmonar possuí um
papel importante aos portadores de FC, ao longo de sua vida, por cuidar e manter a via aérea desses pacientes funcionais e
melhorar o condicionamento físico, visando o bem-estar, melhorando seu desempenho físico, função cardiovascular e força
muscular.

OBJETIVOS
Analisar a eficácia da reabilitação pulmonar na fibrose cística, verificando se ocorre a melhora da qualidade de vida, redução dos
sintomas ocasionados pela FC, melhora da força muscular e melhora da tolerância ao exercício físico.

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado por meio de uma revisão sistemática, buscando analisar e revisar ensaios clínicos randomizados
procurando conhecer sobre o olhar de alguns autores os efeitos da reabilitação pulmonar no tratamento da Fibrose Cística, o
levantamento de dados foi realizado na PubMed, Cochrane Library e Scielo entre Janeiro de 2012 à Julho de 2022.

RESULTADOS

Os resultados do presente estudo mostram a efetividade e os efeitos da reabilitação pulmonar em pacientes com FC, promovendo o
aumento das pressões respiratórias, aumento da difusão pulmonar facilitando a troca gasosa, eliminação do muco principalmente
em pacientes submetidos ao exercício aeróbico na esteira, facilitando a expectoração e a sensação de congestão torácica. O
presente estudo também demonstra melhoras significativas no consumo de oxigênio (VO2), levando a melhoras da capacidade
funcional e nas medidas de função pulmonar avaliada através da espirometria.

CONCLUSOES

Este estudo verificou que a Reabilitação Pulmonar apresenta efeitos positivos na qualidade de vida de pacientes com Fibrose
Cística. Sendo possível evidenciar a melhora da força muscular respiratória, facilitando a troca gasosa e eliminação de muco, além
de melhora na capacidade de exercício e na função pulmonar. Porém, ainda necessitamos de maior número de estudos para
solidificar estes achados e principalmente avaliar seus efeitos a longo prazo.

REFERENCIAS

Dassios Theodore, Katelari Anna, et al. Aerobic exercise and respiratory muscle strength in patients with cystic fibrosis. Journal
Elsevier [Internet]. 2013 Feb 26; DOI 10.1016/j.rmed.2013.01.016. Available from: Cochrane Radtke Thomas, Boni Lukas, Bohnacker
Peter, et al. Acute effects of combined exercise and oscillatory positive expiratory pressure therapy on sputum properties and lung
diffusing capacity in cystic fibrosis: a randomized, controlled, crossover trial. BMC Pulmonary Medicine [Internet]. 2018 Jun 14; DOI
10.1186/s12890-018-0661-1. Available from: PubMed.gov
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TITULO A eficácia da fisioterapia respiratória no pós-operatório da lobectomia em pacientes com câncer de pulmão

INTRODUCAO

Entre os diversos tipos de tumores, o câncer de pulmão é o primeiro no mundo tanto em incidência quanto em mortalidade. Existem
diversas formas de tratamentos, sendo que uma forma é a lobectomia, que é uma
cirurjavascript:validaFormulario(document.formtrabalho);gia onde ocorre a ressecção do lóbulo onde o câncer está instalado. No
entanto, há risco de o paciente ter complicações, entre elas, a complicação pulmonar. A lobectomia está indicada para o câncer de
pulmão do tipo de não pequenas células (CPNP). Visando a diminuição dos riscos de complicações pulmonares as intervenções
fisioterapêuticas são importantes no pós-operatório e tem sido utilizada com o objetivo de prevenir, reduzir a morbidade,
restaurando o volume pulmonar, evitando complicações como atelectasia e eliminando secreções.

OBJETIVOS Verificar a importância e a eficácia da fisioterapia respiratória após a cirurgia da lobectomia pelo método da toracotomia.

METODOLOGIA

O estudo foi uma revisão sistemática que compôs um levantamento a partir de registros nas bases de dados disponíveis na internet
nos seguintes bancos de dados: PEDro, SciELO e PUBMED. Foram utilizadas as palavras-chaves: postoperative, lobectomy, lung
cancer physiotherapy e suas respectivas traduções para o português com os operadores booleanos: “AND" e “OR”. Foram incluídos
artigos científicos em inglês, português e espanhol, que fossem exclusivamente Ensaios Clínicos Randomizados (ECR). Foram
excluídos artigos que fizeram a toracotomia vídeo assistida ou lobectomia por outras causas, quimioterapia e radioterapia
associada.

RESULTADOS

No total foram encontrados 739 artigos e foram excluídos 709 artigos, pois não atendiam os critérios de exclusão e por não se tratar
de ECR. Totalizaram 30 estudos do tipo ensaio clínico randomizado, porém, 22 foram excluídos após a leitura do título e do resumo
pois não se enquadravam no restante dos critérios de elegibilidade. Foram selecionados, portanto, 8 estudos para essa revisão. Os
resultados obtidos mostraram que o tratamento da fisioterapia respiratória tem efeitos positivos sobre o pós-operatório da
lobectomia, indicando ser uma abordagem não medicamentosa para o manejo dos pacientes. Os estudos demonstraram melhora na
capacidade física e redução de complicações pós-operatórias nos pacientes que realizaram fisioterapia respiratória

CONCLUSOES
A fisioterapia respiratória no pós-operatório da lobectomia mostrou resultado na diminuição do tempo de internação e na redução
de complicações pulmonares, além da melhora da capacidade de exercício.

REFERENCIAS
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após lobectomia para câncer de pulmão? Turk Gogus Kalp DamarCerrahisi Derg. 2020;28(4):638-647. Publicado em 2020 Out 21.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2020.1969 2.Quist M, Sommer MS, Vibe-Petersen J, et al. Early initiated postoperative
rehabilitationreduces fatigue in patients with operablelung cancer: A randomized trial. LungCancer. 2018;126:125-132.
doi:10.1016/j.lungcan.2018.10.025 3.Cheng X. Effects of Lung RehabilitationTherapy in Improving Respiratory Motor Ability and
Alleviating Dyspnea in Patientswith Lung Cancer After Lobectomy: A Clinical Study. Altern Ther Health Med. 2022;28(3):18-23.
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TITULO CUIDADOS PALIATIVOS NA FIBROSE CÍSTICA: REVISÃO DE LITERATURA NARRATIVA

INTRODUCAO

A fibrose cística é causada por uma mutação genética, a falha funcional da proteína reguladora de condutância transmembrana da
fibrose cística (CFTR), resulta em um acúmulo da mucosa e suor, causando inflamações e infecções crônicas por repetição,
desencadeando alterações nos sistemas respiratório, digestivo e reprodutor, provocando sofrimentos físicos, sociais, emocionais e
espirituais nos pacientes e por consequência uma diminuição da qualidade de vida e uma sobrecarga da doença.

OBJETIVOS
Evidenciar às condutas dos profissionais da saúde nos cuidados paliativos e verificar as intervenções fisioterapêuticas em
pacientes acometidos com fibrose cística.

METODOLOGIA

Esse trabalho trata-se de uma revisão narrativa sobre pacientes portadores da fibrose cística dentro dos cuidados paliativos,
utilizado como base de dados as seguintes plataformas de pesquisa: PubMed, e SciELO, com o auxílio das ferramentas DeCS e
MeSH para melhor localização de descritores. As palavras chaves utilizadas nesta pesquisa foram: Cystic fibrosis and Palliative
care or Integrative Palliative Care or Hospice Care.

RESULTADOS

Os cuidados paliativos contribuem na redução da pressão causada pela fibrose cística. Os profissionais responsáveis por esses
cuidados adotaram praticas tangíveis para lidar com o processo e progressão da doença, a fim de minimizar os sofrimentos dos
pacientes em todos os aspectos físicos, psicossociais e espirituais, como resultando a melhora da qualidade de vida. Essa melhora
foi possível por intermédio das diretrizes empregada nos cuidados paliativos em fibrose cística, diretrizes essas que emprega a
participação ativa do paciente nas decisões que dizem respeito as intervenções sobre sua doença, respeitando os seus desejos,
esperanças e valores. As intervenções fisioterapêuticas demonstram melhorias e/ou lentidão nas taxas de declínio da função
pulmonar, por meio de exercícios respiratórios em ciclos, técnicas convencionais, treinamento de força e aeróbico. Por mais
benéfico que os cuidados paliativos demonstram ser ainda existem barreiras e percepções errôneas sobre se tratarem apenas de
cuidados de fim de vida, visto que essa falta de conhecimento prévio e preconceito pode resultar numa intervenção tardia e um
declínio ainda maior nos pacientes fibrose cística sem a assistência paliativa.

CONCLUSOES

Os cuidados paliativos demonstram ser eficazes no restabelecimento da qualidade de vida e diminuição no fardo da doença.
Profissionais responsáveis por esses cuidados tem o apoio das diretrizes e planejamento dos cuidados antecipadas para
proporcionar essa assistência. As intervenções fisioterapêuticas melhoram o quadro pulmonar por intermédio de manobras de
higiene das vias aéreas, auxiliando na expectoração da mucosa, evitando infecções por repetições.

REFERENCIAS
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TITULO CORRELAÇÃO DA MICROBIOTA NA XEROSTOMIA EM PACIENTES COM SÍNDROME DE SJOGREN

INTRODUCAO

A Síndrome de Sjögren (SSp) tem como principais características a inflamação do epitélio das glândulas salivares e lacrimais,
causando xerostomia e a xeroftalmia. O processo inflamatório no epitéilio das glândulas tem a sinalização do Interferon com
participação das células T reguladoras e células T auxiliares e linfócitos B, que por sua vez, sofrem influência da atividade da
microbiota oral e intestinal. Nesse sentido, a desregulação desse conjunto de microrganismos, a disbiose, pode implicar em uma
progressão dos sintomas da SSp.

OBJETIVOS
Identificar os trabalhos que correlacionam microbiota, SS e xerostomia, bem como analisar a presença de disbiose em pacientes
com SS, buscando evidências que possibilitem auxiliar profissionais da saúde a uma melhor abordagem à doença.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado por meio de uma busca no MEDLINE via PubMed, Cochrane Library, MBASE via Elsevier, Portal
Regional BVS - LILACS, Scopus. Como estratégia de busca, utilizou-se os seguintes MeSH Terms: Microbiota, Xerostomia, Síndrome
de Sjogren, com filtros para artigos dos últimos 10 anos publicados nos idiomas Português e Inglês.

RESULTADOS
Iniciou-se a seleção no dia 08 de fevereiro de 2022, que resultou em um total de 83 artigos, sendo 36 duplicatas. A primeira seleção
dos 47 artigos restantes foi por meio de seus títulos e resumos, restando 27 trabalhos para análise na íntegra. A seleção foi
finalizada no dia 23 de fevereiro de 2022 e contou com 18 artigos incluídos e 9 excluídos

CONCLUSOES

Os diferentes estudos analisados evidenciaram uma diferença entre a microbiota intestinal nos participantes saudáveis em relação
a pacientes com SS, estes possuíam uma maior quantidade de bactérias patogênicas, o que poderiam levar a uma menor absorção
intestinal e a exacerbação da fisiopatologia da doença, somado a isso notou-se uma prevalência de disbiose grave. Dessa forma, o
índice de atividade da SS é diretamente proporcional a microbiota intestinal. No que se refere a microbiota da mucosa bucal através
de estudos comparativos entre diferentes grupos de participantes foi possível perceber um aumento da proporção entre
firmicutes/proteobacteria nos pacientes com SS, ademais a disbiose bucal pode ser relacionada às manifestações clínicas do
paciente, como é o caso da Haemophilus, da Neisseria e dos Lactobacilos, que sua diminuição está diretamente relacionada a uma
menor secreção salivar. Observou-se também que a disbiose da PSG é um fator de risco para cáries e pacientes com SS.

REFERENCIAS

(1) Mandl T, Marsal J, Olsson P, Ohlsson B, Andréasson K. Severe intestinal dysbiosis is prevalent in primary Sjögren's syndrome and
is associated with systemic disease activity. Arthritis Res Ther. 2017;19(1):237. Published 2017 Oct 24. doi:10.1186/s13075-017-
1446-2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5655865/ (2) Tsigalou C, Stavropoulou E, Bezirtzoglou E. Current Insights in
Microbiome Shifts in Sjogren's Syndrome and Possible Therapeutic Interventions. Front Immunol. 2018;9:1106. Published 2018 May
24. doi:10.3389/fimmu.2018.01106 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5976780/
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TITULO CORRELAÇÃO DA MICROBIOTA NA XEROSTOMIA EM PACIENTES COM SÍNDROME DE SJOGREN

INTRODUCAO

A Síndrome de Sjögren (SSp) tem como principais características a inflamação do epitélio das glândulas salivares e lacrimais,
causando xerostomia e a xeroftalmia. O processo inflamatório no epitéilio das glândulas tem a sinalização do Interferon com
participação das células T reguladoras e células T auxiliares e linfócitos B, que por sua vez, sofrem influência da atividade da
microbiota oral e intestinal. Nesse sentido, a desregulação desse conjunto de microrganismos, a disbiose, pode implicar em uma
progressão dos sintomas da SSp.

OBJETIVOS
Identificar os trabalhos que correlacionam microbiota, SS e xerostomia, bem como analisar a presença de disbiose em pacientes
com SS, buscando evidências que possibilitem auxiliar profissionais da saúde a uma melhor abordagem à doença.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado por meio de uma busca no MEDLINE via PubMed, Cochrane Library, MBASE via Elsevier, Portal
Regional BVS - LILACS, Scopus. Como estratégia de busca, utilizou-se os seguintes MeSH Terms: Microbiota, Xerostomia, Síndrome
de Sjogren, com filtros para artigos dos últimos 10 anos publicados nos idiomas Português e Inglês.

RESULTADOS
Iniciou-se a seleção no dia 08 de fevereiro de 2022, que resultou em um total de 83 artigos, sendo 36 duplicatas. A primeira seleção
dos 47 artigos restantes foi por meio de seus títulos e resumos, restando 27 trabalhos para análise na íntegra. A seleção foi
finalizada no dia 23 de fevereiro de 2022 e contou com 18 artigos incluídos e 9 excluídos

CONCLUSOES

Os diferentes estudos analisados evidenciaram uma diferença entre a microbiota intestinal nos participantes saudáveis em relação
a pacientes com SS, estes possuíam uma maior quantidade de bactérias patogênicas, o que poderiam levar a uma menor absorção
intestinal e a exacerbação da fisiopatologia da doença, somado a isso notou-se uma prevalência de disbiose grave. Dessa forma, o
índice de atividade da SS é diretamente proporcional a microbiota intestinal. No que se refere a microbiota da mucosa bucal através
de estudos comparativos entre diferentes grupos de participantes foi possível perceber um aumento da proporção entre
firmicutes/proteobacteria nos pacientes com SS, ademais a disbiose bucal pode ser relacionada às manifestações clínicas do
paciente, como é o caso da Haemophilus, da Neisseria e dos Lactobacilos, que sua diminuição está diretamente relacionada a uma
menor secreção salivar. Observou-se também que a disbiose da PSG é um fator de risco para cáries e pacientes com SS.
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TITULO CORRELAÇÃO DA MICROBIOTA NA XEROSTOMIA EM PACIENTES COM SÍNDROME DE SJOGREN

INTRODUCAO

A Síndrome de Sjögren (SSp) tem como principais características a inflamação do epitélio das glândulas salivares e lacrimais,
causando xerostomia e a xeroftalmia. O processo inflamatório no epitéilio das glândulas tem a sinalização do Interferon com
participação das células T reguladoras e células T auxiliares e linfócitos B, que por sua vez, sofrem influência da atividade da
microbiota oral e intestinal. Nesse sentido, a desregulação desse conjunto de microrganismos, a disbiose, pode implicar em uma
progressão dos sintomas da SSp.

OBJETIVOS
Identificar os trabalhos que correlacionam microbiota, SS e xerostomia, bem como analisar a presença de disbiose em pacientes
com SS, buscando evidências que possibilitem auxiliar profissionais da saúde a uma melhor abordagem à doença.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado por meio de uma busca no MEDLINE via PubMed, Cochrane Library, MBASE via Elsevier, Portal
Regional BVS - LILACS, Scopus. Como estratégia de busca, utilizou-se os seguintes MeSH Terms: Microbiota, Xerostomia, Síndrome
de Sjogren, com filtros para artigos dos últimos 10 anos publicados nos idiomas Português e Inglês.

RESULTADOS
Iniciou-se a seleção no dia 08 de fevereiro de 2022, que resultou em um total de 83 artigos, sendo 36 duplicatas. A primeira seleção
dos 47 artigos restantes foi por meio de seus títulos e resumos, restando 27 trabalhos para análise na íntegra. A seleção foi
finalizada no dia 23 de fevereiro de 2022 e contou com 18 artigos incluídos e 9 excluídos

CONCLUSOES

Os diferentes estudos analisados evidenciaram uma diferença entre a microbiota intestinal nos participantes saudáveis em relação
a pacientes com SS, estes possuíam uma maior quantidade de bactérias patogênicas, o que poderiam levar a uma menor absorção
intestinal e a exacerbação da fisiopatologia da doença, somado a isso notou-se uma prevalência de disbiose grave. Dessa forma, o
índice de atividade da SS é diretamente proporcional a microbiota intestinal. No que se refere a microbiota da mucosa bucal através
de estudos comparativos entre diferentes grupos de participantes foi possível perceber um aumento da proporção entre
firmicutes/proteobacteria nos pacientes com SS, ademais a disbiose bucal pode ser relacionada às manifestações clínicas do
paciente, como é o caso da Haemophilus, da Neisseria e dos Lactobacilos, que sua diminuição está diretamente relacionada a uma
menor secreção salivar. Observou-se também que a disbiose da PSG é um fator de risco para cáries e pacientes com SS.
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TITULO ATUAÇÃO FISIOTERAPEUTICA EM IDOSOS FRAGEIS E COM PERDA DE EQUILIBRIO

INTRODUCAO

O processo de envelhecimento pode resultar em declínio das capacidades físicas e cognitivas, que podem variar de acordo com as
características de vida de cada indivíduo. O envelhecimento da sociedade é uma realidade inevitável, resultado da maior
longevidade humana. Lentificação do processamento de informações, dificuldade de novos aprendizados e reflexos reduzidos estão
presentes mesmo na ausência de doenças neurológicas. A fragilidade, por outro lado, caracteriza-se como uma síndrome
multifatorial, que envolve desregulação do sistema neuroendócrino e disfunção do sistema imunológico, resultando em perda de
peso, fraqueza muscular, baixa resistência, diminuição da velocidade de mobilidade e redução do nível de atividade física, limitando
a independência funcional e afetando a qualidade de vida.

OBJETIVOS Verificar quais são as intervenções fisioterapêuticas utilizadas em idosos frágeis e com perda de equilíbrio.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura sistemática, adequada ao modelo PRISMA, o que compreende as fases de escolha das fontes
de dados, eleição dos descritores, busca de artigos, análise dos títulos e resumos, leitura dos textos na íntegra, adoção de critérios
de inclusão e exclusão, extração dos dados e avaliação das publicações selecionadas. Foram incluídos artigos das bases de dados
MEDLINE, LILACS, SciELO e PubMed, publicados entre janeiro de 2012 e julho de 2022, pois se pretendeu analisar a atuação
fisioterapêutica em idosos frágeis e com perda de equilíbrio. Delimita os artigos com ênfase em idosos frágeis e pré- frágeis com
perda de equilíbrio. Foram encontrados 2165 artigos, excluídos 2173, resultando em 6 artigos para descrição de intervenções.

RESULTADOS
O estudo teve como resultado seis artigos identificados, sistematizados e analisados, que abordaram progaramas de intervenção de
fragilidade, por meio de exercícios multicomponentes, treinos cognitivos e atividades de jogos de tabuleiro. Programas de
fortalecimento com exercícios resistidos, circuitos aeróbicos e treino de equilíbrio.

CONCLUSOES

O objetivo desse estudo foi alcançado, pois apesar de existirem diferentes olhares sobre a síndrome da fragilidade do idosos, o
ponto comum é a preocupação com os aspectos relacionados ao desequilíbrio, fraqueza muscular, baixa resistência e diminuição
do nível de atividade física, e os programas multicomponentes associados aos tratamentos tem mostrado resultados eficazes de
recuperação do equilibrio e diminuição da fragilidade.
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TITULO
A IMPORTÂNCIA DOS ESTÍMULOS PSICO SENSÓRIOS MOTORES PARA O TRATAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE
SÍNDROMES EPILÉTICAS

INTRODUCAO

O cérebro da criança tem uma grande plasticidade, e é sensível a modificações, desde a concepção até os 2 anos de idade. Nesse
período, o desenvolvimento cerebral ocorre em uma velocidade incrível: as células cerebrais podem fazer até 1.000.000 de novas
conexões neuronais a cada segundo. Essas conexões formam a base das estruturas que dão sustentação à aprendizagem ao longo
da vida. É quando aprende as habilidades emocionais, cognitivas e sociais. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro em se
adaptar a mudanças por meio do sistema nervoso. Dessa forma, o cérebro se adapta a diferentes circunstâncias, principalmente
após a ocorrência de lesões. As crises epiléticas estão entre as doenças neurológicas graves mais frequentes da infância, podem
acontecer em várias regiões do cérebro, são descritas como descargas elétricas anormais que podem ser definidas como um
evento transitório e involuntário, no qual se manifestam por sinais e sintomas motores, sensitivos, sensoriais, autonômicos,
psíquicos e com ou sem alteração da consciência e podem atrasar o desenvolvimento.

OBJETIVOS Destacar a importância da estimulação psico sensório motora no paciente com distúrbios epiléticos.

METODOLOGIA

Foi realizado uma revisão de literatura sistemática, adequada ao modelo PRISMA. Foram incluídos artigos pertencentes às bases de
dados, Pubmed, Cochrane e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), publicados entre os anos de 2012 a 2022. Os critérios de inclusão
foram: estudos em português, inglês, espanhol e russo, texto completo disponível para download gratuito e realizados em crianças
com crises epiléticas. Os critérios de exclusão foram estudos fora do período citado ou idiomas delimitados, trabalhos de conclusão
de curso, ou não condiziam com o tema proposto.

RESULTADOS

Já é consenso que o público infantil apresenta consideráveis avanços no âmbito da reabilitação após tratamentos intensivos, com
alta duração e frequência. O desenvolvimento de atividades durante os primeiros anos de vida até a adolescência, dependem de
avaliar, planejar e prescrever condutas fisioterapêuticas para redução no déficit motor e promovam o aperfeiçoamento de
habilidades praxicas e funcionais.

CONCLUSOES
O objetivo deste estudo foi alcançado, pois apesar de haver uma escassez de trabalhos dentro do tema proposto, pode-se observar
que crises epilépticas afetam diretamente o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças em seus primeiros anos de vida e que a
estimulação e o acompanhamento precoce é importante para a neuroplasticidade cerebral.
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TITULO AVALIAÇÃO DA INDEPENDECIA FUNCIONAL DE IDOSOS ATENDIDOS EM UM NÚCLEO DE CONVIVENCIA

INTRODUCAO

A história contada pelo corpo vem revestida de marcas, eternizadas no envelhecimento como um reflexo de tudo que absorvemos
em nossa existência. No entanto, o estilo de vida desenvolvido desde cedo é o que irá determinar a expectativa de vida,
principalmente para a população mais idosa, tornando o envelhecimento um processo mais longo, devido às quedas de natalidade e
aumento da esperança de vida, com hábitos mais saudáveis e que gerem funcionalidade.

OBJETIVOS
Avaliar a independência funcional de idosos participantes de um Núcleo de Convivência. Observar como a Fisioterapia sob o olhar
da Gerontopsicomotricidade pode contribuir para o envelhecimento saudável, assegurando funcionalidade e independência aos
idosos.

METODOLOGIA

Foi realizado uma pesquisa do tipo transversal, com 60 idosos acima de 60 anos de idade, de ambos os generos, praticantes de
atividades físicas, artesanais ou lúdicas, e que fazem parte do NCI de uma instituição em São Paulo. Foi aplicado presencialmente
dois questionários: Teste de Katz para avaliar o desempenho em atividades básicas de vida diária(ABVDs) como alimentação,
controle de esfíncteres, transferência, higiene pessoal, capacidade para se vestir e tomar banho. Teste de Lawton: avaliar as
atividades instrumentais de vida diária (AIVD) uso do telefone, capacidade de viajar, fazer compras, realizar trabalhos domésticos,
preparo de refeições, uso de medicamentos e manejo das finanças, após aplicação dos questionários foi elaborado um material de
orientação com foco na independência funcional desses idosos.

RESULTADOS

Participaram deste estudo 60 idosos, sendo 53 mulheres e 07 homens, separados em 3 grupos conforme o ano de nascimento de
cada idoso. Foi realizado entrevistas diretas.Todos os entrevistados relataram que realizavam pelo menos uma atividade durante a
semana, como: caminhada, ginástica, capoeira, dança, ciclismo, hidroginástica, pilates e corrida. Dos 60 idosos que responderam o
questionário de Katz, 2 apresentaram dependência como assistência para ir ao banheiro e para lavar uma parte do corpo. 46
apresentaram independência para todas as funções. Já no questionário de Lawton, 56 foram considerados independentes
realizando sem auxílio as suas funções.

CONCLUSOES

Os idosos avaliados forma considerados independentes em suas funções, e justifca o que as pesquisas, a partir das variáveis
escolhidas demonstram sobre idosos praticantes de atividade física respondem positivamente às atividades básicas e
instrumentais de vida diária com o decorrer dos anos, e que a independência funcional promove uma maior inserção dos idosos na
comunidade, mantendo qualidade de vida e proporcionando um envelhecimento ativo e saudável. O nível de independencia justifaca-
se pelas diversas oportunidades que possuem de se expressarem e investirem tempo em atividades que julgam necessárias e
prazerosas para eles e de saberem que podem ser cuidados no que julgam ser dependentes.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA AUTISTAS: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O autismo pode ser detectado nos primeiros anos de vida pela observação clínica de determinadas características, sendo o
diagnóstico precoce fundamental para um tratamento e estímulo mais eficazes aos aspectos psicológicos, biológicos e sociais,
resultando em uma maior qualidade de vida para a criança autista. A fisioterapia pode se tornar fundamental na progressão do
desenvolvimento motor, auxiliando no desenvolvimento da independência funcional nas atividades diárias, bem como na
progressão da interação com o meio em que se vive. Favorecendo o desenvolvimento das habilidades motoras da criança,
resultando em melhora da qualidade de vida . A prática de atividade física em crianças com TEA promove autonomia ao unir os
sistemas cognitivo e motor , proporcionando condicionamento físico, e tudo isso por meio do trabalho educativo, além da
coordenação motora, desenvolve a noção de espaço e tempo, estimulando assim o cérebro. A prática de atividade física pode
ajudar a criança com TEA que apresenta dificuldade de interação social, pelo contato com outras pessoas, além da repetição de
movimentos e habilidades motoras. Diante do exposto, justifica-se identificar como as crianças autistas tem respondido à prática
de atividade física.

OBJETIVOS Destacar a importância e os efeitos da atividade física para a criança autista.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, realizada nas bases de dados PUBMED, MEDLINE, ScieLO incluindo ensaios clínicos, revisões
sistemáticas e meta analise, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol entre os anos de 2012 a 2022.

RESULTADOS

Após a aplicação dos critérios de inclusão dos 1.046 artigos inicialmente identificados, 12 estudos foram selecionados para a
revisão. Os artigos incluídos descreveram que a prática de atividade física como: natação, caminhada, corrida em esteira, ciclismo
ou pistas, terapias, treino resistido/musculação, hidroterapia são eficazes para a criança autista obter melhora nas tarefas diárias,
mudanças no comportamento verbal e melhoria das atividades motoras.

CONCLUSOES
A prática de atividades físicas é fundamental para o tratamento da criança autista, tendo em vista que apresentam avanço nas
tarefas diárias, atividades motoras, na atenção, além de proporcionar uma melhora a interação social com o grupo familiar.
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TITULO ATRASOS NAS ENTREGAS DE MATÉRIAS-PRIMAS: EMPRESA BKON

INTRODUCAO

O atraso na entrega de matérias-primas é um problema recorrente em várias empresas que acaba trazendo prejuízos, pois afeta a
fabricação dos produtos, e por consequência impacta nas entregas finais aos clientes e, portanto envolve diretamente a área de
logística da empresa. O artigo tem como foco investigar o problema de atraso na entrega de matérias-primas que ocorre na empresa
BKON e ao mesmo tempo propor uma solução para o mesmo. A empresa BKON trabalha com produção e customização de
bicicletas e a solução do problema investigado é imprescindível para que a organização mantenha e adquira mais clientes, em um
mercado que se mostra cada vez mais promissor.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é estabelecer as causas principais do problema com o atraso na entrega de matérias-primas na empresa
Bkon e propor um plano de ações para eliminar as causas que originam o problema investigado.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória com análise qualitativa. Segundo Cervo (2007), a pesquisa exploratória realiza
descrições precisas da situação e quer descobrir as relações inexistentes entre seus elementos componentes e a análise qualitativa,
segundo o mesmo autor, analisa informações da investigação para poder descrevê-la e analisa-la, usando impressões, opiniões e
pontos de vista. Esse tipo de pesquisa requer um planejamento bastante flexível para possibilitar a consideração dos mais diversos
aspectos da situação investigada.

RESULTADOS

A resolução das causas do problema investigado foi possível graças à utilização da ferramenta 5W2H. Uma vez estabelecidas as
causas principais (problemas no transporte da matéria prima até a fábrica e problemas na produção de determinados
fornecedores), foi estabelecido um plano de ações com base no conceito da ferramenta 5W2H para que as causas principais
pudessem ser eliminadas. As principais ações estabelecidas foram: busca de novos fornecedores e intervenção para melhoria nos
transportes. O uso da ferramenta se mostrou bastante útil no sentido de resolver o problema investigado.

CONCLUSOES

De acordo com Alves (2020): “ressalta-se que para fazer a planilha 5W2H é necessário ter em mente as causas do problema e
realizar cada etapa de maneira cuidadosa sempre de forma correta.” Com a realização desse estudo é perceptível a importância
deste pensamento, principalmente em relação à logística. Empresas que utilizarem esta ferramenta podem se posicionar melhores
no mercado, que é muito competitivo, e uma má organização pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Devido à facilidade
e eficácia que este meio acarreta, é de extrema importância a utilização do mesmo para evitar e sanar problemas que impactam a
empresa como um todo.
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TITULO ATRASOS NAS ENTREGAS DE MATÉRIAS-PRIMAS: EMPRESA BKON

INTRODUCAO

O atraso na entrega de matérias-primas é um problema recorrente em várias empresas que acaba trazendo prejuízos, pois afeta a
fabricação dos produtos, e por consequência impacta nas entregas finais aos clientes e, portanto envolve diretamente a área de
logística da empresa. O artigo tem como foco investigar o problema de atraso na entrega de matérias-primas que ocorre na empresa
BKON e ao mesmo tempo propor uma solução para o mesmo. A empresa BKON trabalha com produção e customização de
bicicletas e a solução do problema investigado é imprescindível para que a organização mantenha e adquira mais clientes, em um
mercado que se mostra cada vez mais promissor.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é estabelecer as causas principais do problema com o atraso na entrega de matérias-primas na empresa
Bkon e propor um plano de ações para eliminar as causas que originam o problema investigado.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória com análise qualitativa. Segundo Cervo (2007), a pesquisa exploratória realiza
descrições precisas da situação e quer descobrir as relações inexistentes entre seus elementos componentes e a análise qualitativa,
segundo o mesmo autor, analisa informações da investigação para poder descrevê-la e analisa-la, usando impressões, opiniões e
pontos de vista. Esse tipo de pesquisa requer um planejamento bastante flexível para possibilitar a consideração dos mais diversos
aspectos da situação investigada.

RESULTADOS

A resolução das causas do problema investigado foi possível graças à utilização da ferramenta 5W2H. Uma vez estabelecidas as
causas principais (problemas no transporte da matéria prima até a fábrica e problemas na produção de determinados
fornecedores), foi estabelecido um plano de ações com base no conceito da ferramenta 5W2H para que as causas principais
pudessem ser eliminadas. As principais ações estabelecidas foram: busca de novos fornecedores e intervenção para melhoria nos
transportes. O uso da ferramenta se mostrou bastante útil no sentido de resolver o problema investigado.

CONCLUSOES

De acordo com Alves (2020): “ressalta-se que para fazer a planilha 5W2H é necessário ter em mente as causas do problema e
realizar cada etapa de maneira cuidadosa sempre de forma correta.” Com a realização desse estudo é perceptível a importância
deste pensamento, principalmente em relação à logística. Empresas que utilizarem esta ferramenta podem se posicionar melhores
no mercado, que é muito competitivo, e uma má organização pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Devido à facilidade
e eficácia que este meio acarreta, é de extrema importância a utilização do mesmo para evitar e sanar problemas que impactam a
empresa como um todo.

REFERENCIAS

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2009. ALVES, H.
S. C. Proposta da Ferramenta 5W2H na Gestão da Logística: Estudo de Caso na Instituição Casa de Apoio Coração de Mãe.
Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/proposta-da-ferramenta. Acesso em: 23 set. 2022.
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TITULO ATRASOS NAS ENTREGAS DE MATÉRIAS-PRIMAS: EMPRESA BKON

INTRODUCAO

O atraso na entrega de matérias-primas é um problema recorrente em várias empresas que acaba trazendo prejuízos, pois afeta a
fabricação dos produtos, e por consequência impacta nas entregas finais aos clientes e, portanto envolve diretamente a área de
logística da empresa. O artigo tem como foco investigar o problema de atraso na entrega de matérias-primas que ocorre na empresa
BKON e ao mesmo tempo propor uma solução para o mesmo. A empresa BKON trabalha com produção e customização de
bicicletas e a solução do problema investigado é imprescindível para que a organização mantenha e adquira mais clientes, em um
mercado que se mostra cada vez mais promissor.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é estabelecer as causas principais do problema com o atraso na entrega de matérias-primas na empresa
Bkon e propor um plano de ações para eliminar as causas que originam o problema investigado.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória com análise qualitativa. Segundo Cervo (2007), a pesquisa exploratória realiza
descrições precisas da situação e quer descobrir as relações inexistentes entre seus elementos componentes e a análise qualitativa,
segundo o mesmo autor, analisa informações da investigação para poder descrevê-la e analisa-la, usando impressões, opiniões e
pontos de vista. Esse tipo de pesquisa requer um planejamento bastante flexível para possibilitar a consideração dos mais diversos
aspectos da situação investigada.

RESULTADOS

A resolução das causas do problema investigado foi possível graças à utilização da ferramenta 5W2H. Uma vez estabelecidas as
causas principais (problemas no transporte da matéria prima até a fábrica e problemas na produção de determinados
fornecedores), foi estabelecido um plano de ações com base no conceito da ferramenta 5W2H para que as causas principais
pudessem ser eliminadas. As principais ações estabelecidas foram: busca de novos fornecedores e intervenção para melhoria nos
transportes. O uso da ferramenta se mostrou bastante útil no sentido de resolver o problema investigado.

CONCLUSOES

De acordo com Alves (2020): “ressalta-se que para fazer a planilha 5W2H é necessário ter em mente as causas do problema e
realizar cada etapa de maneira cuidadosa sempre de forma correta.” Com a realização desse estudo é perceptível a importância
deste pensamento, principalmente em relação à logística. Empresas que utilizarem esta ferramenta podem se posicionar melhores
no mercado, que é muito competitivo, e uma má organização pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Devido à facilidade
e eficácia que este meio acarreta, é de extrema importância a utilização do mesmo para evitar e sanar problemas que impactam a
empresa como um todo.

REFERENCIAS
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S. C. Proposta da Ferramenta 5W2H na Gestão da Logística: Estudo de Caso na Instituição Casa de Apoio Coração de Mãe.
Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/proposta-da-ferramenta. Acesso em: 23 set. 2022.
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TITULO ATRASOS NAS ENTREGAS DE MATÉRIAS-PRIMAS: EMPRESA BKON

INTRODUCAO

O atraso na entrega de matérias-primas é um problema recorrente em várias empresas que acaba trazendo prejuízos, pois afeta a
fabricação dos produtos, e por consequência impacta nas entregas finais aos clientes e, portanto envolve diretamente a área de
logística da empresa. O artigo tem como foco investigar o problema de atraso na entrega de matérias-primas que ocorre na empresa
BKON e ao mesmo tempo propor uma solução para o mesmo. A empresa BKON trabalha com produção e customização de
bicicletas e a solução do problema investigado é imprescindível para que a organização mantenha e adquira mais clientes, em um
mercado que se mostra cada vez mais promissor.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é estabelecer as causas principais do problema com o atraso na entrega de matérias-primas na empresa
Bkon e propor um plano de ações para eliminar as causas que originam o problema investigado.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória com análise qualitativa. Segundo Cervo (2007), a pesquisa exploratória realiza
descrições precisas da situação e quer descobrir as relações inexistentes entre seus elementos componentes e a análise qualitativa,
segundo o mesmo autor, analisa informações da investigação para poder descrevê-la e analisa-la, usando impressões, opiniões e
pontos de vista. Esse tipo de pesquisa requer um planejamento bastante flexível para possibilitar a consideração dos mais diversos
aspectos da situação investigada.

RESULTADOS

A resolução das causas do problema investigado foi possível graças à utilização da ferramenta 5W2H. Uma vez estabelecidas as
causas principais (problemas no transporte da matéria prima até a fábrica e problemas na produção de determinados
fornecedores), foi estabelecido um plano de ações com base no conceito da ferramenta 5W2H para que as causas principais
pudessem ser eliminadas. As principais ações estabelecidas foram: busca de novos fornecedores e intervenção para melhoria nos
transportes. O uso da ferramenta se mostrou bastante útil no sentido de resolver o problema investigado.

CONCLUSOES

De acordo com Alves (2020): “ressalta-se que para fazer a planilha 5W2H é necessário ter em mente as causas do problema e
realizar cada etapa de maneira cuidadosa sempre de forma correta.” Com a realização desse estudo é perceptível a importância
deste pensamento, principalmente em relação à logística. Empresas que utilizarem esta ferramenta podem se posicionar melhores
no mercado, que é muito competitivo, e uma má organização pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Devido à facilidade
e eficácia que este meio acarreta, é de extrema importância a utilização do mesmo para evitar e sanar problemas que impactam a
empresa como um todo.

REFERENCIAS

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2009. ALVES, H.
S. C. Proposta da Ferramenta 5W2H na Gestão da Logística: Estudo de Caso na Instituição Casa de Apoio Coração de Mãe.
Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/proposta-da-ferramenta. Acesso em: 23 set. 2022.
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TITULO ATRASOS NAS ENTREGAS DE MATÉRIAS-PRIMAS: EMPRESA BKON

INTRODUCAO

O atraso na entrega de matérias-primas é um problema recorrente em várias empresas que acaba trazendo prejuízos, pois afeta a
fabricação dos produtos, e por consequência impacta nas entregas finais aos clientes e, portanto envolve diretamente a área de
logística da empresa. O artigo tem como foco investigar o problema de atraso na entrega de matérias-primas que ocorre na empresa
BKON e ao mesmo tempo propor uma solução para o mesmo. A empresa BKON trabalha com produção e customização de
bicicletas e a solução do problema investigado é imprescindível para que a organização mantenha e adquira mais clientes, em um
mercado que se mostra cada vez mais promissor.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é estabelecer as causas principais do problema com o atraso na entrega de matérias-primas na empresa
Bkon e propor um plano de ações para eliminar as causas que originam o problema investigado.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória com análise qualitativa. Segundo Cervo (2007), a pesquisa exploratória realiza
descrições precisas da situação e quer descobrir as relações inexistentes entre seus elementos componentes e a análise qualitativa,
segundo o mesmo autor, analisa informações da investigação para poder descrevê-la e analisa-la, usando impressões, opiniões e
pontos de vista. Esse tipo de pesquisa requer um planejamento bastante flexível para possibilitar a consideração dos mais diversos
aspectos da situação investigada.

RESULTADOS

A resolução das causas do problema investigado foi possível graças à utilização da ferramenta 5W2H. Uma vez estabelecidas as
causas principais (problemas no transporte da matéria prima até a fábrica e problemas na produção de determinados
fornecedores), foi estabelecido um plano de ações com base no conceito da ferramenta 5W2H para que as causas principais
pudessem ser eliminadas. As principais ações estabelecidas foram: busca de novos fornecedores e intervenção para melhoria nos
transportes. O uso da ferramenta se mostrou bastante útil no sentido de resolver o problema investigado.

CONCLUSOES

De acordo com Alves (2020): “ressalta-se que para fazer a planilha 5W2H é necessário ter em mente as causas do problema e
realizar cada etapa de maneira cuidadosa sempre de forma correta.” Com a realização desse estudo é perceptível a importância
deste pensamento, principalmente em relação à logística. Empresas que utilizarem esta ferramenta podem se posicionar melhores
no mercado, que é muito competitivo, e uma má organização pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Devido à facilidade
e eficácia que este meio acarreta, é de extrema importância a utilização do mesmo para evitar e sanar problemas que impactam a
empresa como um todo.

REFERENCIAS
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S. C. Proposta da Ferramenta 5W2H na Gestão da Logística: Estudo de Caso na Instituição Casa de Apoio Coração de Mãe.
Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/proposta-da-ferramenta. Acesso em: 23 set. 2022.
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TITULO A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA ATRAVÉS DA GERONTOPSICOMOTRICIDADE

INTRODUCAO

concepção de qualidade de vida está associada com uma maior longevidade, dentro deste mesmo aspecto é apontada diversas
variáveis que está relacionada ao bem-estar do envelhecimento entre elas a saúde mental e biológica, satisfação, o controle
cognitivo, a competência social, a produtividade, atividade, a eficácia cognitiva, o status social, a renda, continuidade de relações
informais em grupos primários e rede de amigos. A psicomotricidade auxilia o idoso em manter a manutenção das capacidades
funcionais, além de melhorar e aprimorar o conhecimento de si e a eficácia das ações, sobretudo das atividades de vida diária. Isso
ocorre porque utiliza métodos científicos pedagógicos e criativos que coloquem o idoso com o corpo em movimento, o cérebro em
produção e a sua alma em alegria através de propostas variadas e diversificadas, abrangendo desde a relaxação, formas estáticas e
dinâmicas de equilíbrio, tonicidade, coordenação, atenção, observação e memória, ou mesmo uma proposta mais simples de
reflexão e meditação, visto que a prática de exercícios psicomotores é indicativa de melhor qualidade de vida.

OBJETIVOS Analisar a relevância e os benefícios da prática da Gerontopsicomotricidade na fisioterapia para os idosos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura sistemática, no quais foram incluídos artigos pertencentes às bases de dados da BVS, Scopus
e Web of Science, publicados entre janeiro de 2012 e julho de 2022, com os presentes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)
(Fisioterapia OR Idoso) AND (Psicomotricidade) AND (Qualidade de vida) AND (Gerontopsicomotricidade), com todos os
cruzamentos possíveis de descritores.

RESULTADOS

As intervenções psicomotoras em pessoas idosas podem ser classificadas em primárias,secundarias e terciárias. As principais
medidas preventivas são a de fazer o envelhecimento ativo e consciente. As secundárias,a reabilitação, em nível funcional,
entendido e cognitivo, capacidades ainda preservadas como estão em processo e estímulo. As terciárias em casos que já existem
um diagnóstico, nos quais os sintomascognitivos e funcionais estão mais evidentes, visando o retardamento dos mesmos e ao
mesmo tempo,promover a autonomia nas atividades cotidianas e a qualidade de vida

CONCLUSOES

A gerontopsicomotricidade é uma área de estudo e intervenções psicomotoras para idosos, visando a relação entre habilidades
motoras, afetivas, sociais, psicológicas e afetivas.Exercitar o corpo de forma sistemática promove a neuroplasticidade,
principalmente quando se trata de atividades que envolvem habilidades mentais e físicas,associados aos circuitos
multicomponentes e associativos. Quando a atividade física é incrementada com estímulos cognitivos de maneira controlada, a
auto-organização e conectividade entreos sistemas mecânicos aumentam os benefícios do exercício terapêutico e a aprendizagem
do movimento.

REFERENCIAS
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TITULO As propriedades do óleo Copaifera ssp. em estudos laboratoriais e clínicos: uma revisão da literatura

INTRODUCAO
O óleo de copaíba é constituído de 45% de óleos essenciais e 55% de resina e compõe-se de uma estrutura química formada por
vários diterpenos, sesquisterpenos e ácido polilático. Quanto aos efeitos deste óleo, a literatura expõe que possuem propriedades
anti-inflamatórias, antissépticas, antimicrobianas, germicida, antitumoral, analgésica, diurética, expectorante e cicatrizante.

OBJETIVOS
O objetivo desta revisão narrativa foi avaliar as propriedades do óleo de Copaíba em estudos laboratoriais e clínicos, relacionados
com bactérias bucais, biofilme dentário e condições cicatriciais em tecidos.

METODOLOGIA

Foram avaliados nesta revisão de literatura inicialmente 3480 artigos oriundos das seguintes bases de dados: Pubmed, Lilacs,
Scielo, Embase, Web of Science e Biblioteca Cochrane, entre os anos de 1989 a 2021. Os termos da busca foram: copaifera oil,
copaifera oil and dentistry, copaifera oil and periodontal disease, copaifera oil and caries. Os critérios de inclusão adotados foram:
todos os tipos de estudos realizados com qualquer tipo de Copaifera ssp. Foram excluídos artigos em duplicada, relatos de caso e
estudos em outras línguas que não a inglesa e portuguesa. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão adotados, 36
artigos foram avaliados.

RESULTADOS
Os resultados mostraram que a copaíba apresenta atividade antimicrobiana e anti-inflamatório o que lhe confere possibilidades
promissoras para diversas formulações em higiene bucal. Existe uma escassez de pesquisas que realmente comprovem a eficácia
do óleo de copaíba em relação à aplicação terapêutica específica na Odontologia.

CONCLUSOES
São necessárias reflexões, debates e principalmente pesquisas clínicas sobre o uso do óleo de copaíba na Odontologia. As
propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórios e antimicrobianas do óleo de copaíba foram demonstradas em estudos laboratoriais.

REFERENCIAS
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of Copaiba Oil Gel on Dental Biofilm. The Open Dentistry Journal. 10, 188–95. doi:10.2174/1874210601610010188 Souza, A.B. et al.
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TITULO DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE MANEQUIM E CONDICIONAMENTO PARA COLETA DE SÊMEN DE CAPRINOS

INTRODUCAO

A coleta de sêmen é uma técnica muita utilizada na reprodução de caprinos, podendo ser realizada por meio de diversos métodos,
entre estes a coleta com uso de manequins, com fêmeas ou ainda com eletroejaculação. A implementação do uso de manequins na
coleta de sêmen, favorece o bem-estar e a segurança dos animais, uma vez que é indolor para os machos e não necessita fêmeas,
exigindo apenas o treinamento prévio dos animais, todavia eles são menos comuns na caprinocultura.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi desenvolver um protótipo de manequim, seguro tanto para os animais quanto para os tratadores e
veterinários, de custo acessível, para coleta de sêmen dos caprinos, bem como uma técnica para o condicionamento dos machos
para utilização do manequim.

METODOLOGIA

Primeiramente foi desenvolvido um protótipo de um manequim com apoio fixo no chão. Foram utilizados nove bodes, sem raça
definida, com e sem experiência previa em monta, pertencentes ao rebanho da minifazenda da UNISA. Inicialmente, para estimular
os machos a subirem no manequim, foi realizada aspersão de urina de fêmeas no cio sobre o couro do manequim. Assim que o
macho realizava a monta, a vagina artificial era introduzida. O comportamento de monta foi classificado como: 1-Sem interesse, 2-
Apresentou interrese,3-monta incompleta, 4- monta completa. O comportamento de cada bode foi avaliado seis vezes, com
intervalo de 10 dias entre eles. Estudo aprovado na CEUA/UNISA (Protocolo 39/2021).

RESULTADOS

Na coleta de sêmen de machos ruminantes utiliza-se comumente o eletroejaculador, todavia, são observados comportamentos
relacionados a estresse e dor, como vocalização e perda da postura quadrupedal (BATH, 1998 apud ABRIL-SÁNCHEZ et al., 2017;
UNGERFELD et al., 2016). Desta forma, o uso do manequim com vagina artificial, traz maior segurança aos tratores e veterinários,
além de possibilitar melhor bem-estar aos animais. Segundo Argudo (2019), animais cujo sêmen foi coletado com vagina artificial
obtiveram melhores resultados em relação à concentração espermática e motilidade de massa. No presente estudo, observou-se
que após a primeira monta completa, a maioria dos animais mantiveram constante interesse pelo manequim, realizando a monta
completa.

CONCLUSOES
De acordo com os resultados pode-se concluir que o manequim desenvolvido é eficiente para o uso nos bodes, independente da
idade e experiências anteriores. Com esse processo é possível eliminar tanto eletroejaculadores como o uso de fêmeas como
manequim, melhorando o bem-estar dos animais e aumentando a segurança dos tratadores e veterinários.

REFERENCIAS
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1845, 2019. UNGERFELD, R. et al. Oxytocin administration before sperm collection by transrectal ultrasonic-guided massage of the
accessory sex glands in mouflons and bucks. Animal Reproduction Science, v. 173, p. 13–17, 2016.
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TITULO DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE MANEQUIM E CONDICIONAMENTO PARA COLETA DE SÊMEN DE CAPRINOS

INTRODUCAO

A coleta de sêmen é uma técnica muita utilizada na reprodução de caprinos, podendo ser realizada por meio de diversos métodos,
entre estes a coleta com uso de manequins, com fêmeas ou ainda com eletroejaculação. A implementação do uso de manequins na
coleta de sêmen, favorece o bem-estar e a segurança dos animais, uma vez que é indolor para os machos e não necessita fêmeas,
exigindo apenas o treinamento prévio dos animais, todavia eles são menos comuns na caprinocultura.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi desenvolver um protótipo de manequim, seguro tanto para os animais quanto para os tratadores e
veterinários, de custo acessível, para coleta de sêmen dos caprinos, bem como uma técnica para o condicionamento dos machos
para utilização do manequim.

METODOLOGIA

Primeiramente foi desenvolvido um protótipo de um manequim com apoio fixo no chão. Foram utilizados nove bodes, sem raça
definida, com e sem experiência previa em monta, pertencentes ao rebanho da minifazenda da UNISA. Inicialmente, para estimular
os machos a subirem no manequim, foi realizada aspersão de urina de fêmeas no cio sobre o couro do manequim. Assim que o
macho realizava a monta, a vagina artificial era introduzida. O comportamento de monta foi classificado como: 1-Sem interesse, 2-
Apresentou interrese,3-monta incompleta, 4- monta completa. O comportamento de cada bode foi avaliado seis vezes, com
intervalo de 10 dias entre eles. Estudo aprovado na CEUA/UNISA (Protocolo 39/2021).

RESULTADOS

Na coleta de sêmen de machos ruminantes utiliza-se comumente o eletroejaculador, todavia, são observados comportamentos
relacionados a estresse e dor, como vocalização e perda da postura quadrupedal (BATH, 1998 apud ABRIL-SÁNCHEZ et al., 2017;
UNGERFELD et al., 2016). Desta forma, o uso do manequim com vagina artificial, traz maior segurança aos tratores e veterinários,
além de possibilitar melhor bem-estar aos animais. Segundo Argudo (2019), animais cujo sêmen foi coletado com vagina artificial
obtiveram melhores resultados em relação à concentração espermática e motilidade de massa. No presente estudo, observou-se
que após a primeira monta completa, a maioria dos animais mantiveram constante interesse pelo manequim, realizando a monta
completa.

CONCLUSOES
De acordo com os resultados pode-se concluir que o manequim desenvolvido é eficiente para o uso nos bodes, independente da
idade e experiências anteriores. Com esse processo é possível eliminar tanto eletroejaculadores como o uso de fêmeas como
manequim, melhorando o bem-estar dos animais e aumentando a segurança dos tratadores e veterinários.

REFERENCIAS

ABRIL-SÁNCHEZ, S. et al. Ejaculation does not contribute to the stress response to electroejaculation in sheep. Reproduction in
Domestic Animals, v. 52, n. 3, p. 403–408, 2017. ARGUDO, D. E. et al. Methods of collection, extender type, and freezability of semen
collected from creole bulls raised in the tropical highlands of Ecuador. Tropical Animal Health and Production, v.51, n.7, p.1839–
1845, 2019. UNGERFELD, R. et al. Oxytocin administration before sperm collection by transrectal ultrasonic-guided massage of the
accessory sex glands in mouflons and bucks. Animal Reproduction Science, v. 173, p. 13–17, 2016.
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TITULO DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE MANEQUIM E CONDICIONAMENTO PARA COLETA DE SÊMEN DE CAPRINOS

INTRODUCAO

A coleta de sêmen é uma técnica muita utilizada na reprodução de caprinos, podendo ser realizada por meio de diversos métodos,
entre estes a coleta com uso de manequins, com fêmeas ou ainda com eletroejaculação. A implementação do uso de manequins na
coleta de sêmen, favorece o bem-estar e a segurança dos animais, uma vez que é indolor para os machos e não necessita fêmeas,
exigindo apenas o treinamento prévio dos animais, todavia eles são menos comuns na caprinocultura.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi desenvolver um protótipo de manequim, seguro tanto para os animais quanto para os tratadores e
veterinários, de custo acessível, para coleta de sêmen dos caprinos, bem como uma técnica para o condicionamento dos machos
para utilização do manequim.

METODOLOGIA

Primeiramente foi desenvolvido um protótipo de um manequim com apoio fixo no chão. Foram utilizados nove bodes, sem raça
definida, com e sem experiência previa em monta, pertencentes ao rebanho da minifazenda da UNISA. Inicialmente, para estimular
os machos a subirem no manequim, foi realizada aspersão de urina de fêmeas no cio sobre o couro do manequim. Assim que o
macho realizava a monta, a vagina artificial era introduzida. O comportamento de monta foi classificado como: 1-Sem interesse, 2-
Apresentou interrese,3-monta incompleta, 4- monta completa. O comportamento de cada bode foi avaliado seis vezes, com
intervalo de 10 dias entre eles. Estudo aprovado na CEUA/UNISA (Protocolo 39/2021).

RESULTADOS

Na coleta de sêmen de machos ruminantes utiliza-se comumente o eletroejaculador, todavia, são observados comportamentos
relacionados a estresse e dor, como vocalização e perda da postura quadrupedal (BATH, 1998 apud ABRIL-SÁNCHEZ et al., 2017;
UNGERFELD et al., 2016). Desta forma, o uso do manequim com vagina artificial, traz maior segurança aos tratores e veterinários,
além de possibilitar melhor bem-estar aos animais. Segundo Argudo (2019), animais cujo sêmen foi coletado com vagina artificial
obtiveram melhores resultados em relação à concentração espermática e motilidade de massa. No presente estudo, observou-se
que após a primeira monta completa, a maioria dos animais mantiveram constante interesse pelo manequim, realizando a monta
completa.

CONCLUSOES
De acordo com os resultados pode-se concluir que o manequim desenvolvido é eficiente para o uso nos bodes, independente da
idade e experiências anteriores. Com esse processo é possível eliminar tanto eletroejaculadores como o uso de fêmeas como
manequim, melhorando o bem-estar dos animais e aumentando a segurança dos tratadores e veterinários.

REFERENCIAS

ABRIL-SÁNCHEZ, S. et al. Ejaculation does not contribute to the stress response to electroejaculation in sheep. Reproduction in
Domestic Animals, v. 52, n. 3, p. 403–408, 2017. ARGUDO, D. E. et al. Methods of collection, extender type, and freezability of semen
collected from creole bulls raised in the tropical highlands of Ecuador. Tropical Animal Health and Production, v.51, n.7, p.1839–
1845, 2019. UNGERFELD, R. et al. Oxytocin administration before sperm collection by transrectal ultrasonic-guided massage of the
accessory sex glands in mouflons and bucks. Animal Reproduction Science, v. 173, p. 13–17, 2016.
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TITULO
DETECÇÃO DE LARVAS DE NEMATÓDEOS EM AMOSTRAS CANINAS POR DIFERENTES TÉCNICAS DE CULTURA EM PLACA DE
AGAR

INTRODUCAO

A estrongiloidíase é a infecção parasitária causada pelo nematódeo intestinal Strongyloides stercoralis. Trata-se de uma infecção
humana crônica e assintomática em que os cães podem assumir o papel de reservatório. A parasitose se agrava mediante a
situações de imunocomprometimento. O diagnóstico da parasitose é realizado principalmente por meio do exame parasitológico
das fezes. Diversas técnicas de diagnóstico vêm sendo testadas com a finalidade de aprimorar os parâmetros de diagnóstico,
sobretudo a sensibilidade. A cultura em placa de ágar é a técnica que apresenta valores mais apreciáveis, mesmo diante na demora
para obtenção de resultados consistentes.

OBJETIVOS
Comparar a eficiência de duas técnicas de cultura em placa de ágar no diagnóstico dos nematódeos intestinais em amostras
caninas.

METODOLOGIA

O presente estudo foi aprovado pela CEUA UNISA sob protocolo 19/2020. Uma alíquota das diferentes amostras de fezes de 60
cães foi semeada em placas de ágar motilidade e nutriente. As placas foram incubadas por 48h a 25ºC, sendo que após este
período as placas foram lavadas com álcool 70% por 10 minutos. O lavado foi coletado, centrifugado e o precipitado foi lido sob
microscopia óptica.

RESULTADOS

Três amostras (5%) foram positivas no método de cultura em placa de ágar, sendo que apenas 2 (3,3%) em cada uma das técnicas
utilizadas (meio de cultura motilidade e meio nutriente). Apenas 1 amostra (33,3%) apresentou positividade em ambas as técnicas
utilizadas. Este é o primeiro estudo que realiza uma análise comparativa entre os meios de cultura e também que realiza o
diagnóstico das parasitoses em que a observação das larvas dos nematódeos se fazem possíveis. Novos estudos com mais
animais devem ser realizados para fins comparativos.

CONCLUSOES
Ambas as técnicas se mostraram eficientes no diagnóstico da infecção pelo Strongyloides stercoralis em cães e podem ser
utilizadas para identificação do tipo de nematódeo que acomete os animais.

REFERENCIAS

1. Arakaki T, Hasegawa H, Asato R, Ikeshiro T, Kinjo F, Saito A, Iwanaga M. A new method to detect Strongyloides stercoralis from
human stool. Jap J Trop Med Hyg. 1988;16:11–7. 2. Cervone M, Giannelli A, Otranto D, Perrucci S. Strongyloides stercoralis
hyperinfection in an immunosuppressed dog from France. Revue Vétérinaire Clinique. 2016; 51:55–59. 3. Iatta R, Buonfrate D,
Paradies P, Cavalera MA, Capogna A, Iarussi F, Šlapeta J, Giorli G, Trerotoli P, Bisoffi Z, Otranto D (2018) Occurrence, diagnosis and
follow-up of canine strongyloidiosis in naturally infected shelter dogs. Parasitology. 2018;146(2):246-252.
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TITULO
DETECÇÃO DE LARVAS DE NEMATÓDEOS EM AMOSTRAS CANINAS POR DIFERENTES TÉCNICAS DE CULTURA EM PLACA DE
AGAR

INTRODUCAO

A estrongiloidíase é a infecção parasitária causada pelo nematódeo intestinal Strongyloides stercoralis. Trata-se de uma infecção
humana crônica e assintomática em que os cães podem assumir o papel de reservatório. A parasitose se agrava mediante a
situações de imunocomprometimento. O diagnóstico da parasitose é realizado principalmente por meio do exame parasitológico
das fezes. Diversas técnicas de diagnóstico vêm sendo testadas com a finalidade de aprimorar os parâmetros de diagnóstico,
sobretudo a sensibilidade. A cultura em placa de ágar é a técnica que apresenta valores mais apreciáveis, mesmo diante na demora
para obtenção de resultados consistentes.

OBJETIVOS
Comparar a eficiência de duas técnicas de cultura em placa de ágar no diagnóstico dos nematódeos intestinais em amostras
caninas.

METODOLOGIA

O presente estudo foi aprovado pela CEUA UNISA sob protocolo 19/2020. Uma alíquota das diferentes amostras de fezes de 60
cães foi semeada em placas de ágar motilidade e nutriente. As placas foram incubadas por 48h a 25ºC, sendo que após este
período as placas foram lavadas com álcool 70% por 10 minutos. O lavado foi coletado, centrifugado e o precipitado foi lido sob
microscopia óptica.

RESULTADOS

Três amostras (5%) foram positivas no método de cultura em placa de ágar, sendo que apenas 2 (3,3%) em cada uma das técnicas
utilizadas (meio de cultura motilidade e meio nutriente). Apenas 1 amostra (33,3%) apresentou positividade em ambas as técnicas
utilizadas. Este é o primeiro estudo que realiza uma análise comparativa entre os meios de cultura e também que realiza o
diagnóstico das parasitoses em que a observação das larvas dos nematódeos se fazem possíveis. Novos estudos com mais
animais devem ser realizados para fins comparativos.

CONCLUSOES
Ambas as técnicas se mostraram eficientes no diagnóstico da infecção pelo Strongyloides stercoralis em cães e podem ser
utilizadas para identificação do tipo de nematódeo que acomete os animais.

REFERENCIAS

1. Arakaki T, Hasegawa H, Asato R, Ikeshiro T, Kinjo F, Saito A, Iwanaga M. A new method to detect Strongyloides stercoralis from
human stool. Jap J Trop Med Hyg. 1988;16:11–7. 2. Cervone M, Giannelli A, Otranto D, Perrucci S. Strongyloides stercoralis
hyperinfection in an immunosuppressed dog from France. Revue Vétérinaire Clinique. 2016; 51:55–59. 3. Iatta R, Buonfrate D,
Paradies P, Cavalera MA, Capogna A, Iarussi F, Šlapeta J, Giorli G, Trerotoli P, Bisoffi Z, Otranto D (2018) Occurrence, diagnosis and
follow-up of canine strongyloidiosis in naturally infected shelter dogs. Parasitology. 2018;146(2):246-252.
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TITULO HIERARQUIA SOCIAL EM BODES MANTIDOS EM BAIAS COLETIVAS: RESULTADOS PRELIMINARES

INTRODUCAO

Hierarquia é a ordem de indivíduos ou de um grupo de indivíduos, inseridos em um grupo social. A hierarquia é baseada em alguma
habilidade ou característica, refletindo a capacidade de dominar um indivíduo, restringindo seus movimentos, ações e o acesso aos
recursos, como por exemplo a alimentação (Broom e Fraser,2007). Em caprinos é comum observar que os animais mais agressivos
são aqueles mais dominantes.

OBJETIVOS Avaliar a hierarquia social em bodes manejados em baias coletivas.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado na mini-fazenda da UNISA, localizada em São Paulo, SP, Brasil. Este estudo foi aprovado pela CEUA/ UNISA,
protocolo 31/2021. Foram utilizados oito bodes mestiços adultos, criados desde o nascimento em baia coletiva. A hierarquia social
foi determinada por testes de motivação par a par, oferecendo-se 50g de ração em um comedouro com acesso para apenas um
animal. Durante cada teste foi observado, por meio de vídeo-câmeras, os comportamentos expressos durante a interação entre cada
par. Antes das observações foi avaliado o escore corporal de cada animal. Com os dados obtidos foi determinado o ranking social,
de acordo com a fórmula de Índice de sucesso e de Agressividade (SI).

RESULTADOS

Se acordo com o SI, três bodes foram classificados na classe alta de hierarquia social, um bode na classe baixa e os outros na faixa
intermediária, e foi encontrada alta correlação entre o índice de sucesso e agressividade. A avaliação da média de cada
comportamento apresentado por cada animal durante as interações demonstrou que a cabeçada (CA) e a vocalização (VO) foram
os comportamentos mais observados como estratégia na interação par a par no comedouro individual. Não foi encontrado efeito de
escore corporal e peso na hierarquia social. Ortíz e colaboradores (2001) relacionaram os índices de agressividade à maiores pesos
corporais e circunferências escrotais em machos caprinos. Já Paranhos da Costa e Costa e Silva (2007), em bovinos, indicaram
como determinantes para posições hierárquicas, o peso, a idade e raça. No presente estudo, o animal mais velho, apresentou o
maior SI e alto AG, todavia, ainda que média, foi encontrada correlação negativa (P(#60)0,05) para a característica escore corporal
com SI e AG. Esses resultados indicam que possivelmente a manutenção de maior hierarquia, traz também maior estresse, tendo
resultados negativos para características corporais.

CONCLUSOES
A cabeçada e a vocalização são as principais estratégias comportamentais adotadas pelos bodes para definição de ordem social,
todavia o nível social não está correlacionado com maior escore e peso corporal.

REFERENCIAS

BROOM, D.M., FRASER, A. Domestic animal behavior and welfare. 4aed. UK: CABI International. 2007. ORTÍZ A.M., MONTES DE OCA
C., DZUL D, XIU, R. Jerarquía y dominancia social en el macho cabrío bajo condiciones de trópico subhúmedo. Rev. Cubana Cienc.
Agríc.v.35, n. 4, p.323-330, 2001. PARANHOS DA COSTA, M.J.R., COSTA E SILVA, E.V da. Aspectos básicos do comportamento
social de bovinos. Rev. Bras Reprod Anim, v.31, n.2, p. 172-176, j2007.
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TITULO HIERARQUIA SOCIAL EM BODES MANTIDOS EM BAIAS COLETIVAS: RESULTADOS PRELIMINARES

INTRODUCAO

Hierarquia é a ordem de indivíduos ou de um grupo de indivíduos, inseridos em um grupo social. A hierarquia é baseada em alguma
habilidade ou característica, refletindo a capacidade de dominar um indivíduo, restringindo seus movimentos, ações e o acesso aos
recursos, como por exemplo a alimentação (Broom e Fraser,2007). Em caprinos é comum observar que os animais mais agressivos
são aqueles mais dominantes.

OBJETIVOS Avaliar a hierarquia social em bodes manejados em baias coletivas.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado na mini-fazenda da UNISA, localizada em São Paulo, SP, Brasil. Este estudo foi aprovado pela CEUA/ UNISA,
protocolo 31/2021. Foram utilizados oito bodes mestiços adultos, criados desde o nascimento em baia coletiva. A hierarquia social
foi determinada por testes de motivação par a par, oferecendo-se 50g de ração em um comedouro com acesso para apenas um
animal. Durante cada teste foi observado, por meio de vídeo-câmeras, os comportamentos expressos durante a interação entre cada
par. Antes das observações foi avaliado o escore corporal de cada animal. Com os dados obtidos foi determinado o ranking social,
de acordo com a fórmula de Índice de sucesso e de Agressividade (SI).

RESULTADOS

Se acordo com o SI, três bodes foram classificados na classe alta de hierarquia social, um bode na classe baixa e os outros na faixa
intermediária, e foi encontrada alta correlação entre o índice de sucesso e agressividade. A avaliação da média de cada
comportamento apresentado por cada animal durante as interações demonstrou que a cabeçada (CA) e a vocalização (VO) foram
os comportamentos mais observados como estratégia na interação par a par no comedouro individual. Não foi encontrado efeito de
escore corporal e peso na hierarquia social. Ortíz e colaboradores (2001) relacionaram os índices de agressividade à maiores pesos
corporais e circunferências escrotais em machos caprinos. Já Paranhos da Costa e Costa e Silva (2007), em bovinos, indicaram
como determinantes para posições hierárquicas, o peso, a idade e raça. No presente estudo, o animal mais velho, apresentou o
maior SI e alto AG, todavia, ainda que média, foi encontrada correlação negativa (P(#60)0,05) para a característica escore corporal
com SI e AG. Esses resultados indicam que possivelmente a manutenção de maior hierarquia, traz também maior estresse, tendo
resultados negativos para características corporais.

CONCLUSOES
A cabeçada e a vocalização são as principais estratégias comportamentais adotadas pelos bodes para definição de ordem social,
todavia o nível social não está correlacionado com maior escore e peso corporal.

REFERENCIAS

BROOM, D.M., FRASER, A. Domestic animal behavior and welfare. 4aed. UK: CABI International. 2007. ORTÍZ A.M., MONTES DE OCA
C., DZUL D, XIU, R. Jerarquía y dominancia social en el macho cabrío bajo condiciones de trópico subhúmedo. Rev. Cubana Cienc.
Agríc.v.35, n. 4, p.323-330, 2001. PARANHOS DA COSTA, M.J.R., COSTA E SILVA, E.V da. Aspectos básicos do comportamento
social de bovinos. Rev. Bras Reprod Anim, v.31, n.2, p. 172-176, j2007.
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TITULO HIERARQUIA SOCIAL EM BODES MANTIDOS EM BAIAS COLETIVAS: RESULTADOS PRELIMINARES

INTRODUCAO

Hierarquia é a ordem de indivíduos ou de um grupo de indivíduos, inseridos em um grupo social. A hierarquia é baseada em alguma
habilidade ou característica, refletindo a capacidade de dominar um indivíduo, restringindo seus movimentos, ações e o acesso aos
recursos, como por exemplo a alimentação (Broom e Fraser,2007). Em caprinos é comum observar que os animais mais agressivos
são aqueles mais dominantes.

OBJETIVOS Avaliar a hierarquia social em bodes manejados em baias coletivas.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado na mini-fazenda da UNISA, localizada em São Paulo, SP, Brasil. Este estudo foi aprovado pela CEUA/ UNISA,
protocolo 31/2021. Foram utilizados oito bodes mestiços adultos, criados desde o nascimento em baia coletiva. A hierarquia social
foi determinada por testes de motivação par a par, oferecendo-se 50g de ração em um comedouro com acesso para apenas um
animal. Durante cada teste foi observado, por meio de vídeo-câmeras, os comportamentos expressos durante a interação entre cada
par. Antes das observações foi avaliado o escore corporal de cada animal. Com os dados obtidos foi determinado o ranking social,
de acordo com a fórmula de Índice de sucesso e de Agressividade (SI).

RESULTADOS

Se acordo com o SI, três bodes foram classificados na classe alta de hierarquia social, um bode na classe baixa e os outros na faixa
intermediária, e foi encontrada alta correlação entre o índice de sucesso e agressividade. A avaliação da média de cada
comportamento apresentado por cada animal durante as interações demonstrou que a cabeçada (CA) e a vocalização (VO) foram
os comportamentos mais observados como estratégia na interação par a par no comedouro individual. Não foi encontrado efeito de
escore corporal e peso na hierarquia social. Ortíz e colaboradores (2001) relacionaram os índices de agressividade à maiores pesos
corporais e circunferências escrotais em machos caprinos. Já Paranhos da Costa e Costa e Silva (2007), em bovinos, indicaram
como determinantes para posições hierárquicas, o peso, a idade e raça. No presente estudo, o animal mais velho, apresentou o
maior SI e alto AG, todavia, ainda que média, foi encontrada correlação negativa (P(#60)0,05) para a característica escore corporal
com SI e AG. Esses resultados indicam que possivelmente a manutenção de maior hierarquia, traz também maior estresse, tendo
resultados negativos para características corporais.

CONCLUSOES
A cabeçada e a vocalização são as principais estratégias comportamentais adotadas pelos bodes para definição de ordem social,
todavia o nível social não está correlacionado com maior escore e peso corporal.

REFERENCIAS
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TITULO
BLOQUEIO INFRAORBITÁRIO PARA PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO EM COELHO DOMÉSTICO (Oryctolagus cuniculus) - RELATO
DE CASO

INTRODUCAO

A utilização de bloqueios locorregionais auxilia em um menor requerimento de anestésicos gerais, diminuição da utilização de
opioides sistêmicos e oferece para o paciente uma boa recuperação. Os nervos cranianos podem ser bloqueados em cirurgias de
cavidade oral, o bloqueio infraorbitário promove analgesia em procedimentos que envolvem os dentes incisivos maxilares. Esse
bloqueio é realizado na região do forame infraorbitário. Para realização do bloqueio é necessário fazer a palpação lateral da maxila,
inserir a agulha no forame, que pode ser encontrado fazendo uma linha imaginária entre o processo lacrimal e o tubérculo facial. Em
coelhos ainda é necessário estudos com relação as doses de anestésico local capaz de promover um bloqueio efetivo.

OBJETIVOS
Descrever a utilização do bloqueio infraorbitário em um coelho submetido a anestesia geral para realização de desgaste de incisivos
e a avaliação da sua efetividade através dos parâmetros monitorados no trans e pós-cirúrgico imediato.

METODOLOGIA

Uma coelha (Oryctolagus cuniculus), hígida, fêmea, 2 anos, 4 kg, foi atendida no Hospital Veterinário da Unisa, com a queixa de
crescimento excessivo dos dentes. Ao exame físico paciente apresentava-se alerta, responsiva a estímulos externos, frequência
cardíaca 220mpm, frequência respiratória 112mpm, mucosas normocoradas, temperatura 36,5ºC. Após exames complementares
foi agendada a cirurgia para desgaste dos dentes incisivos superiores. Como protocolo anestésico, foi realizada a medicação pré-
anestésica com dexmedetomidina 30 mcg/kg associada a cetamina 10 mg/kg pela via intramuscular, decorrido 15 minutos
canulado acesso venoso na veia auricular e feita a indução com propofol 6 mg/kg pela via intravenosa, após intubação orotraqueal
com sonda número 2,5 sem balonete e mantido em anestesia inalatória com isofluorano – circuito mapleson D, realizado bloqueio
infraorbitário com lidocaína 4mg/kg. Como analgesia pós-operatória foi administrado dipirona 30 mg/kg e meloxican 0,5 mg/kg pela
via subcutânea.

RESULTADOS

Paciente se manteve estável durante o procedimento a frequência cardíaca se manteve entre 180 – 190 batimentos por minuto, a
frequência respiratória ente 50 -60 movimentos por minuto, pressão arterial média em torno de 80mmHg. Não houve complicações
na realização do bloqueio. Após o procedimento imediato paciente aceitou água e ingeriu feno de forma espontânea. A paciente
permaneceu em recuperação anestésica e avaliação da analgesia durante 2 horas após a realização do procedimento e não foi
necessário realizar resgate analgésico, não foram observadas alterações nos parâmetros fisiológicos, sem sensibilidade dolorosa a
palpação.

CONCLUSOES
O bloqueio infraorbitário instituído mostrou-se efetivo devido a manutenção dos parâmetros estáveis, assim como a ausência de
dor no pós-operatório, pois o paciente não apresentou alteração dos parâmetros e se alimentou de forma espontânea após o
procedimento.
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TITULO
BLOQUEIO INFRAORBITÁRIO PARA PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO EM COELHO DOMÉSTICO (Oryctolagus cuniculus) - RELATO
DE CASO

INTRODUCAO

A utilização de bloqueios locorregionais auxilia em um menor requerimento de anestésicos gerais, diminuição da utilização de
opioides sistêmicos e oferece para o paciente uma boa recuperação. Os nervos cranianos podem ser bloqueados em cirurgias de
cavidade oral, o bloqueio infraorbitário promove analgesia em procedimentos que envolvem os dentes incisivos maxilares. Esse
bloqueio é realizado na região do forame infraorbitário. Para realização do bloqueio é necessário fazer a palpação lateral da maxila,
inserir a agulha no forame, que pode ser encontrado fazendo uma linha imaginária entre o processo lacrimal e o tubérculo facial. Em
coelhos ainda é necessário estudos com relação as doses de anestésico local capaz de promover um bloqueio efetivo.

OBJETIVOS
Descrever a utilização do bloqueio infraorbitário em um coelho submetido a anestesia geral para realização de desgaste de incisivos
e a avaliação da sua efetividade através dos parâmetros monitorados no trans e pós-cirúrgico imediato.

METODOLOGIA

Uma coelha (Oryctolagus cuniculus), hígida, fêmea, 2 anos, 4 kg, foi atendida no Hospital Veterinário da Unisa, com a queixa de
crescimento excessivo dos dentes. Ao exame físico paciente apresentava-se alerta, responsiva a estímulos externos, frequência
cardíaca 220mpm, frequência respiratória 112mpm, mucosas normocoradas, temperatura 36,5ºC. Após exames complementares
foi agendada a cirurgia para desgaste dos dentes incisivos superiores. Como protocolo anestésico, foi realizada a medicação pré-
anestésica com dexmedetomidina 30 mcg/kg associada a cetamina 10 mg/kg pela via intramuscular, decorrido 15 minutos
canulado acesso venoso na veia auricular e feita a indução com propofol 6 mg/kg pela via intravenosa, após intubação orotraqueal
com sonda número 2,5 sem balonete e mantido em anestesia inalatória com isofluorano – circuito mapleson D, realizado bloqueio
infraorbitário com lidocaína 4mg/kg. Como analgesia pós-operatória foi administrado dipirona 30 mg/kg e meloxican 0,5 mg/kg pela
via subcutânea.

RESULTADOS

Paciente se manteve estável durante o procedimento a frequência cardíaca se manteve entre 180 – 190 batimentos por minuto, a
frequência respiratória ente 50 -60 movimentos por minuto, pressão arterial média em torno de 80mmHg. Não houve complicações
na realização do bloqueio. Após o procedimento imediato paciente aceitou água e ingeriu feno de forma espontânea. A paciente
permaneceu em recuperação anestésica e avaliação da analgesia durante 2 horas após a realização do procedimento e não foi
necessário realizar resgate analgésico, não foram observadas alterações nos parâmetros fisiológicos, sem sensibilidade dolorosa a
palpação.

CONCLUSOES
O bloqueio infraorbitário instituído mostrou-se efetivo devido a manutenção dos parâmetros estáveis, assim como a ausência de
dor no pós-operatório, pois o paciente não apresentou alteração dos parâmetros e se alimentou de forma espontânea após o
procedimento.

REFERENCIAS

BOHMER E. Anesthesia and analgesia. In: Bohmer E, editor. Dentistry in rabbit and rodents. 1st edition. Chichester (United Kingdom):
Wiley Blackwell; 2015.p. 90–106. D’OVIDIO, Dário; ADAMI, Chiara. Locoregional Anesthesia in Exotic Pets. Vet Clin Exot Anim 22
(2019) 301–314. LENNOX AM. Clinical technique: small exotic companion mammal dentistry Anesthetic considerations. J Exot Pet
Med 2008;17:102–6.
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TITULO
BLOQUEIO INFRAORBITÁRIO PARA PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO EM COELHO DOMÉSTICO (Oryctolagus cuniculus) - RELATO
DE CASO

INTRODUCAO

A utilização de bloqueios locorregionais auxilia em um menor requerimento de anestésicos gerais, diminuição da utilização de
opioides sistêmicos e oferece para o paciente uma boa recuperação. Os nervos cranianos podem ser bloqueados em cirurgias de
cavidade oral, o bloqueio infraorbitário promove analgesia em procedimentos que envolvem os dentes incisivos maxilares. Esse
bloqueio é realizado na região do forame infraorbitário. Para realização do bloqueio é necessário fazer a palpação lateral da maxila,
inserir a agulha no forame, que pode ser encontrado fazendo uma linha imaginária entre o processo lacrimal e o tubérculo facial. Em
coelhos ainda é necessário estudos com relação as doses de anestésico local capaz de promover um bloqueio efetivo.

OBJETIVOS
Descrever a utilização do bloqueio infraorbitário em um coelho submetido a anestesia geral para realização de desgaste de incisivos
e a avaliação da sua efetividade através dos parâmetros monitorados no trans e pós-cirúrgico imediato.

METODOLOGIA

Uma coelha (Oryctolagus cuniculus), hígida, fêmea, 2 anos, 4 kg, foi atendida no Hospital Veterinário da Unisa, com a queixa de
crescimento excessivo dos dentes. Ao exame físico paciente apresentava-se alerta, responsiva a estímulos externos, frequência
cardíaca 220mpm, frequência respiratória 112mpm, mucosas normocoradas, temperatura 36,5ºC. Após exames complementares
foi agendada a cirurgia para desgaste dos dentes incisivos superiores. Como protocolo anestésico, foi realizada a medicação pré-
anestésica com dexmedetomidina 30 mcg/kg associada a cetamina 10 mg/kg pela via intramuscular, decorrido 15 minutos
canulado acesso venoso na veia auricular e feita a indução com propofol 6 mg/kg pela via intravenosa, após intubação orotraqueal
com sonda número 2,5 sem balonete e mantido em anestesia inalatória com isofluorano – circuito mapleson D, realizado bloqueio
infraorbitário com lidocaína 4mg/kg. Como analgesia pós-operatória foi administrado dipirona 30 mg/kg e meloxican 0,5 mg/kg pela
via subcutânea.

RESULTADOS

Paciente se manteve estável durante o procedimento a frequência cardíaca se manteve entre 180 – 190 batimentos por minuto, a
frequência respiratória ente 50 -60 movimentos por minuto, pressão arterial média em torno de 80mmHg. Não houve complicações
na realização do bloqueio. Após o procedimento imediato paciente aceitou água e ingeriu feno de forma espontânea. A paciente
permaneceu em recuperação anestésica e avaliação da analgesia durante 2 horas após a realização do procedimento e não foi
necessário realizar resgate analgésico, não foram observadas alterações nos parâmetros fisiológicos, sem sensibilidade dolorosa a
palpação.

CONCLUSOES
O bloqueio infraorbitário instituído mostrou-se efetivo devido a manutenção dos parâmetros estáveis, assim como a ausência de
dor no pós-operatório, pois o paciente não apresentou alteração dos parâmetros e se alimentou de forma espontânea após o
procedimento.

REFERENCIAS

BOHMER E. Anesthesia and analgesia. In: Bohmer E, editor. Dentistry in rabbit and rodents. 1st edition. Chichester (United Kingdom):
Wiley Blackwell; 2015.p. 90–106. D’OVIDIO, Dário; ADAMI, Chiara. Locoregional Anesthesia in Exotic Pets. Vet Clin Exot Anim 22
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TITULO
BLOQUEIO INFRAORBITÁRIO PARA PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO EM COELHO DOMÉSTICO (Oryctolagus cuniculus) - RELATO
DE CASO

INTRODUCAO

A utilização de bloqueios locorregionais auxilia em um menor requerimento de anestésicos gerais, diminuição da utilização de
opioides sistêmicos e oferece para o paciente uma boa recuperação. Os nervos cranianos podem ser bloqueados em cirurgias de
cavidade oral, o bloqueio infraorbitário promove analgesia em procedimentos que envolvem os dentes incisivos maxilares. Esse
bloqueio é realizado na região do forame infraorbitário. Para realização do bloqueio é necessário fazer a palpação lateral da maxila,
inserir a agulha no forame, que pode ser encontrado fazendo uma linha imaginária entre o processo lacrimal e o tubérculo facial. Em
coelhos ainda é necessário estudos com relação as doses de anestésico local capaz de promover um bloqueio efetivo.

OBJETIVOS
Descrever a utilização do bloqueio infraorbitário em um coelho submetido a anestesia geral para realização de desgaste de incisivos
e a avaliação da sua efetividade através dos parâmetros monitorados no trans e pós-cirúrgico imediato.

METODOLOGIA

Uma coelha (Oryctolagus cuniculus), hígida, fêmea, 2 anos, 4 kg, foi atendida no Hospital Veterinário da Unisa, com a queixa de
crescimento excessivo dos dentes. Ao exame físico paciente apresentava-se alerta, responsiva a estímulos externos, frequência
cardíaca 220mpm, frequência respiratória 112mpm, mucosas normocoradas, temperatura 36,5ºC. Após exames complementares
foi agendada a cirurgia para desgaste dos dentes incisivos superiores. Como protocolo anestésico, foi realizada a medicação pré-
anestésica com dexmedetomidina 30 mcg/kg associada a cetamina 10 mg/kg pela via intramuscular, decorrido 15 minutos
canulado acesso venoso na veia auricular e feita a indução com propofol 6 mg/kg pela via intravenosa, após intubação orotraqueal
com sonda número 2,5 sem balonete e mantido em anestesia inalatória com isofluorano – circuito mapleson D, realizado bloqueio
infraorbitário com lidocaína 4mg/kg. Como analgesia pós-operatória foi administrado dipirona 30 mg/kg e meloxican 0,5 mg/kg pela
via subcutânea.

RESULTADOS

Paciente se manteve estável durante o procedimento a frequência cardíaca se manteve entre 180 – 190 batimentos por minuto, a
frequência respiratória ente 50 -60 movimentos por minuto, pressão arterial média em torno de 80mmHg. Não houve complicações
na realização do bloqueio. Após o procedimento imediato paciente aceitou água e ingeriu feno de forma espontânea. A paciente
permaneceu em recuperação anestésica e avaliação da analgesia durante 2 horas após a realização do procedimento e não foi
necessário realizar resgate analgésico, não foram observadas alterações nos parâmetros fisiológicos, sem sensibilidade dolorosa a
palpação.

CONCLUSOES
O bloqueio infraorbitário instituído mostrou-se efetivo devido a manutenção dos parâmetros estáveis, assim como a ausência de
dor no pós-operatório, pois o paciente não apresentou alteração dos parâmetros e se alimentou de forma espontânea após o
procedimento.

REFERENCIAS
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Wiley Blackwell; 2015.p. 90–106. D’OVIDIO, Dário; ADAMI, Chiara. Locoregional Anesthesia in Exotic Pets. Vet Clin Exot Anim 22
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TITULO
BLOQUEIO INFRAORBITÁRIO PARA PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO EM COELHO DOMÉSTICO (Oryctolagus cuniculus) - RELATO
DE CASO

INTRODUCAO

A utilização de bloqueios locorregionais auxilia em um menor requerimento de anestésicos gerais, diminuição da utilização de
opioides sistêmicos e oferece para o paciente uma boa recuperação. Os nervos cranianos podem ser bloqueados em cirurgias de
cavidade oral, o bloqueio infraorbitário promove analgesia em procedimentos que envolvem os dentes incisivos maxilares. Esse
bloqueio é realizado na região do forame infraorbitário. Para realização do bloqueio é necessário fazer a palpação lateral da maxila,
inserir a agulha no forame, que pode ser encontrado fazendo uma linha imaginária entre o processo lacrimal e o tubérculo facial. Em
coelhos ainda é necessário estudos com relação as doses de anestésico local capaz de promover um bloqueio efetivo.

OBJETIVOS
Descrever a utilização do bloqueio infraorbitário em um coelho submetido a anestesia geral para realização de desgaste de incisivos
e a avaliação da sua efetividade através dos parâmetros monitorados no trans e pós-cirúrgico imediato.

METODOLOGIA

Uma coelha (Oryctolagus cuniculus), hígida, fêmea, 2 anos, 4 kg, foi atendida no Hospital Veterinário da Unisa, com a queixa de
crescimento excessivo dos dentes. Ao exame físico paciente apresentava-se alerta, responsiva a estímulos externos, frequência
cardíaca 220mpm, frequência respiratória 112mpm, mucosas normocoradas, temperatura 36,5ºC. Após exames complementares
foi agendada a cirurgia para desgaste dos dentes incisivos superiores. Como protocolo anestésico, foi realizada a medicação pré-
anestésica com dexmedetomidina 30 mcg/kg associada a cetamina 10 mg/kg pela via intramuscular, decorrido 15 minutos
canulado acesso venoso na veia auricular e feita a indução com propofol 6 mg/kg pela via intravenosa, após intubação orotraqueal
com sonda número 2,5 sem balonete e mantido em anestesia inalatória com isofluorano – circuito mapleson D, realizado bloqueio
infraorbitário com lidocaína 4mg/kg. Como analgesia pós-operatória foi administrado dipirona 30 mg/kg e meloxican 0,5 mg/kg pela
via subcutânea.

RESULTADOS

Paciente se manteve estável durante o procedimento a frequência cardíaca se manteve entre 180 – 190 batimentos por minuto, a
frequência respiratória ente 50 -60 movimentos por minuto, pressão arterial média em torno de 80mmHg. Não houve complicações
na realização do bloqueio. Após o procedimento imediato paciente aceitou água e ingeriu feno de forma espontânea. A paciente
permaneceu em recuperação anestésica e avaliação da analgesia durante 2 horas após a realização do procedimento e não foi
necessário realizar resgate analgésico, não foram observadas alterações nos parâmetros fisiológicos, sem sensibilidade dolorosa a
palpação.

CONCLUSOES
O bloqueio infraorbitário instituído mostrou-se efetivo devido a manutenção dos parâmetros estáveis, assim como a ausência de
dor no pós-operatório, pois o paciente não apresentou alteração dos parâmetros e se alimentou de forma espontânea após o
procedimento.
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Wiley Blackwell; 2015.p. 90–106. D’OVIDIO, Dário; ADAMI, Chiara. Locoregional Anesthesia in Exotic Pets. Vet Clin Exot Anim 22
(2019) 301–314. LENNOX AM. Clinical technique: small exotic companion mammal dentistry Anesthetic considerations. J Exot Pet
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TITULO Alteração eletrocardiográfica em caprino submetido à anestesia geral – Relato de Caso

INTRODUCAO

Batimentos ectópicos supraventriculares e seus ritmos podem ocorrer tanto na presença quanto ausência de doença cardíaca, ou
ser secundários a doenças sistêmicas. Seus mecanismos arritmogênicos incluem automatismo aprimorado, atividade
desencadeada e alterações anatômicas ou mecanismos de reentrada. As arritmias supraventriculares podem ser subdivididas em
batimentos ectópicos/ritmos atriais e batimentos ectópicos/ritmo juncional, dependendo do local de onde se originam. A região
juncional é a via de condução normal entre átrios e ventrículos, e pode ser dividida em três segmentos: nodo atrioventricular (NAV),
nodo-hisiana (NH) e feixe de His. Todos compartilham a propriedade da atividade automática e, portanto, têm a capacidade de
servirem como marcapassos subsidiários. Ainda não foi descrito em literatura o ritmo juncional e suas causas em caprinos, sendo
assim, este trabalho visa relatar a alteração durante um procedimento anestésico.

OBJETIVOS Descrever alteração de ritmo cardíaco em caprino submetido à anestesia geral em período transanestésico.

METODOLOGIA

Um caprino atendido no HOVET-UNISA apresentando neoformação em região vulvar, foi submetida a procedimento anestésico para
biópsia incisional e desobstrução uretral com colocação de sonda foley em vesícula urinária. Foi realizada a medicação pré-
anestésica com midazolam 0,2 mg/kg e morfina 0,1 mg/kg IV. A indução foi realizada com propofol 3 mg/kg até que fosse realizada
a intubação orotraqueal com sonda número 6,5 com balonete. Após intubação iniciou-se a anestesia inalatória com isofluorano em
circuito valvular reinalatório semi-fechado. Anestesia epidural em região lombossacra com 4 mg/kg de lidocaína a 20% e morfina 0,1
mg/kg diluídos a um volume de 0,28ml/kg. A monitoraçao transanestésica foi por meio de eletrocardiograma, oximetria,
capnografia, e PAM (artéria auricular). Após verificar-se ritmo juncional em eletrocardiograma e PAM constatar hipotensão, foi
realizado 0,04 mg/kg de atropina por IV retomando o ritmo sinusal após aplicação.

RESULTADOS

Um ritmo de escape juncional ocorre quando a frequência do ritmo sinusal reduz abaixo da frequência inerente das células
marcapasso juncionais, quando o nodo sinusal para de disparar (parada sinusal), ou na presença de um bloqueio da saída de
impulso (bloqueio sino-atrial). Taquicardia juncional não paroxística, também conhecida como “ritmo juncional atrioventricular
acelerado” é causada pela automaticidade normal aumentada de um marcapasso juncional proximal ou atividade desencadeada. O
termo não paroxístico indica que o ritmo não tem início súbito ou deslocamento súbito. A ativação do átrio é retrógrada e ocorre a
partir da junção, já a despolarização ventricular geralmente é normal ao longo do sistema de condução.

CONCLUSOES
As alterações eletrocardiográficas foram compatíveis com ritmo juncional; durante a alteração, foi auscultado somente uma bulha
cardíaca, confirmando a ausência de contração atrial prévia à contração ventricular. Dessa maneira podemos confirmar o ritmo
juncional presente na espécie caprina.

REFERENCIAS
Reddy, B. Sudhakara, et al. "Electrocardiographic abnormalities in young healthy sheep and goats." Int. J. Biol. Res 2 (2014): 21-22.
Santilli, Roberto, et al. "Electrocardiography of the dog and cat.: Diagnosis of arrhythmias." Edra, 2019. Varshney, J. P.
"Electrocardiograma em Ruminantes." Electrocardiograma na Medicina Veterinária. Springer, Singapore, 2020. 245-259.
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TITULO Alteração eletrocardiográfica em caprino submetido à anestesia geral – Relato de Caso

INTRODUCAO

Batimentos ectópicos supraventriculares e seus ritmos podem ocorrer tanto na presença quanto ausência de doença cardíaca, ou
ser secundários a doenças sistêmicas. Seus mecanismos arritmogênicos incluem automatismo aprimorado, atividade
desencadeada e alterações anatômicas ou mecanismos de reentrada. As arritmias supraventriculares podem ser subdivididas em
batimentos ectópicos/ritmos atriais e batimentos ectópicos/ritmo juncional, dependendo do local de onde se originam. A região
juncional é a via de condução normal entre átrios e ventrículos, e pode ser dividida em três segmentos: nodo atrioventricular (NAV),
nodo-hisiana (NH) e feixe de His. Todos compartilham a propriedade da atividade automática e, portanto, têm a capacidade de
servirem como marcapassos subsidiários. Ainda não foi descrito em literatura o ritmo juncional e suas causas em caprinos, sendo
assim, este trabalho visa relatar a alteração durante um procedimento anestésico.

OBJETIVOS Descrever alteração de ritmo cardíaco em caprino submetido à anestesia geral em período transanestésico.

METODOLOGIA

Um caprino atendido no HOVET-UNISA apresentando neoformação em região vulvar, foi submetida a procedimento anestésico para
biópsia incisional e desobstrução uretral com colocação de sonda foley em vesícula urinária. Foi realizada a medicação pré-
anestésica com midazolam 0,2 mg/kg e morfina 0,1 mg/kg IV. A indução foi realizada com propofol 3 mg/kg até que fosse realizada
a intubação orotraqueal com sonda número 6,5 com balonete. Após intubação iniciou-se a anestesia inalatória com isofluorano em
circuito valvular reinalatório semi-fechado. Anestesia epidural em região lombossacra com 4 mg/kg de lidocaína a 20% e morfina 0,1
mg/kg diluídos a um volume de 0,28ml/kg. A monitoraçao transanestésica foi por meio de eletrocardiograma, oximetria,
capnografia, e PAM (artéria auricular). Após verificar-se ritmo juncional em eletrocardiograma e PAM constatar hipotensão, foi
realizado 0,04 mg/kg de atropina por IV retomando o ritmo sinusal após aplicação.

RESULTADOS

Um ritmo de escape juncional ocorre quando a frequência do ritmo sinusal reduz abaixo da frequência inerente das células
marcapasso juncionais, quando o nodo sinusal para de disparar (parada sinusal), ou na presença de um bloqueio da saída de
impulso (bloqueio sino-atrial). Taquicardia juncional não paroxística, também conhecida como “ritmo juncional atrioventricular
acelerado” é causada pela automaticidade normal aumentada de um marcapasso juncional proximal ou atividade desencadeada. O
termo não paroxístico indica que o ritmo não tem início súbito ou deslocamento súbito. A ativação do átrio é retrógrada e ocorre a
partir da junção, já a despolarização ventricular geralmente é normal ao longo do sistema de condução.

CONCLUSOES
As alterações eletrocardiográficas foram compatíveis com ritmo juncional; durante a alteração, foi auscultado somente uma bulha
cardíaca, confirmando a ausência de contração atrial prévia à contração ventricular. Dessa maneira podemos confirmar o ritmo
juncional presente na espécie caprina.

REFERENCIAS
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Santilli, Roberto, et al. "Electrocardiography of the dog and cat.: Diagnosis of arrhythmias." Edra, 2019. Varshney, J. P.
"Electrocardiograma em Ruminantes." Electrocardiograma na Medicina Veterinária. Springer, Singapore, 2020. 245-259.
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TITULO Alteração eletrocardiográfica em caprino submetido à anestesia geral – Relato de Caso

INTRODUCAO

Batimentos ectópicos supraventriculares e seus ritmos podem ocorrer tanto na presença quanto ausência de doença cardíaca, ou
ser secundários a doenças sistêmicas. Seus mecanismos arritmogênicos incluem automatismo aprimorado, atividade
desencadeada e alterações anatômicas ou mecanismos de reentrada. As arritmias supraventriculares podem ser subdivididas em
batimentos ectópicos/ritmos atriais e batimentos ectópicos/ritmo juncional, dependendo do local de onde se originam. A região
juncional é a via de condução normal entre átrios e ventrículos, e pode ser dividida em três segmentos: nodo atrioventricular (NAV),
nodo-hisiana (NH) e feixe de His. Todos compartilham a propriedade da atividade automática e, portanto, têm a capacidade de
servirem como marcapassos subsidiários. Ainda não foi descrito em literatura o ritmo juncional e suas causas em caprinos, sendo
assim, este trabalho visa relatar a alteração durante um procedimento anestésico.

OBJETIVOS Descrever alteração de ritmo cardíaco em caprino submetido à anestesia geral em período transanestésico.

METODOLOGIA

Um caprino atendido no HOVET-UNISA apresentando neoformação em região vulvar, foi submetida a procedimento anestésico para
biópsia incisional e desobstrução uretral com colocação de sonda foley em vesícula urinária. Foi realizada a medicação pré-
anestésica com midazolam 0,2 mg/kg e morfina 0,1 mg/kg IV. A indução foi realizada com propofol 3 mg/kg até que fosse realizada
a intubação orotraqueal com sonda número 6,5 com balonete. Após intubação iniciou-se a anestesia inalatória com isofluorano em
circuito valvular reinalatório semi-fechado. Anestesia epidural em região lombossacra com 4 mg/kg de lidocaína a 20% e morfina 0,1
mg/kg diluídos a um volume de 0,28ml/kg. A monitoraçao transanestésica foi por meio de eletrocardiograma, oximetria,
capnografia, e PAM (artéria auricular). Após verificar-se ritmo juncional em eletrocardiograma e PAM constatar hipotensão, foi
realizado 0,04 mg/kg de atropina por IV retomando o ritmo sinusal após aplicação.

RESULTADOS

Um ritmo de escape juncional ocorre quando a frequência do ritmo sinusal reduz abaixo da frequência inerente das células
marcapasso juncionais, quando o nodo sinusal para de disparar (parada sinusal), ou na presença de um bloqueio da saída de
impulso (bloqueio sino-atrial). Taquicardia juncional não paroxística, também conhecida como “ritmo juncional atrioventricular
acelerado” é causada pela automaticidade normal aumentada de um marcapasso juncional proximal ou atividade desencadeada. O
termo não paroxístico indica que o ritmo não tem início súbito ou deslocamento súbito. A ativação do átrio é retrógrada e ocorre a
partir da junção, já a despolarização ventricular geralmente é normal ao longo do sistema de condução.

CONCLUSOES
As alterações eletrocardiográficas foram compatíveis com ritmo juncional; durante a alteração, foi auscultado somente uma bulha
cardíaca, confirmando a ausência de contração atrial prévia à contração ventricular. Dessa maneira podemos confirmar o ritmo
juncional presente na espécie caprina.

REFERENCIAS
Reddy, B. Sudhakara, et al. "Electrocardiographic abnormalities in young healthy sheep and goats." Int. J. Biol. Res 2 (2014): 21-22.
Santilli, Roberto, et al. "Electrocardiography of the dog and cat.: Diagnosis of arrhythmias." Edra, 2019. Varshney, J. P.
"Electrocardiograma em Ruminantes." Electrocardiograma na Medicina Veterinária. Springer, Singapore, 2020. 245-259.
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TITULO Alteração eletrocardiográfica em caprino submetido à anestesia geral – Relato de Caso

INTRODUCAO

Batimentos ectópicos supraventriculares e seus ritmos podem ocorrer tanto na presença quanto ausência de doença cardíaca, ou
ser secundários a doenças sistêmicas. Seus mecanismos arritmogênicos incluem automatismo aprimorado, atividade
desencadeada e alterações anatômicas ou mecanismos de reentrada. As arritmias supraventriculares podem ser subdivididas em
batimentos ectópicos/ritmos atriais e batimentos ectópicos/ritmo juncional, dependendo do local de onde se originam. A região
juncional é a via de condução normal entre átrios e ventrículos, e pode ser dividida em três segmentos: nodo atrioventricular (NAV),
nodo-hisiana (NH) e feixe de His. Todos compartilham a propriedade da atividade automática e, portanto, têm a capacidade de
servirem como marcapassos subsidiários. Ainda não foi descrito em literatura o ritmo juncional e suas causas em caprinos, sendo
assim, este trabalho visa relatar a alteração durante um procedimento anestésico.

OBJETIVOS Descrever alteração de ritmo cardíaco em caprino submetido à anestesia geral em período transanestésico.

METODOLOGIA

Um caprino atendido no HOVET-UNISA apresentando neoformação em região vulvar, foi submetida a procedimento anestésico para
biópsia incisional e desobstrução uretral com colocação de sonda foley em vesícula urinária. Foi realizada a medicação pré-
anestésica com midazolam 0,2 mg/kg e morfina 0,1 mg/kg IV. A indução foi realizada com propofol 3 mg/kg até que fosse realizada
a intubação orotraqueal com sonda número 6,5 com balonete. Após intubação iniciou-se a anestesia inalatória com isofluorano em
circuito valvular reinalatório semi-fechado. Anestesia epidural em região lombossacra com 4 mg/kg de lidocaína a 20% e morfina 0,1
mg/kg diluídos a um volume de 0,28ml/kg. A monitoraçao transanestésica foi por meio de eletrocardiograma, oximetria,
capnografia, e PAM (artéria auricular). Após verificar-se ritmo juncional em eletrocardiograma e PAM constatar hipotensão, foi
realizado 0,04 mg/kg de atropina por IV retomando o ritmo sinusal após aplicação.

RESULTADOS

Um ritmo de escape juncional ocorre quando a frequência do ritmo sinusal reduz abaixo da frequência inerente das células
marcapasso juncionais, quando o nodo sinusal para de disparar (parada sinusal), ou na presença de um bloqueio da saída de
impulso (bloqueio sino-atrial). Taquicardia juncional não paroxística, também conhecida como “ritmo juncional atrioventricular
acelerado” é causada pela automaticidade normal aumentada de um marcapasso juncional proximal ou atividade desencadeada. O
termo não paroxístico indica que o ritmo não tem início súbito ou deslocamento súbito. A ativação do átrio é retrógrada e ocorre a
partir da junção, já a despolarização ventricular geralmente é normal ao longo do sistema de condução.

CONCLUSOES
As alterações eletrocardiográficas foram compatíveis com ritmo juncional; durante a alteração, foi auscultado somente uma bulha
cardíaca, confirmando a ausência de contração atrial prévia à contração ventricular. Dessa maneira podemos confirmar o ritmo
juncional presente na espécie caprina.

REFERENCIAS
Reddy, B. Sudhakara, et al. "Electrocardiographic abnormalities in young healthy sheep and goats." Int. J. Biol. Res 2 (2014): 21-22.
Santilli, Roberto, et al. "Electrocardiography of the dog and cat.: Diagnosis of arrhythmias." Edra, 2019. Varshney, J. P.
"Electrocardiograma em Ruminantes." Electrocardiograma na Medicina Veterinária. Springer, Singapore, 2020. 245-259.
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TITULO Alteração eletrocardiográfica em caprino submetido à anestesia geral – Relato de Caso

INTRODUCAO

Batimentos ectópicos supraventriculares e seus ritmos podem ocorrer tanto na presença quanto ausência de doença cardíaca, ou
ser secundários a doenças sistêmicas. Seus mecanismos arritmogênicos incluem automatismo aprimorado, atividade
desencadeada e alterações anatômicas ou mecanismos de reentrada. As arritmias supraventriculares podem ser subdivididas em
batimentos ectópicos/ritmos atriais e batimentos ectópicos/ritmo juncional, dependendo do local de onde se originam. A região
juncional é a via de condução normal entre átrios e ventrículos, e pode ser dividida em três segmentos: nodo atrioventricular (NAV),
nodo-hisiana (NH) e feixe de His. Todos compartilham a propriedade da atividade automática e, portanto, têm a capacidade de
servirem como marcapassos subsidiários. Ainda não foi descrito em literatura o ritmo juncional e suas causas em caprinos, sendo
assim, este trabalho visa relatar a alteração durante um procedimento anestésico.

OBJETIVOS Descrever alteração de ritmo cardíaco em caprino submetido à anestesia geral em período transanestésico.

METODOLOGIA

Um caprino atendido no HOVET-UNISA apresentando neoformação em região vulvar, foi submetida a procedimento anestésico para
biópsia incisional e desobstrução uretral com colocação de sonda foley em vesícula urinária. Foi realizada a medicação pré-
anestésica com midazolam 0,2 mg/kg e morfina 0,1 mg/kg IV. A indução foi realizada com propofol 3 mg/kg até que fosse realizada
a intubação orotraqueal com sonda número 6,5 com balonete. Após intubação iniciou-se a anestesia inalatória com isofluorano em
circuito valvular reinalatório semi-fechado. Anestesia epidural em região lombossacra com 4 mg/kg de lidocaína a 20% e morfina 0,1
mg/kg diluídos a um volume de 0,28ml/kg. A monitoraçao transanestésica foi por meio de eletrocardiograma, oximetria,
capnografia, e PAM (artéria auricular). Após verificar-se ritmo juncional em eletrocardiograma e PAM constatar hipotensão, foi
realizado 0,04 mg/kg de atropina por IV retomando o ritmo sinusal após aplicação.

RESULTADOS

Um ritmo de escape juncional ocorre quando a frequência do ritmo sinusal reduz abaixo da frequência inerente das células
marcapasso juncionais, quando o nodo sinusal para de disparar (parada sinusal), ou na presença de um bloqueio da saída de
impulso (bloqueio sino-atrial). Taquicardia juncional não paroxística, também conhecida como “ritmo juncional atrioventricular
acelerado” é causada pela automaticidade normal aumentada de um marcapasso juncional proximal ou atividade desencadeada. O
termo não paroxístico indica que o ritmo não tem início súbito ou deslocamento súbito. A ativação do átrio é retrógrada e ocorre a
partir da junção, já a despolarização ventricular geralmente é normal ao longo do sistema de condução.

CONCLUSOES
As alterações eletrocardiográficas foram compatíveis com ritmo juncional; durante a alteração, foi auscultado somente uma bulha
cardíaca, confirmando a ausência de contração atrial prévia à contração ventricular. Dessa maneira podemos confirmar o ritmo
juncional presente na espécie caprina.

REFERENCIAS
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INTRODUCAO

O adoecimento mental tem origem multifatorial, podendo envolver fatores genéticos, psicológicos e sociais, sendo relativos às
questões culturais, econômicas e sociohistóricos. Dentre os indivíduos que possuem algum grau de adoecimento, colocam-se em
maior atenção os grupos mais vulneráveis socialmente, sobretudo as mulheres em situação de pobreza. Por isso, buscou-se
compreender como as questões sociais e econômicas, como a situação de pobreza e outras vulnerabilidades impactam
negativamente a saúde da mulher periférica.

OBJETIVOS

Objetivo geral: -Identificar as possíveis relações entre a vulnerabilidade social de mulheres periféricas e o adoecimento psíquico.
Objetivos específicos: -Identificar quais fatores de risco contribuem para o adoecimento psíquico destas mulheres; -Refletir sobre o
acesso às políticas públicas existentes e os fatores de proteção; -Analisar a representação do papel das mulheres inseridas no
contexto periférico urbano e as implicações para a sua saúde mental.

METODOLOGIA

Foi disposto do método de pesquisa exploratória. Para o delineamento da pesquisa, utilizamos a pesquisa bibliográfica a partir de
artigos científicos, livros, dissertações e teses, encontrados em bases de dados sobre o tema, como também a pesquisa
documental, em que utilizamos o documentário: “Nós, Carolinas”, encontrado por meio da plataforma YouTube, que retrata a
vivência de quatro mulheres periféricas residentes na cidade de São Paulo, que contribuiu para as reflexões acerca da temática
abordada. As fontes em questão foram encontradas por meio das palavras chave: “vulnerabilidade social”, “periferia”, “mulher”,
“gênero”, “adoecimento mental”.

RESULTADOS

As pesquisas realizadas na literatura existente apontaram que os fatores sociais, relacionados à questão racial, de classe e gênero
impactam de maneira negativa a saúde da mulher periférica, sendo reforçadores de pobreza e da dificuldade no acesso a serviços
básicos, como saúde, educação, cultura e moradia. Observa-se que essas mulheres são mais suscetíveis ao adoecimento, pois são
atravessadas pela ausência de bens e recursos, pelas desigualdades sociais e por fatores estressores. Ser mulher dentro deste
contexto transfigura-se em um risco muito maior, visto que “elas são ainda donas de casa, chefes de família, trabalhadoras e,
frequentemente vivem sob ameaça da miséria e da fome” (Couto-Oliveira, 2007, p.36).

CONCLUSOES

Nota-se a ineficácia de ações por parte do Estado para auxiliar na redução de vulnerabilidade. Muitas políticas públicas ainda são
focadas no feminino, marcadas pelas diferenças de gênero que ratificam a mulher no papel de cuidadora, limitada aos afazeres
domésticos (Bandeira e Almeida, 2013), contribuindo para que ela se mantenha em empregos precários, impedindo-a de se
desenvolver economicamente, condicionada a uma posição de exclusão (Sawaia, 2001). Por isso, é necessário pensar em
estratégias como a ampliação de oportunidades de trabalho e renda, em políticas que assegurem a equidade nas relações sociais,
que garantam os direitos e o acesso a serviços básicos, e que promovam as potencialidades, especialmente de mulheres em
situação de vulnerabilidade social.
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TITULO VIDAS DE CAROLINA: O ADOECIMENTO MENTAL E A REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES DA PERIFERIA DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

O adoecimento mental tem origem multifatorial, podendo envolver fatores genéticos, psicológicos e sociais, sendo relativos às
questões culturais, econômicas e sociohistóricos. Dentre os indivíduos que possuem algum grau de adoecimento, colocam-se em
maior atenção os grupos mais vulneráveis socialmente, sobretudo as mulheres em situação de pobreza. Por isso, buscou-se
compreender como as questões sociais e econômicas, como a situação de pobreza e outras vulnerabilidades impactam
negativamente a saúde da mulher periférica.

OBJETIVOS

Objetivo geral: -Identificar as possíveis relações entre a vulnerabilidade social de mulheres periféricas e o adoecimento psíquico.
Objetivos específicos: -Identificar quais fatores de risco contribuem para o adoecimento psíquico destas mulheres; -Refletir sobre o
acesso às políticas públicas existentes e os fatores de proteção; -Analisar a representação do papel das mulheres inseridas no
contexto periférico urbano e as implicações para a sua saúde mental.

METODOLOGIA

Foi disposto do método de pesquisa exploratória. Para o delineamento da pesquisa, utilizamos a pesquisa bibliográfica a partir de
artigos científicos, livros, dissertações e teses, encontrados em bases de dados sobre o tema, como também a pesquisa
documental, em que utilizamos o documentário: “Nós, Carolinas”, encontrado por meio da plataforma YouTube, que retrata a
vivência de quatro mulheres periféricas residentes na cidade de São Paulo, que contribuiu para as reflexões acerca da temática
abordada. As fontes em questão foram encontradas por meio das palavras chave: “vulnerabilidade social”, “periferia”, “mulher”,
“gênero”, “adoecimento mental”.

RESULTADOS

As pesquisas realizadas na literatura existente apontaram que os fatores sociais, relacionados à questão racial, de classe e gênero
impactam de maneira negativa a saúde da mulher periférica, sendo reforçadores de pobreza e da dificuldade no acesso a serviços
básicos, como saúde, educação, cultura e moradia. Observa-se que essas mulheres são mais suscetíveis ao adoecimento, pois são
atravessadas pela ausência de bens e recursos, pelas desigualdades sociais e por fatores estressores. Ser mulher dentro deste
contexto transfigura-se em um risco muito maior, visto que “elas são ainda donas de casa, chefes de família, trabalhadoras e,
frequentemente vivem sob ameaça da miséria e da fome” (Couto-Oliveira, 2007, p.36).

CONCLUSOES

Nota-se a ineficácia de ações por parte do Estado para auxiliar na redução de vulnerabilidade. Muitas políticas públicas ainda são
focadas no feminino, marcadas pelas diferenças de gênero que ratificam a mulher no papel de cuidadora, limitada aos afazeres
domésticos (Bandeira e Almeida, 2013), contribuindo para que ela se mantenha em empregos precários, impedindo-a de se
desenvolver economicamente, condicionada a uma posição de exclusão (Sawaia, 2001). Por isso, é necessário pensar em
estratégias como a ampliação de oportunidades de trabalho e renda, em políticas que assegurem a equidade nas relações sociais,
que garantam os direitos e o acesso a serviços básicos, e que promovam as potencialidades, especialmente de mulheres em
situação de vulnerabilidade social.

REFERENCIAS

BANDEIRA, Lourdes Maria; ALMEIDA, Tânia Mara Campos de. A transversalidade de gênero nas políticas públicas. Revista Do
CEAM, Brasilia, DF, v. 2, ed. 1, p. 35-46, 2003. COUTO-OLIVEIRA, Verusca. Vida de mulher: gênero, pobreza, saúde mental e
resiliência. 2007. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica e Cultura) - Universidade de Brasilia, Brasilia, DF, 2007. f. 274.
SAWAIA, Bader Burihan (org.). As artimanhas da exclusão: uma análise ético-psicossocial da desigualdade. 2. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2001.
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TITULO Sífilis congênita no Brasil: identificando evidências científicas por meio de uma revisão integrativa

INTRODUCAO
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Sífilis Congênita (SC) é a segunda maior causa de morte fetal evitável em todo o
mundo. Em 2012, foi reafirmada a meta que propunha taxas inferiores a 50 casos por 100.000 nascidos vivos com vistas à
eliminação global da SC.

OBJETIVOS Identificar na literatura nacional o que tem sido produzido sobre sífilis congênita

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: O que tem sido produzido sobre sífilis congênita na literatura nacional? Até
o momento, a busca foi realizada Scientific Electronic Library Online empregando a palavra-chave “sífilis congênita”. Foram
inseridos estudos na língua portuguesa, dos últimos 10 anos, disponíveis na íntegra e excluídos teses, dissertações, editoriais e
monografias. Os dados estão sendo compilados em uma planilha do Excel® contendo título, autores, objetivo, metodologia,
população estudada, principais resultados, conclusões e considerações finais.

RESULTADOS

Do levantamento inicial retornaram 40 documentos dos quais, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram analisados
25 estudos. Destes, 60% abordaram especificamente a SC, 16% apresentaram dados sobre sífilis na gestação (SG) e 24% trataram
tanto de SC quanto de SG. Na análise inicial, foi possível identificar que há uma má qualidade na assistência ao pré-natal associada
a falta de estrutura da UBS para ações de controle da SG e SC, a inserção do parceiro no tratamento, bem como a dificuldade na
assistência ao neonato com SC. Ademais, alguns estudos reportaram questões relativas à subnotificação de SC, a má qualidade nas
informações dessas notificações o que pode gerar dificuldade na obtenção de dados epidemiológicos que retratem a situação real
da SC e, de forma direta, impactar na execução das políticas públicas existentes para o manejo da SC.

CONCLUSOES
A SC continua sendo um problema de saúde pública e nesse contexto, identificar a produção científica nacional sobre a temática
pode colaborar na identificação dos impasses e dificuldades para seu manejo e assim, fomentar uma prática assistencial mais
assertiva e alinhada às políticas existentes no país.

REFERENCIAS

Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde publica novas estimativas sobre sífilis congênita. Disponível em:
https://www.paho.org/pt/noticias/28-2-2019-organizacao-mundial-da-saude-publica-novas-estimativas-sobre-sifilis-congenita
Araujo M, Barros V, Moura H, Rocha A, Guanabara M. Prevenção da sífilis congênita em Fortaleza, Ceará: uma avaliação de estrutura
e processo. Jul – Set, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cadsc/a/KTXpwGSwmLVQ9pGvq7bRfRb/?lang=pt Carvalho I,
Brito R. Sífilis congênita no Rio Grande do Norte. Abr – Jun, 2014. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/ress/a/kxRqwRGjRZqJkDDkJgw6GNR/?lang=pt
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TITULO Sífilis congênita no Brasil: identificando evidências científicas por meio de uma revisão integrativa

INTRODUCAO
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Sífilis Congênita (SC) é a segunda maior causa de morte fetal evitável em todo o
mundo. Em 2012, foi reafirmada a meta que propunha taxas inferiores a 50 casos por 100.000 nascidos vivos com vistas à
eliminação global da SC.

OBJETIVOS Identificar na literatura nacional o que tem sido produzido sobre sífilis congênita

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: O que tem sido produzido sobre sífilis congênita na literatura nacional? Até
o momento, a busca foi realizada Scientific Electronic Library Online empregando a palavra-chave “sífilis congênita”. Foram
inseridos estudos na língua portuguesa, dos últimos 10 anos, disponíveis na íntegra e excluídos teses, dissertações, editoriais e
monografias. Os dados estão sendo compilados em uma planilha do Excel® contendo título, autores, objetivo, metodologia,
população estudada, principais resultados, conclusões e considerações finais.

RESULTADOS

Do levantamento inicial retornaram 40 documentos dos quais, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram analisados
25 estudos. Destes, 60% abordaram especificamente a SC, 16% apresentaram dados sobre sífilis na gestação (SG) e 24% trataram
tanto de SC quanto de SG. Na análise inicial, foi possível identificar que há uma má qualidade na assistência ao pré-natal associada
a falta de estrutura da UBS para ações de controle da SG e SC, a inserção do parceiro no tratamento, bem como a dificuldade na
assistência ao neonato com SC. Ademais, alguns estudos reportaram questões relativas à subnotificação de SC, a má qualidade nas
informações dessas notificações o que pode gerar dificuldade na obtenção de dados epidemiológicos que retratem a situação real
da SC e, de forma direta, impactar na execução das políticas públicas existentes para o manejo da SC.

CONCLUSOES
A SC continua sendo um problema de saúde pública e nesse contexto, identificar a produção científica nacional sobre a temática
pode colaborar na identificação dos impasses e dificuldades para seu manejo e assim, fomentar uma prática assistencial mais
assertiva e alinhada às políticas existentes no país.

REFERENCIAS

Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde publica novas estimativas sobre sífilis congênita. Disponível em:
https://www.paho.org/pt/noticias/28-2-2019-organizacao-mundial-da-saude-publica-novas-estimativas-sobre-sifilis-congenita
Araujo M, Barros V, Moura H, Rocha A, Guanabara M. Prevenção da sífilis congênita em Fortaleza, Ceará: uma avaliação de estrutura
e processo. Jul – Set, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cadsc/a/KTXpwGSwmLVQ9pGvq7bRfRb/?lang=pt Carvalho I,
Brito R. Sífilis congênita no Rio Grande do Norte. Abr – Jun, 2014. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/ress/a/kxRqwRGjRZqJkDDkJgw6GNR/?lang=pt
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TITULO Sífilis congênita no Brasil: identificando evidências científicas por meio de uma revisão integrativa

INTRODUCAO
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Sífilis Congênita (SC) é a segunda maior causa de morte fetal evitável em todo o
mundo. Em 2012, foi reafirmada a meta que propunha taxas inferiores a 50 casos por 100.000 nascidos vivos com vistas à
eliminação global da SC.

OBJETIVOS Identificar na literatura nacional o que tem sido produzido sobre sífilis congênita

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: O que tem sido produzido sobre sífilis congênita na literatura nacional? Até
o momento, a busca foi realizada Scientific Electronic Library Online empregando a palavra-chave “sífilis congênita”. Foram
inseridos estudos na língua portuguesa, dos últimos 10 anos, disponíveis na íntegra e excluídos teses, dissertações, editoriais e
monografias. Os dados estão sendo compilados em uma planilha do Excel® contendo título, autores, objetivo, metodologia,
população estudada, principais resultados, conclusões e considerações finais.

RESULTADOS

Do levantamento inicial retornaram 40 documentos dos quais, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram analisados
25 estudos. Destes, 60% abordaram especificamente a SC, 16% apresentaram dados sobre sífilis na gestação (SG) e 24% trataram
tanto de SC quanto de SG. Na análise inicial, foi possível identificar que há uma má qualidade na assistência ao pré-natal associada
a falta de estrutura da UBS para ações de controle da SG e SC, a inserção do parceiro no tratamento, bem como a dificuldade na
assistência ao neonato com SC. Ademais, alguns estudos reportaram questões relativas à subnotificação de SC, a má qualidade nas
informações dessas notificações o que pode gerar dificuldade na obtenção de dados epidemiológicos que retratem a situação real
da SC e, de forma direta, impactar na execução das políticas públicas existentes para o manejo da SC.

CONCLUSOES
A SC continua sendo um problema de saúde pública e nesse contexto, identificar a produção científica nacional sobre a temática
pode colaborar na identificação dos impasses e dificuldades para seu manejo e assim, fomentar uma prática assistencial mais
assertiva e alinhada às políticas existentes no país.

REFERENCIAS

Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde publica novas estimativas sobre sífilis congênita. Disponível em:
https://www.paho.org/pt/noticias/28-2-2019-organizacao-mundial-da-saude-publica-novas-estimativas-sobre-sifilis-congenita
Araujo M, Barros V, Moura H, Rocha A, Guanabara M. Prevenção da sífilis congênita em Fortaleza, Ceará: uma avaliação de estrutura
e processo. Jul – Set, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cadsc/a/KTXpwGSwmLVQ9pGvq7bRfRb/?lang=pt Carvalho I,
Brito R. Sífilis congênita no Rio Grande do Norte. Abr – Jun, 2014. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/ress/a/kxRqwRGjRZqJkDDkJgw6GNR/?lang=pt

Página 393



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13402 Outros 6 - Mostra de Pós-graduação Especialização EaD 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

2887614 - WILSON PIMENTA DA SILVA D'ÁVILA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elaine Alcantara Freitas Peixoto

TITULO
Emergências ambientais: um levantamento dos cenários de propagação e situações agravantes a partir de incêndios em caminhões-
tanques

INTRODUCAO

Com a intensificação do transporte de combustíveis líquidos pelas rodovias brasileiras houve ampliação do número de acidentes
capazes de provocar grandes impactos sobre o meio ambiente e pessoas (VALLE; LAGE, 2004). Lozovey (2010) aponta que estes
cenários não se restringem às rodovias, podendo atingir áreas circunvizinhas. Segundo D’Ávila (2022), dentre estes cenários,
incêndios e explosões apresentam elevado potencial para gerar vítimas. Assim, uma importante pergunta precisa ser respondida: E
se ocorrer incêndio em caminhão-tanque numa rodovia, quais os cenários de propagação e situações agravantes poderão surgir no
entorno e/ou na própria rodovia? Responder a esta pergunta constitui a chave para resolver o problema desta pesquisa: muitos dos
cenários descritos na literatura são apresentados e tratados isoladamente. A não existência de uma abordagem conjunta destes
cenários e suas interfaces dificulta a elaboração dos planos de emergência. Assim, esta pesquisa teve como objetivo levantar e
analisar os possíveis cenários de propagação e agravamento a serem enfrentados numa rodovia e/ou suas proximidades. Para isso,
foi realizada uma revisão de literatura e o método “What If” (E se?) foi aplicado. Como resultado, foram obtidos dez cenários de
propagação e situações agravantes. A pesquisa demonstrou que a identificação destes cenários e situações é muito importante
para a construção dos planos que visem conter emergências ambientais em rodovias.

OBJETIVOS
Identificar os principais cenários emergenciais de propagação e agravantes gerados a partir de um incêndio em caminhão-tanque
em rodovias.

METODOLOGIA

Após análise bibliográfica exploratória, ao considerar os possíveis cenários de incêndios em rodovias, o método “What If” (E se) foi
aplicado, tendo sido utilizada a seguinte pergunta-chave: E se ocorrer incêndio em caminhão-tanque em rodovia, quais os cenários
de propagação e situações agravantes poderão surgir no entorno e/ou na própria rodovia? Em resposta a esta pergunta foram
listadas as possíveis situações capazes de gerar o agravamento da emergência.

RESULTADOS

Foram identificados dez cenários de propagação e situações agravantes, sendo estes: incêndio em residências, incêndio em
estabelecimento comercial, incêndio em vegetação, incêndio em veículos, falta de iluminação local, vítimas com lesões térmicas,
vítimas com intoxicações, resgate em locais confinados, agravamento por fator meteorológico, agravamento por fator topográfico.
Embora o cenário principal seja o incêndio em caminhão-tanque, os locais de ocorrência e estruturas atingidas geram uma
multiplicidade de cenários, o que irá requerer um conjunto de estratégias e recursos diferenciados para enfrentá-los.

CONCLUSOES
Os cenários de propagação ou situações agravantes identificadas nesta pesquisa são muito importantes para a construção dos
planos com vistas a conter as emergências surgidas nas rodovias e suas proximidades.

REFERENCIAS

D’ÁVILA, W.P.S. Gestão ambiental e planejamento territorial: caminhos para a gestão e redução de riscos de desastres tecnológicos
(GR2D-T). Ponta Grossa: AYA Editora, 2022. LOZOVEY, J.C.A. Saúde em contingência com produtos químicos: estudo de caso e
modelo de gestão. São Paulo: Santos, 2010. VALLE, C.E.; LAGE, H. Meio ambiente: acidentes, lições, soluções. 2. ed. São Paulo:
Senac São Paulo, 2004.
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TITULO ANESTESIA EM CAPRINO PARA ABLAÇÃO DE BOLSA ESCROTAL - Relato de Caso

INTRODUCAO

No Brasil e mundo, há uma tendência a desenvolver técnicas visando o bem-estar em animais de produção, garantindo uma
produção ética e humanitária. O bom uso da anestesia e analgesia durante procedimentos cirúrgicos, minimiza dores agudas e
crônicas, infecções, diminuição do ganho de peso e estresse. O conhecimento do médico veterinário sobre particularidades da
espécie para a escolha do protocolo anestésico é fundamental para uma anestesia segura, cumprindo esses objetivos.

OBJETIVOS O objetivo desse estudo é relatar um caso de um caprino submetido a anestesia geral para ablação de bolsa escrotal.

METODOLOGIA

Um Caprino da raça anglo-nubiana de dois anos e onze meses, foi atendido no Hovet- UNISA, com histórico de automutilação em
bolsa escrotal. A intervenção cirúrgica foi indicada. Avaliação pré-anestésica compreende: FC 82 bpm, FR 44 mpm, TPC 2", mucosas
normocoradas temperatura retal 38,8ºC, hemograma pré-operatório sem alterações. Animal pré-medicado com Xilazina 0,04mg/kg
pela via intramuscular, Indução anestésica com propofol 5,6mg/kg pela via intravenosa, realizada intubação orotraqueal com sonda
7,5mm com balonete, iniciada ventilação mecânica com onze movimentos respiratórios e pressão inspiratória de 8mmHg,
manutenção anestésica com Isoflurano, fluidoterapia com ringer lactato na taxa de 5ml/kg/hora e realizado bloqueio infiltrativo na
linha de incisão cirúrgica com cloridrato de lidocaína monoidratado 2,0 % + hemitartarato de epinefrina 1:200.000 na dose de
5mg/kg. A monitoração de parâmetros vitais foi composta de: Eletrocardiografia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva
(artéria auricular) temperatura esofágica e capnografia. Durante o procedimento animal teve dois episódios de hipotensão
(50mmHg) sendo realizada a diminuição do halogenado e a administração de 0,1mg/kg de sulfato de efedrina no primeiro episódio
e 0,05mg/kg no segundo, sendo corrigida a alteração da pressão arterial média. Ao término do procedimento foi instilado
bupivacaína 0,5% na excisão cirúrgica na dose de 1,5mg/kg, flunixin meglumine 1,1 mg/kg pela via intravenosa. Após a suspensão
do anestésico a extubação ocorreu em nove minutos, em 22 minutos animal se encontrava em estação.

RESULTADOS

As técnicas de anestesia local em ruminantes são primordiais para analgesia, já que o uso de opioides é limitado devido
repercussão no sistema gastrointestinal. Timpanismo ruminal, regurgitação e pneumonia aspirativa são problemas comumente
associados à anestesia geral nesses animais, proteção da via aérea, cautela com decúbito e suporte ventilatório (assistida ou
mecânica) devido sobrepeso do rúmen e seus anexos, são maneiras de diminuir essas complicações.

CONCLUSOES
Conclui-se que a anestesia geral multimodal em caprinos é uma possibilidade, contudo, o tratamento com sulfato de efedrina requer
mais estudos e adequação de doses.

REFERENCIAS

SILVA, Caio Abércio da et al. Práticas de manejo com leitões lactentes: revisão e perspectivas vinculadas ao bem-estar animal.
Science and animal health. [S.l], v.3 n.1 p. 113-134 Jan/Jun 2015 SMITH, J. et al. Placeholder Text: A Study. The Journal of Citation
Styles, v. 3, 2021. MASSONE, F. Anestesiologia veterinária: Farmacologia e técnicas: texto e atlas colorido. 5.ed.Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
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TITULO ANESTESIA EM CAPRINO PARA ABLAÇÃO DE BOLSA ESCROTAL - Relato de Caso

INTRODUCAO

No Brasil e mundo, há uma tendência a desenvolver técnicas visando o bem-estar em animais de produção, garantindo uma
produção ética e humanitária. O bom uso da anestesia e analgesia durante procedimentos cirúrgicos, minimiza dores agudas e
crônicas, infecções, diminuição do ganho de peso e estresse. O conhecimento do médico veterinário sobre particularidades da
espécie para a escolha do protocolo anestésico é fundamental para uma anestesia segura, cumprindo esses objetivos.

OBJETIVOS O objetivo desse estudo é relatar um caso de um caprino submetido a anestesia geral para ablação de bolsa escrotal.

METODOLOGIA

Um Caprino da raça anglo-nubiana de dois anos e onze meses, foi atendido no Hovet- UNISA, com histórico de automutilação em
bolsa escrotal. A intervenção cirúrgica foi indicada. Avaliação pré-anestésica compreende: FC 82 bpm, FR 44 mpm, TPC 2", mucosas
normocoradas temperatura retal 38,8ºC, hemograma pré-operatório sem alterações. Animal pré-medicado com Xilazina 0,04mg/kg
pela via intramuscular, Indução anestésica com propofol 5,6mg/kg pela via intravenosa, realizada intubação orotraqueal com sonda
7,5mm com balonete, iniciada ventilação mecânica com onze movimentos respiratórios e pressão inspiratória de 8mmHg,
manutenção anestésica com Isoflurano, fluidoterapia com ringer lactato na taxa de 5ml/kg/hora e realizado bloqueio infiltrativo na
linha de incisão cirúrgica com cloridrato de lidocaína monoidratado 2,0 % + hemitartarato de epinefrina 1:200.000 na dose de
5mg/kg. A monitoração de parâmetros vitais foi composta de: Eletrocardiografia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva
(artéria auricular) temperatura esofágica e capnografia. Durante o procedimento animal teve dois episódios de hipotensão
(50mmHg) sendo realizada a diminuição do halogenado e a administração de 0,1mg/kg de sulfato de efedrina no primeiro episódio
e 0,05mg/kg no segundo, sendo corrigida a alteração da pressão arterial média. Ao término do procedimento foi instilado
bupivacaína 0,5% na excisão cirúrgica na dose de 1,5mg/kg, flunixin meglumine 1,1 mg/kg pela via intravenosa. Após a suspensão
do anestésico a extubação ocorreu em nove minutos, em 22 minutos animal se encontrava em estação.

RESULTADOS

As técnicas de anestesia local em ruminantes são primordiais para analgesia, já que o uso de opioides é limitado devido
repercussão no sistema gastrointestinal. Timpanismo ruminal, regurgitação e pneumonia aspirativa são problemas comumente
associados à anestesia geral nesses animais, proteção da via aérea, cautela com decúbito e suporte ventilatório (assistida ou
mecânica) devido sobrepeso do rúmen e seus anexos, são maneiras de diminuir essas complicações.

CONCLUSOES
Conclui-se que a anestesia geral multimodal em caprinos é uma possibilidade, contudo, o tratamento com sulfato de efedrina requer
mais estudos e adequação de doses.

REFERENCIAS

SILVA, Caio Abércio da et al. Práticas de manejo com leitões lactentes: revisão e perspectivas vinculadas ao bem-estar animal.
Science and animal health. [S.l], v.3 n.1 p. 113-134 Jan/Jun 2015 SMITH, J. et al. Placeholder Text: A Study. The Journal of Citation
Styles, v. 3, 2021. MASSONE, F. Anestesiologia veterinária: Farmacologia e técnicas: texto e atlas colorido. 5.ed.Rio de Janeiro:
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TITULO ANESTESIA EM CAPRINO PARA ABLAÇÃO DE BOLSA ESCROTAL - Relato de Caso

INTRODUCAO

No Brasil e mundo, há uma tendência a desenvolver técnicas visando o bem-estar em animais de produção, garantindo uma
produção ética e humanitária. O bom uso da anestesia e analgesia durante procedimentos cirúrgicos, minimiza dores agudas e
crônicas, infecções, diminuição do ganho de peso e estresse. O conhecimento do médico veterinário sobre particularidades da
espécie para a escolha do protocolo anestésico é fundamental para uma anestesia segura, cumprindo esses objetivos.

OBJETIVOS O objetivo desse estudo é relatar um caso de um caprino submetido a anestesia geral para ablação de bolsa escrotal.

METODOLOGIA

Um Caprino da raça anglo-nubiana de dois anos e onze meses, foi atendido no Hovet- UNISA, com histórico de automutilação em
bolsa escrotal. A intervenção cirúrgica foi indicada. Avaliação pré-anestésica compreende: FC 82 bpm, FR 44 mpm, TPC 2", mucosas
normocoradas temperatura retal 38,8ºC, hemograma pré-operatório sem alterações. Animal pré-medicado com Xilazina 0,04mg/kg
pela via intramuscular, Indução anestésica com propofol 5,6mg/kg pela via intravenosa, realizada intubação orotraqueal com sonda
7,5mm com balonete, iniciada ventilação mecânica com onze movimentos respiratórios e pressão inspiratória de 8mmHg,
manutenção anestésica com Isoflurano, fluidoterapia com ringer lactato na taxa de 5ml/kg/hora e realizado bloqueio infiltrativo na
linha de incisão cirúrgica com cloridrato de lidocaína monoidratado 2,0 % + hemitartarato de epinefrina 1:200.000 na dose de
5mg/kg. A monitoração de parâmetros vitais foi composta de: Eletrocardiografia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva
(artéria auricular) temperatura esofágica e capnografia. Durante o procedimento animal teve dois episódios de hipotensão
(50mmHg) sendo realizada a diminuição do halogenado e a administração de 0,1mg/kg de sulfato de efedrina no primeiro episódio
e 0,05mg/kg no segundo, sendo corrigida a alteração da pressão arterial média. Ao término do procedimento foi instilado
bupivacaína 0,5% na excisão cirúrgica na dose de 1,5mg/kg, flunixin meglumine 1,1 mg/kg pela via intravenosa. Após a suspensão
do anestésico a extubação ocorreu em nove minutos, em 22 minutos animal se encontrava em estação.

RESULTADOS

As técnicas de anestesia local em ruminantes são primordiais para analgesia, já que o uso de opioides é limitado devido
repercussão no sistema gastrointestinal. Timpanismo ruminal, regurgitação e pneumonia aspirativa são problemas comumente
associados à anestesia geral nesses animais, proteção da via aérea, cautela com decúbito e suporte ventilatório (assistida ou
mecânica) devido sobrepeso do rúmen e seus anexos, são maneiras de diminuir essas complicações.

CONCLUSOES
Conclui-se que a anestesia geral multimodal em caprinos é uma possibilidade, contudo, o tratamento com sulfato de efedrina requer
mais estudos e adequação de doses.

REFERENCIAS

SILVA, Caio Abércio da et al. Práticas de manejo com leitões lactentes: revisão e perspectivas vinculadas ao bem-estar animal.
Science and animal health. [S.l], v.3 n.1 p. 113-134 Jan/Jun 2015 SMITH, J. et al. Placeholder Text: A Study. The Journal of Citation
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TITULO ANESTESIA EM CAPRINO PARA ABLAÇÃO DE BOLSA ESCROTAL - Relato de Caso

INTRODUCAO

No Brasil e mundo, há uma tendência a desenvolver técnicas visando o bem-estar em animais de produção, garantindo uma
produção ética e humanitária. O bom uso da anestesia e analgesia durante procedimentos cirúrgicos, minimiza dores agudas e
crônicas, infecções, diminuição do ganho de peso e estresse. O conhecimento do médico veterinário sobre particularidades da
espécie para a escolha do protocolo anestésico é fundamental para uma anestesia segura, cumprindo esses objetivos.

OBJETIVOS O objetivo desse estudo é relatar um caso de um caprino submetido a anestesia geral para ablação de bolsa escrotal.

METODOLOGIA

Um Caprino da raça anglo-nubiana de dois anos e onze meses, foi atendido no Hovet- UNISA, com histórico de automutilação em
bolsa escrotal. A intervenção cirúrgica foi indicada. Avaliação pré-anestésica compreende: FC 82 bpm, FR 44 mpm, TPC 2", mucosas
normocoradas temperatura retal 38,8ºC, hemograma pré-operatório sem alterações. Animal pré-medicado com Xilazina 0,04mg/kg
pela via intramuscular, Indução anestésica com propofol 5,6mg/kg pela via intravenosa, realizada intubação orotraqueal com sonda
7,5mm com balonete, iniciada ventilação mecânica com onze movimentos respiratórios e pressão inspiratória de 8mmHg,
manutenção anestésica com Isoflurano, fluidoterapia com ringer lactato na taxa de 5ml/kg/hora e realizado bloqueio infiltrativo na
linha de incisão cirúrgica com cloridrato de lidocaína monoidratado 2,0 % + hemitartarato de epinefrina 1:200.000 na dose de
5mg/kg. A monitoração de parâmetros vitais foi composta de: Eletrocardiografia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva
(artéria auricular) temperatura esofágica e capnografia. Durante o procedimento animal teve dois episódios de hipotensão
(50mmHg) sendo realizada a diminuição do halogenado e a administração de 0,1mg/kg de sulfato de efedrina no primeiro episódio
e 0,05mg/kg no segundo, sendo corrigida a alteração da pressão arterial média. Ao término do procedimento foi instilado
bupivacaína 0,5% na excisão cirúrgica na dose de 1,5mg/kg, flunixin meglumine 1,1 mg/kg pela via intravenosa. Após a suspensão
do anestésico a extubação ocorreu em nove minutos, em 22 minutos animal se encontrava em estação.

RESULTADOS

As técnicas de anestesia local em ruminantes são primordiais para analgesia, já que o uso de opioides é limitado devido
repercussão no sistema gastrointestinal. Timpanismo ruminal, regurgitação e pneumonia aspirativa são problemas comumente
associados à anestesia geral nesses animais, proteção da via aérea, cautela com decúbito e suporte ventilatório (assistida ou
mecânica) devido sobrepeso do rúmen e seus anexos, são maneiras de diminuir essas complicações.

CONCLUSOES
Conclui-se que a anestesia geral multimodal em caprinos é uma possibilidade, contudo, o tratamento com sulfato de efedrina requer
mais estudos e adequação de doses.

REFERENCIAS

SILVA, Caio Abércio da et al. Práticas de manejo com leitões lactentes: revisão e perspectivas vinculadas ao bem-estar animal.
Science and animal health. [S.l], v.3 n.1 p. 113-134 Jan/Jun 2015 SMITH, J. et al. Placeholder Text: A Study. The Journal of Citation
Styles, v. 3, 2021. MASSONE, F. Anestesiologia veterinária: Farmacologia e técnicas: texto e atlas colorido. 5.ed.Rio de Janeiro:
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TITULO ANESTESIA EM CAPRINO PARA ABLAÇÃO DE BOLSA ESCROTAL - Relato de Caso

INTRODUCAO

No Brasil e mundo, há uma tendência a desenvolver técnicas visando o bem-estar em animais de produção, garantindo uma
produção ética e humanitária. O bom uso da anestesia e analgesia durante procedimentos cirúrgicos, minimiza dores agudas e
crônicas, infecções, diminuição do ganho de peso e estresse. O conhecimento do médico veterinário sobre particularidades da
espécie para a escolha do protocolo anestésico é fundamental para uma anestesia segura, cumprindo esses objetivos.

OBJETIVOS O objetivo desse estudo é relatar um caso de um caprino submetido a anestesia geral para ablação de bolsa escrotal.

METODOLOGIA

Um Caprino da raça anglo-nubiana de dois anos e onze meses, foi atendido no Hovet- UNISA, com histórico de automutilação em
bolsa escrotal. A intervenção cirúrgica foi indicada. Avaliação pré-anestésica compreende: FC 82 bpm, FR 44 mpm, TPC 2", mucosas
normocoradas temperatura retal 38,8ºC, hemograma pré-operatório sem alterações. Animal pré-medicado com Xilazina 0,04mg/kg
pela via intramuscular, Indução anestésica com propofol 5,6mg/kg pela via intravenosa, realizada intubação orotraqueal com sonda
7,5mm com balonete, iniciada ventilação mecânica com onze movimentos respiratórios e pressão inspiratória de 8mmHg,
manutenção anestésica com Isoflurano, fluidoterapia com ringer lactato na taxa de 5ml/kg/hora e realizado bloqueio infiltrativo na
linha de incisão cirúrgica com cloridrato de lidocaína monoidratado 2,0 % + hemitartarato de epinefrina 1:200.000 na dose de
5mg/kg. A monitoração de parâmetros vitais foi composta de: Eletrocardiografia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva
(artéria auricular) temperatura esofágica e capnografia. Durante o procedimento animal teve dois episódios de hipotensão
(50mmHg) sendo realizada a diminuição do halogenado e a administração de 0,1mg/kg de sulfato de efedrina no primeiro episódio
e 0,05mg/kg no segundo, sendo corrigida a alteração da pressão arterial média. Ao término do procedimento foi instilado
bupivacaína 0,5% na excisão cirúrgica na dose de 1,5mg/kg, flunixin meglumine 1,1 mg/kg pela via intravenosa. Após a suspensão
do anestésico a extubação ocorreu em nove minutos, em 22 minutos animal se encontrava em estação.

RESULTADOS

As técnicas de anestesia local em ruminantes são primordiais para analgesia, já que o uso de opioides é limitado devido
repercussão no sistema gastrointestinal. Timpanismo ruminal, regurgitação e pneumonia aspirativa são problemas comumente
associados à anestesia geral nesses animais, proteção da via aérea, cautela com decúbito e suporte ventilatório (assistida ou
mecânica) devido sobrepeso do rúmen e seus anexos, são maneiras de diminuir essas complicações.

CONCLUSOES
Conclui-se que a anestesia geral multimodal em caprinos é uma possibilidade, contudo, o tratamento com sulfato de efedrina requer
mais estudos e adequação de doses.

REFERENCIAS

SILVA, Caio Abércio da et al. Práticas de manejo com leitões lactentes: revisão e perspectivas vinculadas ao bem-estar animal.
Science and animal health. [S.l], v.3 n.1 p. 113-134 Jan/Jun 2015 SMITH, J. et al. Placeholder Text: A Study. The Journal of Citation
Styles, v. 3, 2021. MASSONE, F. Anestesiologia veterinária: Farmacologia e técnicas: texto e atlas colorido. 5.ed.Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
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INTRODUCAO

A população idosa vem crescendo a cada dia e, junto ao crescimento dessa população, vemos ampliar também a necessidade de se
falar das especificidades dessa fase da vida. Um dos assuntos que precisam ser discutidos é a sexualidade na terceira idade, visto
ser esse um assunto relacionado a saúde e bem-estar da pessoa idosa. Muitas vezes a visão que se tem é de que a pessoa idosa
vive uma condição de "incapacidade" e "improdutividade", que perpassa todos os aspectos da vida. Nesse sentido, o presente
trabalho de pesquisa traz algumas reflexões sobre as barreiras vividas no contexto da sexualidade para idosos, identificando a
fisiologia e o desenvolvimento do idoso, apurando os mitos e tabus da sexualidade e identificando a importância do psicólogo nesse
processo da velhice.

OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre as barreiras vividas no contexto da sexualidade para idosos, identificando a
fisiologia e o desenvolvimento do idoso, apurando os mitos e tabus da sexualidade e identificando a importância do psicólogo nesse
processo da velhice.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica exploratória desenvolvida a partir de artigos, encontrados em buscas nas plataformas de
dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), livros e revistas, por meio da
utilização das palavras chave, 1) Desenvolvimento humano, 2) Idoso, 3) Representações sociais, 4) Sexualidade, 5) Qualidade de
vida.

RESULTADOS

Com base em pesquisas feitas, foi possível identificar a carência quando se trata de um assunto sobre sexualidade na terceira
idade. A falta de informação dos idosos referente às suas necessidades de saúde sexual. Acredita-se que isso se dá pela opressão
da sociedade quanto a um assunto que deveria ser natural e igual para todos. Perante esse resultado, a psicologia tem como
objetivo ser transparente e mais presente ao acolher essas questões.

CONCLUSOES

Por fim, foi possível perceber que a falta de informação e debates sobre a importância da vivência da sexualidade para a terceira
idade, traz embates relacionados a saúde e bem-estar da pessoa idosa. O debate é importante para a psicologia, visto ser este um
assunto que envolve a promoção da saúde. Além disso, acreditamos ser importante desmistificar os tabus sobre a sexualidade da
pessoa idosa diante a sociedade.

REFERENCIAS
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Xavier Silva, I. F. (2018). Sexualidade e qualidade de vida na terceira idade. Revista Brasileira De Pesquisa Em Saúde, 19(4), 140–
148. Recuperado de https://periodicos.ufes.br/rbps/article/view/19814 Nascimento-Schulze, Clélia Maria, (#38) Camargo, Erigido
Vizeu. (2000). Psicologia social, representações sociais e métodos. Temas em Psicologia, 8(3), 287-299. Recuperado em 05 de
outubro de 2022, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1413-
389X2000000300007(#38)lng=pt(#38)tlng=pt. Leandro-França, C., (#38) Giardini Murta, S. (2014). Prevenção e promoção da saúde
mental no envelhecimento: conceitos e intervenções. Psicologia: Ciência e profissão, 34, 318-329.
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TITULO BARREIRAS NA VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE

INTRODUCAO

A população idosa vem crescendo a cada dia e, junto ao crescimento dessa população, vemos ampliar também a necessidade de se
falar das especificidades dessa fase da vida. Um dos assuntos que precisam ser discutidos é a sexualidade na terceira idade, visto
ser esse um assunto relacionado a saúde e bem-estar da pessoa idosa. Muitas vezes a visão que se tem é de que a pessoa idosa
vive uma condição de "incapacidade" e "improdutividade", que perpassa todos os aspectos da vida. Nesse sentido, o presente
trabalho de pesquisa traz algumas reflexões sobre as barreiras vividas no contexto da sexualidade para idosos, identificando a
fisiologia e o desenvolvimento do idoso, apurando os mitos e tabus da sexualidade e identificando a importância do psicólogo nesse
processo da velhice.

OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre as barreiras vividas no contexto da sexualidade para idosos, identificando a
fisiologia e o desenvolvimento do idoso, apurando os mitos e tabus da sexualidade e identificando a importância do psicólogo nesse
processo da velhice.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica exploratória desenvolvida a partir de artigos, encontrados em buscas nas plataformas de
dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), livros e revistas, por meio da
utilização das palavras chave, 1) Desenvolvimento humano, 2) Idoso, 3) Representações sociais, 4) Sexualidade, 5) Qualidade de
vida.

RESULTADOS

Com base em pesquisas feitas, foi possível identificar a carência quando se trata de um assunto sobre sexualidade na terceira
idade. A falta de informação dos idosos referente às suas necessidades de saúde sexual. Acredita-se que isso se dá pela opressão
da sociedade quanto a um assunto que deveria ser natural e igual para todos. Perante esse resultado, a psicologia tem como
objetivo ser transparente e mais presente ao acolher essas questões.

CONCLUSOES

Por fim, foi possível perceber que a falta de informação e debates sobre a importância da vivência da sexualidade para a terceira
idade, traz embates relacionados a saúde e bem-estar da pessoa idosa. O debate é importante para a psicologia, visto ser este um
assunto que envolve a promoção da saúde. Além disso, acreditamos ser importante desmistificar os tabus sobre a sexualidade da
pessoa idosa diante a sociedade.

REFERENCIAS
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Xavier Silva, I. F. (2018). Sexualidade e qualidade de vida na terceira idade. Revista Brasileira De Pesquisa Em Saúde, 19(4), 140–
148. Recuperado de https://periodicos.ufes.br/rbps/article/view/19814 Nascimento-Schulze, Clélia Maria, (#38) Camargo, Erigido
Vizeu. (2000). Psicologia social, representações sociais e métodos. Temas em Psicologia, 8(3), 287-299. Recuperado em 05 de
outubro de 2022, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1413-
389X2000000300007(#38)lng=pt(#38)tlng=pt. Leandro-França, C., (#38) Giardini Murta, S. (2014). Prevenção e promoção da saúde
mental no envelhecimento: conceitos e intervenções. Psicologia: Ciência e profissão, 34, 318-329.
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TITULO BARREIRAS NA VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE

INTRODUCAO

A população idosa vem crescendo a cada dia e, junto ao crescimento dessa população, vemos ampliar também a necessidade de se
falar das especificidades dessa fase da vida. Um dos assuntos que precisam ser discutidos é a sexualidade na terceira idade, visto
ser esse um assunto relacionado a saúde e bem-estar da pessoa idosa. Muitas vezes a visão que se tem é de que a pessoa idosa
vive uma condição de "incapacidade" e "improdutividade", que perpassa todos os aspectos da vida. Nesse sentido, o presente
trabalho de pesquisa traz algumas reflexões sobre as barreiras vividas no contexto da sexualidade para idosos, identificando a
fisiologia e o desenvolvimento do idoso, apurando os mitos e tabus da sexualidade e identificando a importância do psicólogo nesse
processo da velhice.

OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre as barreiras vividas no contexto da sexualidade para idosos, identificando a
fisiologia e o desenvolvimento do idoso, apurando os mitos e tabus da sexualidade e identificando a importância do psicólogo nesse
processo da velhice.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica exploratória desenvolvida a partir de artigos, encontrados em buscas nas plataformas de
dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), livros e revistas, por meio da
utilização das palavras chave, 1) Desenvolvimento humano, 2) Idoso, 3) Representações sociais, 4) Sexualidade, 5) Qualidade de
vida.

RESULTADOS

Com base em pesquisas feitas, foi possível identificar a carência quando se trata de um assunto sobre sexualidade na terceira
idade. A falta de informação dos idosos referente às suas necessidades de saúde sexual. Acredita-se que isso se dá pela opressão
da sociedade quanto a um assunto que deveria ser natural e igual para todos. Perante esse resultado, a psicologia tem como
objetivo ser transparente e mais presente ao acolher essas questões.

CONCLUSOES

Por fim, foi possível perceber que a falta de informação e debates sobre a importância da vivência da sexualidade para a terceira
idade, traz embates relacionados a saúde e bem-estar da pessoa idosa. O debate é importante para a psicologia, visto ser este um
assunto que envolve a promoção da saúde. Além disso, acreditamos ser importante desmistificar os tabus sobre a sexualidade da
pessoa idosa diante a sociedade.

REFERENCIAS

Dantas, D. V., Batista Filho, R. C., Neves Dantas, R. A., Peixoto Nascimento, J. C., Alves Nunes, H. M., Beserra Rodriguez, G. C., (#38)
Xavier Silva, I. F. (2018). Sexualidade e qualidade de vida na terceira idade. Revista Brasileira De Pesquisa Em Saúde, 19(4), 140–
148. Recuperado de https://periodicos.ufes.br/rbps/article/view/19814 Nascimento-Schulze, Clélia Maria, (#38) Camargo, Erigido
Vizeu. (2000). Psicologia social, representações sociais e métodos. Temas em Psicologia, 8(3), 287-299. Recuperado em 05 de
outubro de 2022, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1413-
389X2000000300007(#38)lng=pt(#38)tlng=pt. Leandro-França, C., (#38) Giardini Murta, S. (2014). Prevenção e promoção da saúde
mental no envelhecimento: conceitos e intervenções. Psicologia: Ciência e profissão, 34, 318-329.
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TITULO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: DESAFIO DA ATUALIDADE

INTRODUCAO
Atenção Primária à Saúde é responsável em controlar e identificar por meio da vigilância epidemiológica, os sintomáticos
respiratórios e monitorar os tuberculosos através da notificação. A tua principal responsabilidade é a conscientização da
população, através da educação em saúde e busca ativa1,2,3.

OBJETIVOS
Relatar a vivência da graduanda de enfermagem no processo, levantamento e reconhecimento dos problemas encontrados na
vigilância epidemiológica da tuberculose em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) integrada.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de gestão, 8º semestre da graduação de
enfermagem, em uma UBS integrada na zona sul do Município de são Paulo. Os programas e serviços foram analisados no período
de agosto a setembro de 2022.

RESULTADOS

RESULTADOS- Durante o período de estágio, tive a vivência real das dificuldades encontradas no programa de vigilância, passei por
todos os setores da UBS, levantando diagnósticos e intervenções nos problemas encontrados. Para priorização da intervenção, foi
aplicado a MATRIZ GUT, que classifica os principais diagnósticos conforme a urgência de necessidade de intervenção. A principal
prioridade segunda a Matriz, foi a vigilância da tuberculose, visto que existiam falhas nas atividades correspondentes. A UBS possui
cerca de 75.000 usuários, conforme dados do IBGE 20102, sendo necessário 750 coletas de amostras de escarros por ano, para
contemplar o 1% de sintomáticos respiratórios1. No período de janeiro a julho a unidade realizou apenas 56,23% de coleta, estando
abaixo do esperado. No período que o grupe esteve no estágio, foi trabalhado acerca dessa realidade e coletado 89 amostras de
escarros. Outra intervenção realizada foi Educação em saúde, para conscientizar os profissionais sobre as medidas cabíveis para a
vigilância, além desta ação, participamos de uma reunião com os profissionais envolvidos com o programa, para esclarecer e
orientar a importância da completude correta de dados nos livros azul, verde e laranja da tuberculose, tornando mais fidedignas as
informações. Outro problema que intervimos, foi realizando visitas domiciliárias para os comunicantes, pois a unidade tinha 15
comunicantes, com falta de exames e consultas.

CONCLUSOES
Após passar por toda essa vivência na rotina do programa dentro da UBS, percebi o quão difícil foi intervir sobre os problemas
encontrados na Vigilância, pois são muitas as dificuldade e barreiras, por falta de acessibilidade e educação dos usuários.

REFERENCIAS

1. Vigilância epidemiológica\ secretaria da saúde [internet]. A vigilância epidemiológica tem como objetivo controlar os sintomáticos
respiratório. [acesso em 24 de setembro de 2022]. Disponível em: https://www.saude.go.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-
epidemiologica 2. Instituto brasileiro de geografia e estatística 2010 [internet]. Usuários da UBS JD. Icaraí. [acesso em 24 de
setembro de 2022]. Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/ 3. Rejane S, Ferreira S, Glasenapp R, Flores R. Tuberculose na
Atenção Primária à Saúde [Acesso 24 de setembro de 2022]. Disponível em:
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/livro_tuberculose11.pdf
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TITULO ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR EM CUIDADOS PALIATIVOS NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: Cuidado Paliativo é definido como uma abordagem que tem por objetivo promover a qualidade de vida de pacientes e
seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a sua continuidade, por intermédio do alívio da dor e do sofrimento. No
contexto da pediatria, os cuidados paliativos incorporam uma filosofia de cuidados de uma forma holística, destinada a atender as
necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais de crianças doentes e suas famílias

OBJETIVOS
OBJETIVOS: Esta pesquisa tem por objetivo identificar, por meio da revisão bibliográfica de artigos, evidencias científicas que
abordem qual o papel do psicólogo no setor de cuidados paliativos em oncologia pediátrica, visando destacar a importância deste
profissional na assistência ao paciente e seus familiares.

METODOLOGIA

METODOLOGIA: A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica com o objetivo de responder a seguinte pergunta: Qual
papel do psicólogo hospitalar em cuidados paliativos na oncologia pediátrica? A busca dos artigos foi realizada nas seguintes bases
de dados: Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia Brasil (BVS), Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Periódicos Eletrônicos
em Psicologia (Pepsic) e Google Scholar (Google Acadêmico), sendo realizada no período de fevereiro a março de 2022. Foram
utilizados os descritores: Cuidados paliativos, Cuidados Paliativos em oncologia pediátrica, Atuação do psicólogo hospitalar em
cuidados paliativos, Atuação do psicólogo hospitalar, Oncologia pediátrica, Oncologia Infantil e Psiconcologia.

RESULTADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados apontam a necessidade de criar espaços de discussões teóricas sobre morte e cuidados
paliativos, em especial quando se trata de criança. Os estudos apresentados destacam a importância do cuidado humanizado à
criança com câncer e à sua família, indicando a necessidade de se buscarem formas de aperfeiçoar os cuidados com pacientes
pediátricos.

CONCLUSOES

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os profissionais da saúde, são de suma importância para o tratamento e para qualidade de vida da criança
e de seus familiares. Quanto ao psicólogo na equipe de cuidados paliativos percebe-se que é reconhecida a importância de sua
atuação visto que este é o profissional capacitado para ouvir e acolher o sofrimento de todos os envolvidos (paciente, familiar,
profissionais) dando espaços a questões psicológicas e emocionais decorrentes do adoecimento e hospitalização.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 1-Nery, L.B, De-Farias, A.K.C.R, (#38) Fonseca, F.N. (2021). Cuidados Paliativos no Contexto da
Oncologia Pediátrica: Uma revisão da literatura. Psicologia em Processo, 1(1), 79-89. 2-De Oliveira,T.C.B, Maranhão, T.L.G (#38)
Barroso, M. L (2017). Equipe Multiprofissional de Cuidados Paliativos da Oncologia Pediátrica: Uma Revisão Sistemática. Id on Line
Rev (11). 3-Carvalho, C.S.U; (2018). A necessária atenção à família do paciente oncológico infantil. Revista Brasileira de
Cancerologia, Rio de Janeiro.
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TITULO ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR EM CUIDADOS PALIATIVOS NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: Cuidado Paliativo é definido como uma abordagem que tem por objetivo promover a qualidade de vida de pacientes e
seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a sua continuidade, por intermédio do alívio da dor e do sofrimento. No
contexto da pediatria, os cuidados paliativos incorporam uma filosofia de cuidados de uma forma holística, destinada a atender as
necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais de crianças doentes e suas famílias

OBJETIVOS
OBJETIVOS: Esta pesquisa tem por objetivo identificar, por meio da revisão bibliográfica de artigos, evidencias científicas que
abordem qual o papel do psicólogo no setor de cuidados paliativos em oncologia pediátrica, visando destacar a importância deste
profissional na assistência ao paciente e seus familiares.

METODOLOGIA

METODOLOGIA: A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica com o objetivo de responder a seguinte pergunta: Qual
papel do psicólogo hospitalar em cuidados paliativos na oncologia pediátrica? A busca dos artigos foi realizada nas seguintes bases
de dados: Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia Brasil (BVS), Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Periódicos Eletrônicos
em Psicologia (Pepsic) e Google Scholar (Google Acadêmico), sendo realizada no período de fevereiro a março de 2022. Foram
utilizados os descritores: Cuidados paliativos, Cuidados Paliativos em oncologia pediátrica, Atuação do psicólogo hospitalar em
cuidados paliativos, Atuação do psicólogo hospitalar, Oncologia pediátrica, Oncologia Infantil e Psiconcologia.

RESULTADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados apontam a necessidade de criar espaços de discussões teóricas sobre morte e cuidados
paliativos, em especial quando se trata de criança. Os estudos apresentados destacam a importância do cuidado humanizado à
criança com câncer e à sua família, indicando a necessidade de se buscarem formas de aperfeiçoar os cuidados com pacientes
pediátricos.

CONCLUSOES

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os profissionais da saúde, são de suma importância para o tratamento e para qualidade de vida da criança
e de seus familiares. Quanto ao psicólogo na equipe de cuidados paliativos percebe-se que é reconhecida a importância de sua
atuação visto que este é o profissional capacitado para ouvir e acolher o sofrimento de todos os envolvidos (paciente, familiar,
profissionais) dando espaços a questões psicológicas e emocionais decorrentes do adoecimento e hospitalização.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 1-Nery, L.B, De-Farias, A.K.C.R, (#38) Fonseca, F.N. (2021). Cuidados Paliativos no Contexto da
Oncologia Pediátrica: Uma revisão da literatura. Psicologia em Processo, 1(1), 79-89. 2-De Oliveira,T.C.B, Maranhão, T.L.G (#38)
Barroso, M. L (2017). Equipe Multiprofissional de Cuidados Paliativos da Oncologia Pediátrica: Uma Revisão Sistemática. Id on Line
Rev (11). 3-Carvalho, C.S.U; (2018). A necessária atenção à família do paciente oncológico infantil. Revista Brasileira de
Cancerologia, Rio de Janeiro.
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TITULO ENCARCERAMENTO PRECOCE DE PULMÃO EM PACIENTE ATINGIDO POR ARMA DE FOGO

INTRODUCAO
O encarceramento precoce de pulmão é uma situação rara, na qual o órgão fica encoberto de diversos líquidos e de origem
multifatorial, a qual prejudica sua função fisiológica e assim trazendo diversos sintomas específicos e complicações graves.

OBJETIVOS Analisar o quadro clínico de paciente atingido por dois projéteis após a evolução para encarceramento pulmonar precoce.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de caso. Foram analisados os resultados dos exames laboratoriais e os lados disponibilizados no prontuário
do paciente.

RESULTADOS

Paciente, 19 anos, masculino foi encaminhado para o pronto-socorro com dois ferimentos torácicos após troca de tiros com força
policial. A primeira perfuração torácica observada possuía orifício de entrada do projétil na zona 1 do pescoço e sem orifício de
saída promovendo acometimento do corpo vertebral. O segundo apresentava perfuração de entrada dorsal, na região escapular
direita no 8° espaço intercostal, com orifício de saída na fúrcula esternal. Neste local observava- se a presença de escape de ar. Foi
detectado extenso pneumotórax associado a derrame pleural à direita. Foi indicada uma abordagem cirúrgica por drenagem
torácica e toracotomia exploratória para avaliação cardíaca, dos grandes vasos e do pulmão. Havia extensa lesão no lobo superior
pulmonar. Observou-se derrame pericárdico e lesão de vértebra torácica com o alojamento de um dos projéteis. Foi realizada
pericardiotomia sem lesão. Além disso, foi realizada ligadura dos vasos e rafia do pulmão, drenagem do pericárdio e cervicotomia
exploradora com drenagem da região cervical. Após três dias da entrada ao hospital, o paciente manteve o derrame pleural à direita,
com dreno sem escape aéreo e débito continuo de 50 ml/24 horas. O paciente não era colaborativo e se recusava a realizar
fisioterapia respiratória e motora. No sexto dia de internação o paciente apresentava saturação de 80% com sinais de atelectasia,
desta maneira, foi submetido a uma broncoscopia, sendo feita a retirada de secreção e resíduos hemáticos de brônquios. Paciente
evoluiu com dessaturação (76%), taquicardia, taquipneia e broncoespasmos após o exame. Foi conduzido para a UTI onde se
realizou monitorização contínua, vigilância respiratória e hemodinâmica. Nos dias subsequentes o paciente se encontrava
hemodinamicamente estável, embora com manutenção do derrame pleural. No décimo nono dia a equipe de cirurgia torácica
diagnosticou encarceramento pulmonar de evolução precoce e a conduta escolhida foi a realização de toracoscopia com
decorticação pulmonar e drenagem pleural, sendo mantido os drenos previamente alocados nas regiões anterior e posterior.

CONCLUSOES
Após a realização dos procedimentos foi recomendado a fisioterapia com exercícios respiratórios e motores e RESPIRON. Desta
forma, manteve-se estável e sem complicações até o dia da alta, no vigésimo quinto dia.

REFERENCIAS

1. LAZARINI et al. Trauma torácico: análise de 124 pacientes submetidos à toracotomia. Rev. Col. Bras. Cir. 2009;36(6):482-486. 2.
KLEI et al. Current treatment and outcomes of traumatic sternal fractures—a systematic review. International Orthopaedics.
2019;43(6):1455-1464. 3. KUO et al. Successful treatment and survival after gunshot wound to the aortic arch with bullet embolism
to superficial femoral artery. J Vasc Surg. 2019;5(3):283-288.
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TITULO ENCARCERAMENTO PRECOCE DE PULMÃO EM PACIENTE ATINGIDO POR ARMA DE FOGO

INTRODUCAO
O encarceramento precoce de pulmão é uma situação rara, na qual o órgão fica encoberto de diversos líquidos e de origem
multifatorial, a qual prejudica sua função fisiológica e assim trazendo diversos sintomas específicos e complicações graves.

OBJETIVOS Analisar o quadro clínico de paciente atingido por dois projéteis após a evolução para encarceramento pulmonar precoce.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de caso. Foram analisados os resultados dos exames laboratoriais e os lados disponibilizados no prontuário
do paciente.

RESULTADOS

Paciente, 19 anos, masculino foi encaminhado para o pronto-socorro com dois ferimentos torácicos após troca de tiros com força
policial. A primeira perfuração torácica observada possuía orifício de entrada do projétil na zona 1 do pescoço e sem orifício de
saída promovendo acometimento do corpo vertebral. O segundo apresentava perfuração de entrada dorsal, na região escapular
direita no 8° espaço intercostal, com orifício de saída na fúrcula esternal. Neste local observava- se a presença de escape de ar. Foi
detectado extenso pneumotórax associado a derrame pleural à direita. Foi indicada uma abordagem cirúrgica por drenagem
torácica e toracotomia exploratória para avaliação cardíaca, dos grandes vasos e do pulmão. Havia extensa lesão no lobo superior
pulmonar. Observou-se derrame pericárdico e lesão de vértebra torácica com o alojamento de um dos projéteis. Foi realizada
pericardiotomia sem lesão. Além disso, foi realizada ligadura dos vasos e rafia do pulmão, drenagem do pericárdio e cervicotomia
exploradora com drenagem da região cervical. Após três dias da entrada ao hospital, o paciente manteve o derrame pleural à direita,
com dreno sem escape aéreo e débito continuo de 50 ml/24 horas. O paciente não era colaborativo e se recusava a realizar
fisioterapia respiratória e motora. No sexto dia de internação o paciente apresentava saturação de 80% com sinais de atelectasia,
desta maneira, foi submetido a uma broncoscopia, sendo feita a retirada de secreção e resíduos hemáticos de brônquios. Paciente
evoluiu com dessaturação (76%), taquicardia, taquipneia e broncoespasmos após o exame. Foi conduzido para a UTI onde se
realizou monitorização contínua, vigilância respiratória e hemodinâmica. Nos dias subsequentes o paciente se encontrava
hemodinamicamente estável, embora com manutenção do derrame pleural. No décimo nono dia a equipe de cirurgia torácica
diagnosticou encarceramento pulmonar de evolução precoce e a conduta escolhida foi a realização de toracoscopia com
decorticação pulmonar e drenagem pleural, sendo mantido os drenos previamente alocados nas regiões anterior e posterior.

CONCLUSOES
Após a realização dos procedimentos foi recomendado a fisioterapia com exercícios respiratórios e motores e RESPIRON. Desta
forma, manteve-se estável e sem complicações até o dia da alta, no vigésimo quinto dia.

REFERENCIAS

1. LAZARINI et al. Trauma torácico: análise de 124 pacientes submetidos à toracotomia. Rev. Col. Bras. Cir. 2009;36(6):482-486. 2.
KLEI et al. Current treatment and outcomes of traumatic sternal fractures—a systematic review. International Orthopaedics.
2019;43(6):1455-1464. 3. KUO et al. Successful treatment and survival after gunshot wound to the aortic arch with bullet embolism
to superficial femoral artery. J Vasc Surg. 2019;5(3):283-288.
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TITULO AVALIAÇÃO DOMICILIÁRIA DOS COMUNICANTES DE TUBERCULOSE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO

A avaliação dos comunicantes que tiveram contato com o paciente diagnosticado com tuberculose pulmonar tem como objetivo a
identificação precoce da doença e redução da transmissão. O contato pode ocorrer em escolas, supermercados, casa, transporte público e
entre outros. Toda pessoa que foi exposta ao caso fonte é definida como contato. A avaliação consiste em realizar exame físico, exames
complementares e avaliação médica e do enfermeiro. 1,2,3.

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem na avaliação dos comunicantes de tuberculose por meio da visita domiciliária.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Gestão em Saúde Coletiva no 8° semestre, em uma
Unidade Básica de Saúde (UBS) Integrada, localizada na região sul do Município de São Paulo. O estágio foi desenvolvido durante o período de
agosto a setembro de 2022.

RESULTADOS

As visitas domiciliares realizadas aos comunicantes de tuberculose auxiliam no controle de transmissão da doença, considerado como de
extrema importância por se tratar de uma doença com alta taxa de mortalidade. Durante o período de estágio, foram levantados diagnósticos
situacionais dos programas da UBS, sendo a Vigilância Epidemiológica da Tuberculose classificada pela matriz GUT, como uma prioridade
para intervir. Os diagnósticos encontrados no programa foram: Baixa busca ativa de Tuberculose (TB); Baixa cobertura mensal na coleta de
escarros; Baixa adesão ao Tratamento Diretamente Observado (TDO) e lacunas na avaliação dos comunicantes. A Unidade de Vigilância em
Saúde (UVIS) encaminhou uma lista dos comunicantes dos quais eram necessários realizar avaliações, pois haviam pendências de exames e
consultas. Diante desta solicitação, realizou-se visitas domiciliárias, a fim de entender e avaliar estes comunicantes. Durante as visitas,
percebeu-se uma extrema dificuldade de acesso por ser tratar de uma UBS tradicional/Integrada, sem a presença dos agentes comunitários de
saúde. Outra dificuldade observada foram as questões sociais envolvidas para a não realização dos exames complementares, como: horários
de trabalho, transporte público, doenças psiquiátricas e não se pode deixar de pontuar a falta de educação de saúde.

CONCLUSOES
Com essa experiência, foi possível observar a importância da visita domiciliária e acompanhamento dos comunicantes de tuberculose, pois a
questão social se mostra presente quando interligada a adesão ao tratamento.

REFERENCIAS

1. Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde. Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Avaliação de Contatos de
Pacientes com Tuberculose. Nota Informativa 03DVE/PMCT/2020 [Guia Online].São Paulo. Julho, 2020. [Acesso 17 de setembro de 2022].
Disponível
em:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/nota_informativa_03_avaliao_contt_paciente_c_tb_1596826165.pdf
2. Ministério D, Saúde. TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PROTOCOLO DE ENFERMAGEM. Disponível em:
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/tuberculose/tuberculose-na-atencao-primaria-a-saude-
protocolo-de-enfermagem.pdf 3. Rejane S, Ferreira S, Glasenapp R, Flores R. Tuberculose na Atenção Primária à Saúde [Acesso 17 de
setembro de 2022]. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/livro_tuberculose11.pdf
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TITULO AVALIAÇÃO DOMICILIÁRIA DOS COMUNICANTES DE TUBERCULOSE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO

A avaliação dos comunicantes que tiveram contato com o paciente diagnosticado com tuberculose pulmonar tem como objetivo a
identificação precoce da doença e redução da transmissão. O contato pode ocorrer em escolas, supermercados, casa, transporte público e
entre outros. Toda pessoa que foi exposta ao caso fonte é definida como contato. A avaliação consiste em realizar exame físico, exames
complementares e avaliação médica e do enfermeiro. 1,2,3.

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem na avaliação dos comunicantes de tuberculose por meio da visita domiciliária.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Gestão em Saúde Coletiva no 8° semestre, em uma
Unidade Básica de Saúde (UBS) Integrada, localizada na região sul do Município de São Paulo. O estágio foi desenvolvido durante o período de
agosto a setembro de 2022.

RESULTADOS

As visitas domiciliares realizadas aos comunicantes de tuberculose auxiliam no controle de transmissão da doença, considerado como de
extrema importância por se tratar de uma doença com alta taxa de mortalidade. Durante o período de estágio, foram levantados diagnósticos
situacionais dos programas da UBS, sendo a Vigilância Epidemiológica da Tuberculose classificada pela matriz GUT, como uma prioridade
para intervir. Os diagnósticos encontrados no programa foram: Baixa busca ativa de Tuberculose (TB); Baixa cobertura mensal na coleta de
escarros; Baixa adesão ao Tratamento Diretamente Observado (TDO) e lacunas na avaliação dos comunicantes. A Unidade de Vigilância em
Saúde (UVIS) encaminhou uma lista dos comunicantes dos quais eram necessários realizar avaliações, pois haviam pendências de exames e
consultas. Diante desta solicitação, realizou-se visitas domiciliárias, a fim de entender e avaliar estes comunicantes. Durante as visitas,
percebeu-se uma extrema dificuldade de acesso por ser tratar de uma UBS tradicional/Integrada, sem a presença dos agentes comunitários de
saúde. Outra dificuldade observada foram as questões sociais envolvidas para a não realização dos exames complementares, como: horários
de trabalho, transporte público, doenças psiquiátricas e não se pode deixar de pontuar a falta de educação de saúde.

CONCLUSOES
Com essa experiência, foi possível observar a importância da visita domiciliária e acompanhamento dos comunicantes de tuberculose, pois a
questão social se mostra presente quando interligada a adesão ao tratamento.

REFERENCIAS

1. Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde. Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Avaliação de Contatos de
Pacientes com Tuberculose. Nota Informativa 03DVE/PMCT/2020 [Guia Online].São Paulo. Julho, 2020. [Acesso 17 de setembro de 2022].
Disponível
em:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/nota_informativa_03_avaliao_contt_paciente_c_tb_1596826165.pdf
2. Ministério D, Saúde. TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PROTOCOLO DE ENFERMAGEM. Disponível em:
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/tuberculose/tuberculose-na-atencao-primaria-a-saude-
protocolo-de-enfermagem.pdf 3. Rejane S, Ferreira S, Glasenapp R, Flores R. Tuberculose na Atenção Primária à Saúde [Acesso 17 de
setembro de 2022]. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/livro_tuberculose11.pdf
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TITULO Impactos da mastectomia na vida conjugal e sexualidade do homem

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO:A mastectomia ainda é uma alternativa de tratamento para o câncer de mama, apesar dos avanços da ciência em
relação ao tratamentos, ela ainda é utilizada. Por ser uma modalidade cirúrgica mutiladora ela causa diversos impactos tanto na
vida da mulher quanto do seu companheiro. A participação do companheiro é essencial na recuperação da mulher mastectomizada,
porém a atenção ao companheiro não é muito explorada, causando impactos físicos e psicológicos.

OBJETIVOS

OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo geral identificar os impactos da mastectomia no cônjuge e sua interferência na
relação do casal e na sexualidade do homem. Como objetivos específicos identificar os impactos psíquicos no homem pós
mastectomia total, identificar suporte a mulher e a troca de papel familiar do companheiro pos diagnóstico de câncer de mama e
mastectomia total e identificar as mudanças em relação a sexualidade do casal e olhar do cônjuge para mulher pos mastectomia
total.

METODOLOGIA

METODOLOGIA :No presente trabalho foi utilizado a metodologia de levantamento bibliográfico através de buscas eletrônicas com
descritores como: Câncer de mama, psicanalise, representatividade da mama para o homem, sexualidade após a mastectomia. Para
a construção do presente estudo foram utilizados os artigos se estão dentro do período de 5 anos de 2017 a 2021, escritos em
língua portuguesa e que tivessem relação com os temas câncer de mama, mastectomia, psicologia, abordagem psicanalítica na
área da saúde, sexualidade e psicanalise. Foram identificados 9 artigos científicos aos critérios apresentados.

RESULTADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO :Grande parte dos estudos são qualitativos, onde são descritos os impactos dos companheiros de
mulheres mastectomizadas em grupos pequenos, limitando sobre o assunto da sexualidade na vida conjugal após mastectomia.
Poucos estudos qualitativos foram encontrados para que os aspectos da sexualidade, físicos e psicológicos fossem apontados com
uma maior precisão.

CONCLUSOES

As masculinidades além de fatores socias, culturais e econômicos são aspectos que influenciam a vivencia do companheiro e a
torna subjetiva diante do diagnóstico. Portanto não existe um comportamento padrão da parte dos companheiros diante da mulher
mastectomizada. O que é recorrente nos estudos são as reações de esquiva e abandono do parceiro, por não saberem lidar com as
alterações físicas e psicológicas das companheiras, além de não suportarem a troca de papeis do casamento. Não há ambulatórios
especializados para este tipo de suporte para homem, trazendo apenas um serviço voltado para um suporte familiar.

REFERENCIAS

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA. Tratamento para o câncer de mama 2020.Disponível
em:https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-de-mama/acoes-de-controle/tratamento. Acesso em: 30 Ago2021. VARELA, A. I. S.;
ROSA, L.M.; SEBLOD, N.; LAVERDE, A. G.; MAÇANEIRO, A. L.; ERDAMAN, A. L.(#38)#8239;Comprometimento da sexualidade de
mulheres com câncer de mama / Commitment to sexuality of women with breast cancer. Enferm. Foco 2018; 8 (1): 67-71. Teixeira, I.
(2020). O RESGATE DA AUTO-ESTIMA: O DESAFIO DE SUPERAR AS REPERCUSSÕES DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO CÂNCER DE
MAMA.(#38)#8239;Revista Brasileira De Sexualidade Humana,(#38)#8239;18(1). https://doi.org/10.35919/rbsh.v18i1.409
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TITULO UTILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TUBERCULOSE

INTRODUCAO

O Planejamento Estratégico Situacional (PES) é um método de planejamento por problemas, que são abordados em suas múltiplas
dimensões (política, econômica, social, cultural etc.), e tem enfoque naqueles mal estruturados e complexos1,2, para os problemas
de saúde identificados deve ser realizada uma classificação que priorize um (ou mais) problemas, para o qual deve ser feito um
plano de intervenção3.

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem frente a implementação do PES para Gestão em Saúde Coletiva.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Gestão em Saúde Coletiva no 8°
semestre, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Integrada, localizada na região sul do Município de São Paulo. O estágio foi
desenvolvido durante o período de agosto a setembro de 2022.

RESULTADOS

O PES auxiliou na realização do plano de intervenção para o programa da Vigilância Epidemiológica da Tuberculose (TB)
classificada pela matriz GUT, como prioridade entre os diagnósticos encontrados na UBS. O PES propõe quatro momentos que
devem ser cumpridos, sendo eles, momento explicativo ( momento de selecionar e analisar os problemas que precisam ser
solucionados)3, nesse primeiro momento foram levantados os seguintes problemas: Falta de busca ativa para TB; Baixa cobertura
mensal na coleta de escarro; Sobrecarga profissional; Falta de controle dos comunicantes e Incompletude de dados nos livros azul,
verde e laranja. O segundo momento é o normativo (momento de desenhar a situação, objetivo e as propostas de intervenção)3,
foram realizados os seguintes planos operativos, com o objetivo de atingir as metas preconizadas: Completar os livros da Vigilância
Epidemiológica da TB; realizar busca ativa para TB; Educação continuada para Sensibilização dos profissionais da UBS; Controle dos
comunicantes e Reogarniização da agenda profissional. O terceiro momento é o estratégico ( momento de realizar a análise de
viabilidade do plano de ações)3, analisando o plano operativo, foram levantados como possíveis adversidades, a resistência dos
profissionais da Vigilância Epidemiológica em fornecer os recursos necessários e há não continuidade da busca ativa de TB e
controle dos comunicante. O quarto momento é o tático-operacional, foi implementado o plano operativo, realizado busca ativa de
TB no território abrangente, Sensibilização dos profissionais em saúde, preenchimento dos livros azul, verde e laranja e controle dos
comunicantes.

CONCLUSOES
Com essa experiência, foi possível observar a importância de utilizar o PES como planejamento para intervir no diagnóstico da
Vigilância Epidemiológica de Tuberculose.

REFERENCIAS

1. Pardo M, Reis D. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL SITUATIONAL STRATEGIC PLANNING José Orcélio do
Nascimento [Acesso 21 de setembro de 2022]. Disponível em:
https://liceu.emnuvens.com.br/LICEU_ONLINE/article/download/1721/976 2. Artmann E. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
SITUACIONAL NO NÍVEL LOCAL: um instrumento a favor da visão multissetorial [Acesso 21 de setembro de 2022]. Disponível em:
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2153.pdf 3. Pereira De Faria H, Carlos F, De Campos C. Planejamento,
avaliação e programação das ações de saúde [Acesso 21 de setembro de 2022]. Disponível em:
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf
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TITULO UTILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TUBERCULOSE

INTRODUCAO

O Planejamento Estratégico Situacional (PES) é um método de planejamento por problemas, que são abordados em suas múltiplas
dimensões (política, econômica, social, cultural etc.), e tem enfoque naqueles mal estruturados e complexos1,2, para os problemas
de saúde identificados deve ser realizada uma classificação que priorize um (ou mais) problemas, para o qual deve ser feito um
plano de intervenção3.

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem frente a implementação do PES para Gestão em Saúde Coletiva.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Gestão em Saúde Coletiva no 8°
semestre, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Integrada, localizada na região sul do Município de São Paulo. O estágio foi
desenvolvido durante o período de agosto a setembro de 2022.

RESULTADOS

O PES auxiliou na realização do plano de intervenção para o programa da Vigilância Epidemiológica da Tuberculose (TB)
classificada pela matriz GUT, como prioridade entre os diagnósticos encontrados na UBS. O PES propõe quatro momentos que
devem ser cumpridos, sendo eles, momento explicativo ( momento de selecionar e analisar os problemas que precisam ser
solucionados)3, nesse primeiro momento foram levantados os seguintes problemas: Falta de busca ativa para TB; Baixa cobertura
mensal na coleta de escarro; Sobrecarga profissional; Falta de controle dos comunicantes e Incompletude de dados nos livros azul,
verde e laranja. O segundo momento é o normativo (momento de desenhar a situação, objetivo e as propostas de intervenção)3,
foram realizados os seguintes planos operativos, com o objetivo de atingir as metas preconizadas: Completar os livros da Vigilância
Epidemiológica da TB; realizar busca ativa para TB; Educação continuada para Sensibilização dos profissionais da UBS; Controle dos
comunicantes e Reogarniização da agenda profissional. O terceiro momento é o estratégico ( momento de realizar a análise de
viabilidade do plano de ações)3, analisando o plano operativo, foram levantados como possíveis adversidades, a resistência dos
profissionais da Vigilância Epidemiológica em fornecer os recursos necessários e há não continuidade da busca ativa de TB e
controle dos comunicante. O quarto momento é o tático-operacional, foi implementado o plano operativo, realizado busca ativa de
TB no território abrangente, Sensibilização dos profissionais em saúde, preenchimento dos livros azul, verde e laranja e controle dos
comunicantes.

CONCLUSOES
Com essa experiência, foi possível observar a importância de utilizar o PES como planejamento para intervir no diagnóstico da
Vigilância Epidemiológica de Tuberculose.

REFERENCIAS

1. Pardo M, Reis D. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL SITUATIONAL STRATEGIC PLANNING José Orcélio do
Nascimento [Acesso 21 de setembro de 2022]. Disponível em:
https://liceu.emnuvens.com.br/LICEU_ONLINE/article/download/1721/976 2. Artmann E. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
SITUACIONAL NO NÍVEL LOCAL: um instrumento a favor da visão multissetorial [Acesso 21 de setembro de 2022]. Disponível em:
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2153.pdf 3. Pereira De Faria H, Carlos F, De Campos C. Planejamento,
avaliação e programação das ações de saúde [Acesso 21 de setembro de 2022]. Disponível em:
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf
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TITULO A sexualidade da mulher com câncer de mama após a mastectomia

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: Dentre os tipos de câncer, o câncer de mama é o tipo de neoplasia mais temido entre as mulheres. Apesar dos
avanços dos tratamentos e novas técnicas cirúrgicas, a mastectomia ainda é uma alternativa para determinados tipos de tumor. Por
ser uma cirurgia mutiladora ela causa grandes impactos físicos e psicológicos que interferem na vivência da sexualidade feminina.

OBJETIVOS
OBJETIVOS: Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender os impactos psicológicos da mastectomia total na sexualidade
feminina. Como objetivo específico buscou-se identificar os impactos psicológicos gerais e na sexualidade feminina do diagnóstico
de câncer de mama na mulher e do tratamento em suas diversas modalidades e fases.

METODOLOGIA

METODOLOGIA: Este estudo foi feito através de um levantamento bibliográfico utilizando as bases de dados LILACS, PEPSIC, INCA e
BANCA DE TESES USP no período de 2017 a 2021, escritos em língua portuguesa. Nesta pesquisa foram utilizados descritores
como : câncer de mama, sexualidade e câncer, sexualidade em mulheres mastectomizadas, sexualidade e neoplasia mamária,
impactos psicológicos câncer de mama, imagem corporal e câncer de mama, sexualidade feminina, construção da imagem
feminina, construção imagem corporal, psicanálise.

RESULTADOS
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Desse modo foram selecionados 18 artigos que apresentavam conteúdos relacionados com câncer de
mama, mastectomia, sexualidade, psicologia, abordagem psicanalítica e conteúdo da área da saúde que tinham relação com o tema
como, medicina, oncologia, enfermagem.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: Os resultados mostraram que, apesar dos avanços do tratamento contra o câncer de mama, os impactos na
sexualidade ainda são um tabu dentro das equipes multiprofissionais e equipe médica e a preservação da vida deixa a questão da
sexualidade em segundo plano. Apesar dos impactos físicos serem descritos na literatura de maneira similar, a vivência do
processo é bem subjetiva, está ligada a diversos fatores e por esse motivo a psicanálise pode proporcionar abordagens mais
assertivas dentro desse processo, tanto no tratamento como no pós-mastectomia.

REFERENCIAS

REFERENCIAS: 1-ARAUJO, R. S de; LIMA, N. L de. A clínica psicanalítica no hospital com mulheres em tratamento de câncer de
mama.(#38)#8239;Tempo psicanal., Rio de Janeiro,(#38)#8239;v. 47,(#38)#8239;n. 2,(#38)#8239;p. 90-102,(#38)#8239;dez. 2015.
Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0101-
48382015000200006(#38)lng=pt(#38)nrm=iso. Acessos em:(#38)#8239;30(#38)#8239;jan.(#38)#8239;2022. 2-AZEVEDO, D.;
MORAIS, R.; MARAFON, A. Importância do psicólogo na intervenção da psico-oncologia em mulheres acometidas pelo câncer de
mama: I Simpósio Científico De Práticas Em Psicologia.(#38)#8239;Psicologia e Saúde em debate,(#38)#8239;[S. l.], v. 2, n. Supl. 1,
p. 12–15, 2017. DOI: 10.22289/2446-922X.V2S1A4. Disponível em:
http://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/view/55. Acesso em: 5 jul. 2022. 3-BATISTA, K. A; MERCES, M. C;
SANTANA, A.I.C; PINHEIRO, S. L; LUA, I; OLIVEIRA, D. S.(#38)#8239;Sentimentos de mulheres com câncer de mama após
mastectomia / Feelings of women with breast cancer after mastectomy. Rev enferm UFPE on line., Recife, 11(7):2788-94, jul., 2017.
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TITULO SENSIBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE COM ÊNFASE NA VIGILÂNCIA DA TUBERCULOSE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

INTRODUCAO
Tuberculose (TB) é infecção crônica e progressiva. A tuberculose afeta mais comumente os pulmões, os sintomas incluem tosse
produtiva, febre, perda ponderal e mal-estar. O diagnóstico é na maioria das vezes por baciloscopia e cultura. O tratamento é feito
com múltiplos agentes antimicrobianos, administrados por pelo menos seis meses1,2,3

OBJETIVOS
Relatar a experiência das graduandas de enfermagem acerca da sensibilização da equipe de saúde com ênfase na vigilância da
tuberculose em uma Unidade Básica de Saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de gestão em saúde coletiva no 8º
semestre, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) integrada, localizada na região sul do Município de São Paulo. Estágio
desenvolvido durante o período de agosto a setembro 2022.

RESULTADOS

Foi realizada uma educação continuada com enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem e equipe de Apoio da UBS. O principal
objetivo foi a conscientização, orientação sobre a importância da busca ativa de tuberculose e a vigilância. Essa apresentação foi
feita de forma dinâmica com participação do grupo, dando oportunidade aos participantes interagirem em grupo. Foi discutido
sobre a tuberculose, forma de transmissão, sintomas, vulnerabilidades e formas de tratamento. Para elucidar utilizamos vídeos
motivacionais, a fim de sensibilizar sobre a doença e o papel do profissional na vigilância. Outra técnica utilizada foi a apresentação
dos dados da vigilância da tuberculose da própria Unidade Básica de Saúde. Foi discutido sobre a baixa cobertura da meta esperada
de busca ativa e a experiência dos alunos na busca ativa de tuberculose na própria UBS e em domicílio. Esta experiência mostra o
quão possível é atingir a meta e muito além disto, evitar mortes precoces e disseminação da doença.

CONCLUSOES
Com essa experiência foi possível observar a importância da educação continuada no serviço de saúde, pois proporciona, capacita e
acrescenta novos conhecimentos, ampliando sua visão e possibilitando uma mudança no estilo de pensar sobre a assistência em
saúde.

REFERENCIAS

1.Tuberculose | Secretaria Municipal da Saúde | Prefeitura da Cidade de São Paulo. (acesso 21 de setembro de 2022)
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/tuberculose/index.php?
p=6316. 2.Manual e recomendações de controle da tuberculose no brasil 2ª edição. São Paulo março 2022 | Ministério da saúde.
(acesso 21 de setembro 2022)https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose/tuberculose. 3.Tuberculose
na Atenção Primária à Saúde: Protocolo de Enfermagem. São Paulo março 2022 | Ministério da saúde (acesso 21 de setembro
2022)https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose/tuberculose.
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TITULO SENSIBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE COM ÊNFASE NA VIGILÂNCIA DA TUBERCULOSE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

INTRODUCAO
Tuberculose (TB) é infecção crônica e progressiva. A tuberculose afeta mais comumente os pulmões, os sintomas incluem tosse
produtiva, febre, perda ponderal e mal-estar. O diagnóstico é na maioria das vezes por baciloscopia e cultura. O tratamento é feito
com múltiplos agentes antimicrobianos, administrados por pelo menos seis meses1,2,3

OBJETIVOS
Relatar a experiência das graduandas de enfermagem acerca da sensibilização da equipe de saúde com ênfase na vigilância da
tuberculose em uma Unidade Básica de Saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de gestão em saúde coletiva no 8º
semestre, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) integrada, localizada na região sul do Município de São Paulo. Estágio
desenvolvido durante o período de agosto a setembro 2022.

RESULTADOS

Foi realizada uma educação continuada com enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem e equipe de Apoio da UBS. O principal
objetivo foi a conscientização, orientação sobre a importância da busca ativa de tuberculose e a vigilância. Essa apresentação foi
feita de forma dinâmica com participação do grupo, dando oportunidade aos participantes interagirem em grupo. Foi discutido
sobre a tuberculose, forma de transmissão, sintomas, vulnerabilidades e formas de tratamento. Para elucidar utilizamos vídeos
motivacionais, a fim de sensibilizar sobre a doença e o papel do profissional na vigilância. Outra técnica utilizada foi a apresentação
dos dados da vigilância da tuberculose da própria Unidade Básica de Saúde. Foi discutido sobre a baixa cobertura da meta esperada
de busca ativa e a experiência dos alunos na busca ativa de tuberculose na própria UBS e em domicílio. Esta experiência mostra o
quão possível é atingir a meta e muito além disto, evitar mortes precoces e disseminação da doença.

CONCLUSOES
Com essa experiência foi possível observar a importância da educação continuada no serviço de saúde, pois proporciona, capacita e
acrescenta novos conhecimentos, ampliando sua visão e possibilitando uma mudança no estilo de pensar sobre a assistência em
saúde.

REFERENCIAS

1.Tuberculose | Secretaria Municipal da Saúde | Prefeitura da Cidade de São Paulo. (acesso 21 de setembro de 2022)
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/tuberculose/index.php?
p=6316. 2.Manual e recomendações de controle da tuberculose no brasil 2ª edição. São Paulo março 2022 | Ministério da saúde.
(acesso 21 de setembro 2022)https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose/tuberculose. 3.Tuberculose
na Atenção Primária à Saúde: Protocolo de Enfermagem. São Paulo março 2022 | Ministério da saúde (acesso 21 de setembro
2022)https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose/tuberculose.
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TITULO Estilos Parentais e Relações Interpessoais: As Influências dos Estilos Parentais no Comportamento de Adolescentes.

INTRODUCAO

Introdução: Estilos parentais é a forma como os pais educam os seus filhos e o estilo adotado vai de acordo com a sua
personalidade, crenças e cultura e pode variar de acordo com o filho. Ao longo dos anos foram feitos estudos sobre os diferentes
estilos parentais e qual o seu efeito nos comportamentos dos filhos, um estudo que se destaca sobre o assunto é o da autora
Baumrind que discute as modalidadesde controles parentais e como isso afeta o desenvolvimento dos filhos.Segundo Baumrind
existem três tipos de estilos parentais, o autoritativo, o autoritário e o permissivo. Eles se baseiam em dois fatores: responsividade
(capacidade de resposta) e exigência. A distinção entre os estilos foi decidida com base no pai ter alta ou baixa capacidade de
resposta e ser exigente ou não.

OBJETIVOS Objetivo: Analisar quais as relações causais entre Estilos Parentais abusivos e comportamentos disfuncionais futuros.

METODOLOGIA
Metodologia: Aplicamos um questionário baseado nos seguintes instrumentos: Questionário de Estilos Parentais (Desenvolvido por
Jeffrey Young); Questionário de Esquemas de Young-YSQ-S3 e Inventário de Tipos de Relacionamento Amoroso (ITRA).

RESULTADOS
Realizamos uma aplicação de formulário, onde 137 adolescentes responderam, com a faixa etária de 18 a 22 anos, entre eles 2 do
sexo não binário, 94 do sexo feminino e 41 do sexo masculino afim de compreender como diferentes estilos parentais interferem no
comportamento e sintomas psíquicos.

CONCLUSOES
Pudemos verificar através do questionário o impacto psíquico que as relações parentais disfuncionais, causam nos sujeitos,
podendo trazer prejuízos em sua vida em diversos âmbitos, tanto sociais, como emocionais e na forma de como o sujeito se
relaciona com ele e com o mundo, ocasionando traumas e relações externas disfuncionais em vários âmbitos.

REFERENCIAS
1. Baumrind, D. (1966). Efeccts of authoritative control on child behavior. Child Development, 37 (4), 887-907. 2. Baumrind, D.
(1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Genetic Psychology Monographs, 75 (1), 43-88. 3.
Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monograph, 4 (1), 1-103.
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Karine Candido Rodrigues

TITULO Estilos Parentais e Relações Interpessoais: As Influências dos Estilos Parentais no Comportamento de Adolescentes.

INTRODUCAO

Introdução: Estilos parentais é a forma como os pais educam os seus filhos e o estilo adotado vai de acordo com a sua
personalidade, crenças e cultura e pode variar de acordo com o filho. Ao longo dos anos foram feitos estudos sobre os diferentes
estilos parentais e qual o seu efeito nos comportamentos dos filhos, um estudo que se destaca sobre o assunto é o da autora
Baumrind que discute as modalidadesde controles parentais e como isso afeta o desenvolvimento dos filhos.Segundo Baumrind
existem três tipos de estilos parentais, o autoritativo, o autoritário e o permissivo. Eles se baseiam em dois fatores: responsividade
(capacidade de resposta) e exigência. A distinção entre os estilos foi decidida com base no pai ter alta ou baixa capacidade de
resposta e ser exigente ou não.

OBJETIVOS Objetivo: Analisar quais as relações causais entre Estilos Parentais abusivos e comportamentos disfuncionais futuros.

METODOLOGIA
Metodologia: Aplicamos um questionário baseado nos seguintes instrumentos: Questionário de Estilos Parentais (Desenvolvido por
Jeffrey Young); Questionário de Esquemas de Young-YSQ-S3 e Inventário de Tipos de Relacionamento Amoroso (ITRA).

RESULTADOS
Realizamos uma aplicação de formulário, onde 137 adolescentes responderam, com a faixa etária de 18 a 22 anos, entre eles 2 do
sexo não binário, 94 do sexo feminino e 41 do sexo masculino afim de compreender como diferentes estilos parentais interferem no
comportamento e sintomas psíquicos.

CONCLUSOES
Pudemos verificar através do questionário o impacto psíquico que as relações parentais disfuncionais, causam nos sujeitos,
podendo trazer prejuízos em sua vida em diversos âmbitos, tanto sociais, como emocionais e na forma de como o sujeito se
relaciona com ele e com o mundo, ocasionando traumas e relações externas disfuncionais em vários âmbitos.

REFERENCIAS
1. Baumrind, D. (1966). Efeccts of authoritative control on child behavior. Child Development, 37 (4), 887-907. 2. Baumrind, D.
(1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Genetic Psychology Monographs, 75 (1), 43-88. 3.
Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monograph, 4 (1), 1-103.
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Karine Candido Rodrigues

TITULO Estilos Parentais e Relações Interpessoais: As Influências dos Estilos Parentais no Comportamento de Adolescentes.

INTRODUCAO

Introdução: Estilos parentais é a forma como os pais educam os seus filhos e o estilo adotado vai de acordo com a sua
personalidade, crenças e cultura e pode variar de acordo com o filho. Ao longo dos anos foram feitos estudos sobre os diferentes
estilos parentais e qual o seu efeito nos comportamentos dos filhos, um estudo que se destaca sobre o assunto é o da autora
Baumrind que discute as modalidadesde controles parentais e como isso afeta o desenvolvimento dos filhos.Segundo Baumrind
existem três tipos de estilos parentais, o autoritativo, o autoritário e o permissivo. Eles se baseiam em dois fatores: responsividade
(capacidade de resposta) e exigência. A distinção entre os estilos foi decidida com base no pai ter alta ou baixa capacidade de
resposta e ser exigente ou não.

OBJETIVOS Objetivo: Analisar quais as relações causais entre Estilos Parentais abusivos e comportamentos disfuncionais futuros.

METODOLOGIA
Metodologia: Aplicamos um questionário baseado nos seguintes instrumentos: Questionário de Estilos Parentais (Desenvolvido por
Jeffrey Young); Questionário de Esquemas de Young-YSQ-S3 e Inventário de Tipos de Relacionamento Amoroso (ITRA).

RESULTADOS
Realizamos uma aplicação de formulário, onde 137 adolescentes responderam, com a faixa etária de 18 a 22 anos, entre eles 2 do
sexo não binário, 94 do sexo feminino e 41 do sexo masculino afim de compreender como diferentes estilos parentais interferem no
comportamento e sintomas psíquicos.

CONCLUSOES
Pudemos verificar através do questionário o impacto psíquico que as relações parentais disfuncionais, causam nos sujeitos,
podendo trazer prejuízos em sua vida em diversos âmbitos, tanto sociais, como emocionais e na forma de como o sujeito se
relaciona com ele e com o mundo, ocasionando traumas e relações externas disfuncionais em vários âmbitos.

REFERENCIAS
1. Baumrind, D. (1966). Efeccts of authoritative control on child behavior. Child Development, 37 (4), 887-907. 2. Baumrind, D.
(1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Genetic Psychology Monographs, 75 (1), 43-88. 3.
Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monograph, 4 (1), 1-103.
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Elaine Alcantara Freitas Peixoto

TITULO Análise do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) em Empreendimento de Sucata em município baiano

INTRODUCAO

Os resíduos provenientes das empresas de metalurgia, sucatas metálicas, têm grande potencial de reutilização e reciclagem, por
isso as empresas que comercializam esse material surgem como importante agente ambiental (CHEN et al., 2019). Porém os
trabalhadores dessas empresas se expõem a riscos com as atividades cotidianas, podendo sofrer acidentes de trabalho que
prejudicam sua saúde física e emocional, além de trazer prejuízos ao empregador (CAMISASSA, 2015). Identificar os riscos e
analisar o programa de gerenciamento de riscos dessas empresas são uma forma de evitar esses acidentes (DE SOUSA, 2020).

OBJETIVOS
O trabalho teve como objetivo analisar o Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) relacionado aos riscos potenciais e reais nos
processos produtivos de uma empresa de sucata na cidade de Irecê- BA e propor medidas de prevenção, correção e controle para
atendimento das normas regulamentadoras relacionadas.

METODOLOGIA
O levantamento de dados se deu por meio de análise do Programa de Gerenciamento de Risco da empresa, que foi elaborado no ano
de 2021, que permitiu a descrição para cada etapa dos processos. Em seguida,foi comparado às Normas Regulamentadoras
correspondentes, para verificar se o programa está em conformidade com a legislação vigente.

RESULTADOS

Foram encontradas falhas estruturais no PGR da empresa em que não atendem aos dois passos essenciais do programa: inventario
dos riscos ocupacionais e plano de ação, apresentando déficit com relação à primeira etapa e, por consequência, a segunda etapa
ficou incompleta. A análise identificou a necessidade de diversos ajustes no programa, voltados mais especificamente à: .
caracterização da atividade da empresa estudada; . revisão do programa urgente, quanto à identificação de perigos e riscos, bem
como das medidas de segurança a serem implementadas. Foram indicadas medidas de prevenção, correção e controle para integrar
o programa em análise como: equipamentos de proteção coletiva, manutenção periódica de máquinas e caminhões, sendo estas
medidas associadas a treinamento obrigatório e periódico, fornecimento e obrigatoriedade de uso de equipamentos de proteção
individual, assim como fiscalização destas medidas por parte do empregador.

CONCLUSOES

É de extrema importância que a empresa realize campanhas sobre segurança do trabalho, seus aspectos e impactos, incluindo
explicações relativas aos riscos ocupacionais, pois isso diminui a possibilidade de acidentes de trabalho, trazendo maior qualidade
de vida aos trabalhadores e maior produtividade, além de evitar multas e notificações à empresa, devendo esta prática ser
incorporada às medidas estabelecidas no PGR.

REFERENCIAS

CAMISASSA, M. Q. Segurança e Saúde no Trabalho: NRs 1 a 36 comentadas e descomplicadas. São Paulo: Método, 2015. CHEN, B.;
HE, J.; XI, Y.; ZENG, X.; KABAN, I.; ZHAO, J.; HAO, H. Liquid-liquid hierarchical separation and metal recycling of waste printed circuit
boards. Journal of Hazardous Materials, v. 364, p. 388-395, 2019. DE SOUSA, N. A; HENICKA, V; RAMBO, L. H. Conhecimento como
ferramenta de prevenção de acidentes. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 12, p. 101357-101364, 2020.
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TITULO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE NA PERSPECTIVA DAS TCC’S

INTRODUCAO

A personalidade é constituída através de muitos fatores, como os padrões de pensar, sentir e agir, em alguns indivíduos este
funcionamento acaba não ocorrendo da forma esperada, como é o caso das pessoas com Transtorno de Personalidade Borderline
(TPB) que tem como característica apresentar comportamentos impulsivos e autodestrutivos (Dalgalarrondo, 2019). As terapias
cognitivo-comportamentais se apresentam como abordagem com maior corpo de evidência para o tratamento de vários transtornos
psicológicos (BECK, 2021) e o TPB tem mobilizado os terapeutas na busca das principais intervenções úteis.

OBJETIVOS Revisar artigos de tratamento do Transtorno de Personalidade Borderline com abordagens das TCC’s.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa que se iniciou com um levantamento da literatura sobre a personalidade, o seu desenvolvimento,
assim como do transtorno de personalidade, classificando posteriormente o transtorno de personalidade borderline. Para compor
resultados serão utilizados artigos publicados nos últimos 15 anos (2007 a 2022), com os seguintes descritores Transtorno de
Personalidade, Transtorno de Personalidade Borderline, Teoria cognitivo-comportamental. Além dos artigos serão incluídas
dissertações e teses disponibilizadas integralmente online.

RESULTADOS

De acordo com a pesquisa realizada observou-se que a Terapia Comportamental Dialética (TCD) que é caracterizada como uma
terapia da terceira onda das Terapias Cognitivas Comportamentais, tem se consolidado como a mais promissora no tratamento de
pacientes que possuem TPB. Trata-se de uma abordagem norteada por princípios e não por protocolos como TCC-padrão. A TCD
possui 8 princípios: os pacientes estão fazendo o melhor que podem; os pacientes querem melhorar; os pacientes precisam fazer
mais, tentar mais e ter mais motivação para mudar; os pacientes podem não ter causado todos os seus problemas, mas devem
resolvê-los de qualquer maneira; a vida de um paciente suicida é insuportável da maneira como é vivida o momento; os pacientes
devem aprender novos comportamentos em todos os contextos relevantes; os pacientes não podem falhar na terapia; e os
terapeutas que tratam pacientes com TPB necessitam de suporte. Destaca-se que uma das metas primária da TCD é 12 meses sem
tentativas de suicídio.

CONCLUSOES
Conclui-se que para trabalhar com pessoas que apresentam o TPB, é preciso adotar como ferramenta de intervenção que enfoque o
uso da relação terapêutica como principal ferramenta de mudança, assim como da validação dos sentimentos visando favorecer a
adoção de comportamentos adaptativos.

REFERENCIAS
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais – 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. BECK, J. S.
Terapia Cognitivo Comportamental – Teoria e Prática. 3ª.Ed. Porto Alegre: Artmed, 2021. LINEHAN, M. Treinamento de Habilidades
em DBT: Manual de Terapia Comportamental Dialética para o Terapeuta. 2ª.Ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
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TITULO MATERNIDADE E FORMAÇÃO ACADÊMICA: DIFICULDADES E DESAFIOS

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A maternidade é um momento único vivenciado pela mulher, no qual traz responsabilidades, expectativas e emoções,
sendo diferente para cada mulher. Esse momento pode suscitar diversos sentimentos como: alegria, satisfação tristeza e
ansiedade. Entretanto conciliar a maternidade e a faculdade demanda tempo e dedicação, é preciso se adequar a rotina acadêmica.
A estudante é sobrecarregada com atividades da faculdade, do trabalho e os cuidados dos filhos, por isso muitas vezes acabam se
sentindo cansadas o que acaba interferindo na qualidade do estudo, são fatores que corroboram para que essas mulheres desistam
ou tranquem o curso.

OBJETIVOS
OBJETIVO: Avaliar o impacto da maternidade no período de formação acadêmica das mães estudantes da Universidade de Santo
Amaro – UNISA. E entender quais desafios e sentimentos que essas mulheres enfrentam durante esse período.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Participaram do estudo 9 mulheres de 23 a 44 anos de idade da Universidade de Santo Amaro-UNISA, que possuem
filhos de o a 12 anos. Foi realizado uma entrevista estruturada com 20 questões na plataforma Forms.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Evidencia-se que as mães universitárias experimentam diversos obstáculos, como a conciliação das
tarefas domésticas, cuidados com o(s) filho(s) com as demandas da universidade; sentimento de angustia, ansiedade e culpa por
deixarem o(s) filho(s) sobre o cuidado de outras pessoas e por acreditarem que não a devida atenção; a busca por uma rede de
apoio confiável; Dificuldade na conciliação da maternidade, formação acadêmica e pandemia, pensamentos sobre o trancamento ou
desistência do curso. Mães universitárias enfrentam uma realidade repleta de desafios para conciliar a maternidade e a
universidade. Conciliar a universidade com a maternidade não consiste em uma tarefa simples, por motivo de que essas demandas
exigem responsabilidades, é preciso que a mulher seja capaz de conciliar as próprias necessidades e a necessidades do filho,
ocasionando a suspensão do tempo dedicado aos estudos, e como resultado prejudicando sua formação acadêmica.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Conciliar a universidade com a maternidade não consiste em uma tarefa simples, por motivo de que essas demandas
exigem responsabilidades, é preciso que a mulher seja capaz de conciliar as próprias necessidades e a necessidades do filho,
ocasionando a suspensão do tempo dedicado aos estudos, e como resultado prejudicando sua formação acadêmica.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1-Bitencourt, S. M. (2020). A maternidade para um cuidado de si: Desafios para a construção da equidade de gênero.
(#38)#8239;Estudos De Sociologia,(#38)#8239;24(47). https://doi.org/10.52780/res.11407 2-BASTOS, A. C. S. B.; HEILBORN, M. L..
(#38)#8239;Tornar-se mãe no contexto acadêmico:(#38)#8239;narrativas de um Self participante. 2009. Dissertação (Mestrado em
Psicologia) - Universidade Federal da Bahia. 3-MALUF, VERA MARIA DAHER; KAHHALE, EDNA MARIA SEVERINO PETERS. MULHER,
TRABALHO E MATERNIDADE: UMA VISÃO CONTEMPORÂNEA.(#38)#8239;POLÊM!CA, [S.l.], v. 9, n. 3, p. 170 a 180, mar. 2012. ISSN
1676-0727. Disponível em: (#60)https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/2803(#62). Acesso em: 20 nov.
2021. doi:https://doi.org/10.12957/polemica.2010.2803.
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3791319 - BIANCA ANTONOFF 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Karine Candido Rodrigues

TITULO MATERNIDADE E FORMAÇÃO ACADÊMICA: DIFICULDADES E DESAFIOS

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A maternidade é um momento único vivenciado pela mulher, no qual traz responsabilidades, expectativas e emoções,
sendo diferente para cada mulher. Esse momento pode suscitar diversos sentimentos como: alegria, satisfação tristeza e
ansiedade. Entretanto conciliar a maternidade e a faculdade demanda tempo e dedicação, é preciso se adequar a rotina acadêmica.
A estudante é sobrecarregada com atividades da faculdade, do trabalho e os cuidados dos filhos, por isso muitas vezes acabam se
sentindo cansadas o que acaba interferindo na qualidade do estudo, são fatores que corroboram para que essas mulheres desistam
ou tranquem o curso.

OBJETIVOS
OBJETIVO: Avaliar o impacto da maternidade no período de formação acadêmica das mães estudantes da Universidade de Santo
Amaro – UNISA. E entender quais desafios e sentimentos que essas mulheres enfrentam durante esse período.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Participaram do estudo 9 mulheres de 23 a 44 anos de idade da Universidade de Santo Amaro-UNISA, que possuem
filhos de o a 12 anos. Foi realizado uma entrevista estruturada com 20 questões na plataforma Forms.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Evidencia-se que as mães universitárias experimentam diversos obstáculos, como a conciliação das
tarefas domésticas, cuidados com o(s) filho(s) com as demandas da universidade; sentimento de angustia, ansiedade e culpa por
deixarem o(s) filho(s) sobre o cuidado de outras pessoas e por acreditarem que não a devida atenção; a busca por uma rede de
apoio confiável; Dificuldade na conciliação da maternidade, formação acadêmica e pandemia, pensamentos sobre o trancamento ou
desistência do curso. Mães universitárias enfrentam uma realidade repleta de desafios para conciliar a maternidade e a
universidade. Conciliar a universidade com a maternidade não consiste em uma tarefa simples, por motivo de que essas demandas
exigem responsabilidades, é preciso que a mulher seja capaz de conciliar as próprias necessidades e a necessidades do filho,
ocasionando a suspensão do tempo dedicado aos estudos, e como resultado prejudicando sua formação acadêmica.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Conciliar a universidade com a maternidade não consiste em uma tarefa simples, por motivo de que essas demandas
exigem responsabilidades, é preciso que a mulher seja capaz de conciliar as próprias necessidades e a necessidades do filho,
ocasionando a suspensão do tempo dedicado aos estudos, e como resultado prejudicando sua formação acadêmica.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1-Bitencourt, S. M. (2020). A maternidade para um cuidado de si: Desafios para a construção da equidade de gênero.
(#38)#8239;Estudos De Sociologia,(#38)#8239;24(47). https://doi.org/10.52780/res.11407 2-BASTOS, A. C. S. B.; HEILBORN, M. L..
(#38)#8239;Tornar-se mãe no contexto acadêmico:(#38)#8239;narrativas de um Self participante. 2009. Dissertação (Mestrado em
Psicologia) - Universidade Federal da Bahia. 3-MALUF, VERA MARIA DAHER; KAHHALE, EDNA MARIA SEVERINO PETERS. MULHER,
TRABALHO E MATERNIDADE: UMA VISÃO CONTEMPORÂNEA.(#38)#8239;POLÊM!CA, [S.l.], v. 9, n. 3, p. 170 a 180, mar. 2012. ISSN
1676-0727. Disponível em: (#60)https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/2803(#62). Acesso em: 20 nov.
2021. doi:https://doi.org/10.12957/polemica.2010.2803.
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Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO COMO VOU ENVELHECER? PERPECTIVAS DE JOVENS QUE VIVEM COM HIV A RESPEITO DO PRÓPRIO ENVELHECIMENTO

INTRODUCAO
De acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV/Aids de 2021, houve aumento de 52,9% na infecção pelo HIV entre 20 e 34 anos. No
contexto de uma sociedade que envelhece e considerando o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como a AIDS, torna-
se relevante conhecer a perspectiva de jovens que vivem com HIV a respeito de seu próprio envelhecimento.

OBJETIVOS Compreender como jovens que vivem com HIV planejam seu processo de envelhecimento.

METODOLOGIA

Estudo prospectivo e exploratório, de abordagem qualitativa, realizado com jovens que vivem com HIV participantes de um grupo
nacional de apoio mediado por uma rede social na qual foi enviado convite com o link do formulário contendo questionário com 21
questões. Os dados relativos à caracterização dos participantes foram analisados por estatística descritiva e os dados qualitativos
submetidos à análise de conteúdo de Bardin, na qual emergiram duas categorias centrais. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética da Universidade Santo Amaro sob o número 59344222.5.0000.0081.

RESULTADOS

Participaram deste estudo 95 jovens com idade média de 23,5 anos (dp: 5,77) sendo a maioria heterossexuais (45,26%) pretos
(46,31%), solteiros (85,26%), com ensino médio completo (41,05%), desempregados (41,05%), sexualmente ativos (96,84%), com
autopercepção de saúde regular (47,36%). Na categoria “Um dia após o outro: a falta de esperança no envelhecer” os participantes
se mostraram com baixa esperança em atingir 60 anos e informaram dificuldades para manter o ânimo e as expectativas
associados à falta de apoio dos familiares, às dificuldades para adesão ao tratamento e o estigma da doença. Já na categoria
“Adaptação e superação para alcançar a terceira idade”, os jovens apontaram que um estilo de vida saudável, adesão ao tratamento
e a existência de sonhos e desejos a serem realizados são motivação para superar as adversidades e planejar o envelhecimento.

CONCLUSOES
A motivação para atingir à terceira idade faz o jovem seguir em frente e superar os desafios impostos pelo HIV. Ademais, as
dificuldades apontadas para envelhecer podem subsidiar ações mais assertivas e de maior efetividade das políticas públicas
voltadas ao jovem e sua família

REFERENCIAS

Rodrigues JÁ, Silva LHF, Albuquerque SGE, Nogueira JA, Anjos UU, Nascimento JA. Fatores Contribuintes Da Vulnerabilidade
Individual Dos Jovens Ao Hiv. RBCS [Internet]. 28º de junho de 2016 [citado 9º de outubro de 2022];20(2):141-8. Disponível em:
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/16073. Pereira, Bianca de Souza et al. Fatores associados à infecção
pelo HIV/AIDS entre adolescentes e adultos jovens matriculados em Centro de Testagem e Aconselhamento no Estado da Bahia,
Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva [online]. 2014, v. 19, n. 03 [Acessado 9 Outubro 2022] , pp. 747-758. Disponível em:
(#60)https://doi.org/10.1590/1413-81232014193.16042013(#62). Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.
Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2021. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-
br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2021/boletim-epidemiologico-especial-hiv-aids-
2021.pdf/view
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Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO COMO VOU ENVELHECER? PERPECTIVAS DE JOVENS QUE VIVEM COM HIV A RESPEITO DO PRÓPRIO ENVELHECIMENTO

INTRODUCAO
De acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV/Aids de 2021, houve aumento de 52,9% na infecção pelo HIV entre 20 e 34 anos. No
contexto de uma sociedade que envelhece e considerando o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como a AIDS, torna-
se relevante conhecer a perspectiva de jovens que vivem com HIV a respeito de seu próprio envelhecimento.

OBJETIVOS Compreender como jovens que vivem com HIV planejam seu processo de envelhecimento.

METODOLOGIA

Estudo prospectivo e exploratório, de abordagem qualitativa, realizado com jovens que vivem com HIV participantes de um grupo
nacional de apoio mediado por uma rede social na qual foi enviado convite com o link do formulário contendo questionário com 21
questões. Os dados relativos à caracterização dos participantes foram analisados por estatística descritiva e os dados qualitativos
submetidos à análise de conteúdo de Bardin, na qual emergiram duas categorias centrais. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética da Universidade Santo Amaro sob o número 59344222.5.0000.0081.

RESULTADOS

Participaram deste estudo 95 jovens com idade média de 23,5 anos (dp: 5,77) sendo a maioria heterossexuais (45,26%) pretos
(46,31%), solteiros (85,26%), com ensino médio completo (41,05%), desempregados (41,05%), sexualmente ativos (96,84%), com
autopercepção de saúde regular (47,36%). Na categoria “Um dia após o outro: a falta de esperança no envelhecer” os participantes
se mostraram com baixa esperança em atingir 60 anos e informaram dificuldades para manter o ânimo e as expectativas
associados à falta de apoio dos familiares, às dificuldades para adesão ao tratamento e o estigma da doença. Já na categoria
“Adaptação e superação para alcançar a terceira idade”, os jovens apontaram que um estilo de vida saudável, adesão ao tratamento
e a existência de sonhos e desejos a serem realizados são motivação para superar as adversidades e planejar o envelhecimento.

CONCLUSOES
A motivação para atingir à terceira idade faz o jovem seguir em frente e superar os desafios impostos pelo HIV. Ademais, as
dificuldades apontadas para envelhecer podem subsidiar ações mais assertivas e de maior efetividade das políticas públicas
voltadas ao jovem e sua família

REFERENCIAS

Rodrigues JÁ, Silva LHF, Albuquerque SGE, Nogueira JA, Anjos UU, Nascimento JA. Fatores Contribuintes Da Vulnerabilidade
Individual Dos Jovens Ao Hiv. RBCS [Internet]. 28º de junho de 2016 [citado 9º de outubro de 2022];20(2):141-8. Disponível em:
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/16073. Pereira, Bianca de Souza et al. Fatores associados à infecção
pelo HIV/AIDS entre adolescentes e adultos jovens matriculados em Centro de Testagem e Aconselhamento no Estado da Bahia,
Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva [online]. 2014, v. 19, n. 03 [Acessado 9 Outubro 2022] , pp. 747-758. Disponível em:
(#60)https://doi.org/10.1590/1413-81232014193.16042013(#62). Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.
Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2021. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-
br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2021/boletim-epidemiologico-especial-hiv-aids-
2021.pdf/view
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Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO COMO VOU ENVELHECER? PERPECTIVAS DE JOVENS QUE VIVEM COM HIV A RESPEITO DO PRÓPRIO ENVELHECIMENTO

INTRODUCAO
De acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV/Aids de 2021, houve aumento de 52,9% na infecção pelo HIV entre 20 e 34 anos. No
contexto de uma sociedade que envelhece e considerando o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como a AIDS, torna-
se relevante conhecer a perspectiva de jovens que vivem com HIV a respeito de seu próprio envelhecimento.

OBJETIVOS Compreender como jovens que vivem com HIV planejam seu processo de envelhecimento.

METODOLOGIA

Estudo prospectivo e exploratório, de abordagem qualitativa, realizado com jovens que vivem com HIV participantes de um grupo
nacional de apoio mediado por uma rede social na qual foi enviado convite com o link do formulário contendo questionário com 21
questões. Os dados relativos à caracterização dos participantes foram analisados por estatística descritiva e os dados qualitativos
submetidos à análise de conteúdo de Bardin, na qual emergiram duas categorias centrais. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética da Universidade Santo Amaro sob o número 59344222.5.0000.0081.

RESULTADOS

Participaram deste estudo 95 jovens com idade média de 23,5 anos (dp: 5,77) sendo a maioria heterossexuais (45,26%) pretos
(46,31%), solteiros (85,26%), com ensino médio completo (41,05%), desempregados (41,05%), sexualmente ativos (96,84%), com
autopercepção de saúde regular (47,36%). Na categoria “Um dia após o outro: a falta de esperança no envelhecer” os participantes
se mostraram com baixa esperança em atingir 60 anos e informaram dificuldades para manter o ânimo e as expectativas
associados à falta de apoio dos familiares, às dificuldades para adesão ao tratamento e o estigma da doença. Já na categoria
“Adaptação e superação para alcançar a terceira idade”, os jovens apontaram que um estilo de vida saudável, adesão ao tratamento
e a existência de sonhos e desejos a serem realizados são motivação para superar as adversidades e planejar o envelhecimento.

CONCLUSOES
A motivação para atingir à terceira idade faz o jovem seguir em frente e superar os desafios impostos pelo HIV. Ademais, as
dificuldades apontadas para envelhecer podem subsidiar ações mais assertivas e de maior efetividade das políticas públicas
voltadas ao jovem e sua família

REFERENCIAS

Rodrigues JÁ, Silva LHF, Albuquerque SGE, Nogueira JA, Anjos UU, Nascimento JA. Fatores Contribuintes Da Vulnerabilidade
Individual Dos Jovens Ao Hiv. RBCS [Internet]. 28º de junho de 2016 [citado 9º de outubro de 2022];20(2):141-8. Disponível em:
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/16073. Pereira, Bianca de Souza et al. Fatores associados à infecção
pelo HIV/AIDS entre adolescentes e adultos jovens matriculados em Centro de Testagem e Aconselhamento no Estado da Bahia,
Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva [online]. 2014, v. 19, n. 03 [Acessado 9 Outubro 2022] , pp. 747-758. Disponível em:
(#60)https://doi.org/10.1590/1413-81232014193.16042013(#62). Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.
Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2021. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-
br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2021/boletim-epidemiologico-especial-hiv-aids-
2021.pdf/view
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TITULO
CONSUMO DE ÁLCOOL DURANTE A PANDEMIA E IMPACTOS PSICOSSOCIAIS: ESTUDO COM MORADORES DA PERIFERIA DE SÃO
PAULO

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: Estudos e pesquisas recentes apontam um aumento significativo no consumo de álcool no Brasil e na América Latina
durante o período de isolamento social, decorrente da pandemia do coronavírus. Não obstante, o cenário pandêmico agravou ainda
mais os problemas sociais, impactando significativamente nas condições de vida da população, principalmente dos moradores das
periferias.

OBJETIVOS OBJETIVO: Compreender se e de que forma a pandemia influenciou o consumo de álcool na periferia.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Participaram do estudo 10 adultos com idade entre 40 a 65 anos, moradores dos bairros do Grajaú e do Capão
Redondo, no município de São Paulo. Foram aplicados: Questionário AUDIT, Questionário Sociodemográfico e Entrevista
Semiestruturada.

RESULTADOS
RESULTADO E DISCUSSÃO: Os resultados preliminares apurados através da correção do Questionário AUDIT, indicam que 70% dos
participantes encontram-se num nível de uso correspondente a Zona I – Prevenção Primária, 10% encontram-se na Zona II –
Orientação Básica e 20% na Zona IV – Encaminhamento para Serviço Especializado.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Considerando os resultados preliminares, inferimos que, ao contrário da hipótese inicial desta pesquisa, a pandemia
não teve influência no consumo de álcool na periferia e os impactos psicossoais decorrentes do isolamento social, apesar de
existentes, também não influenciaram de forma significativa o consumo de álcool neste período.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: BORDALO, A. A. Estudo transversal e/ou longitudinal. Revista. Paraense de. Medicina., Belém , v. 20, n. 4, p. 5, dez.
2006. Disponível em: (#60)http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0101-
59072006000400001(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). Acesso em 03 abr. 2022. IBGE. Desemprego. IBGE, Brasília. Disponível em:
(#60)https://www.paho.org/pt/noticias/12-11-2020-pesquisa-da-opas-em-33-paises-aponta-que-quase-metade-dos-entrevistados-
no(#62). Acesso em: 11 de out. de 2021. OPAS. Pesquisa da OPAS em 33 países aponta que quase metade dos entrevistados no
Brasil relatou alto consumo de álcool durante a pandemia. Brasília. Disponível em: (#60)https://www.paho.org/pt/noticias/12-11-
2020-pesquisa-da-opas-em-33paises-aponta-que-quase-metade-dos-entrevistados-no(#62). Acesso em: 04 de out. de 2021.
SOUZA, D. O. As dimensões da precarização do trabalho em face da pandemia de Covid-19. Scielo Brasil, 19 de out. de 2021.
Disponível em: (#60)https://www.scielo.br/j/tes/a/7rJ6TkW8Cs88QkbNwHfdkxb/(#62). Acesso em: 11 de out. de 2021. UNIFESP.
Estudo revela perfil e relação entre pandemia e aumento na frequência de consumo de álcool. UNIFESP, São Paulo. Disponível em:
(#60)https://www.unifesp.br/reitoria/dci/releases/item/5037-estudo-revela-perfil-e-relacao-entre-pandemia-e-aumento-na-
frequencia-de-consumo-de-alcool(#62). Acesso em: 04 de out. de 2021.
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TITULO
CONSUMO DE ÁLCOOL DURANTE A PANDEMIA E IMPACTOS PSICOSSOCIAIS: ESTUDO COM MORADORES DA PERIFERIA DE SÃO
PAULO

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: Estudos e pesquisas recentes apontam um aumento significativo no consumo de álcool no Brasil e na América Latina
durante o período de isolamento social, decorrente da pandemia do coronavírus. Não obstante, o cenário pandêmico agravou ainda
mais os problemas sociais, impactando significativamente nas condições de vida da população, principalmente dos moradores das
periferias.

OBJETIVOS OBJETIVO: Compreender se e de que forma a pandemia influenciou o consumo de álcool na periferia.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Participaram do estudo 10 adultos com idade entre 40 a 65 anos, moradores dos bairros do Grajaú e do Capão
Redondo, no município de São Paulo. Foram aplicados: Questionário AUDIT, Questionário Sociodemográfico e Entrevista
Semiestruturada.

RESULTADOS
RESULTADO E DISCUSSÃO: Os resultados preliminares apurados através da correção do Questionário AUDIT, indicam que 70% dos
participantes encontram-se num nível de uso correspondente a Zona I – Prevenção Primária, 10% encontram-se na Zona II –
Orientação Básica e 20% na Zona IV – Encaminhamento para Serviço Especializado.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Considerando os resultados preliminares, inferimos que, ao contrário da hipótese inicial desta pesquisa, a pandemia
não teve influência no consumo de álcool na periferia e os impactos psicossoais decorrentes do isolamento social, apesar de
existentes, também não influenciaram de forma significativa o consumo de álcool neste período.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: BORDALO, A. A. Estudo transversal e/ou longitudinal. Revista. Paraense de. Medicina., Belém , v. 20, n. 4, p. 5, dez.
2006. Disponível em: (#60)http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0101-
59072006000400001(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). Acesso em 03 abr. 2022. IBGE. Desemprego. IBGE, Brasília. Disponível em:
(#60)https://www.paho.org/pt/noticias/12-11-2020-pesquisa-da-opas-em-33-paises-aponta-que-quase-metade-dos-entrevistados-
no(#62). Acesso em: 11 de out. de 2021. OPAS. Pesquisa da OPAS em 33 países aponta que quase metade dos entrevistados no
Brasil relatou alto consumo de álcool durante a pandemia. Brasília. Disponível em: (#60)https://www.paho.org/pt/noticias/12-11-
2020-pesquisa-da-opas-em-33paises-aponta-que-quase-metade-dos-entrevistados-no(#62). Acesso em: 04 de out. de 2021.
SOUZA, D. O. As dimensões da precarização do trabalho em face da pandemia de Covid-19. Scielo Brasil, 19 de out. de 2021.
Disponível em: (#60)https://www.scielo.br/j/tes/a/7rJ6TkW8Cs88QkbNwHfdkxb/(#62). Acesso em: 11 de out. de 2021. UNIFESP.
Estudo revela perfil e relação entre pandemia e aumento na frequência de consumo de álcool. UNIFESP, São Paulo. Disponível em:
(#60)https://www.unifesp.br/reitoria/dci/releases/item/5037-estudo-revela-perfil-e-relacao-entre-pandemia-e-aumento-na-
frequencia-de-consumo-de-alcool(#62). Acesso em: 04 de out. de 2021.
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TITULO ATUAÇÃO DO PSICOLOGO EM CUIDADOS PALIATIVOS

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: O tema cuidados paliativos vem ganhando visibilidade nos últimos tempos, principalmente pós-pandemia onde
diversos pacientes ficaram refém de sequelas graves da causadas pela doença, não somente o covid19 mas outras doenças
acarretam para que pacientes entre no paliativismo. Dentro deste cenário, a atuação do profissional de psicologia vem ganhando
força, pois é de extrema importância ter alguém capacitado dentro de uma equipe interdisciplinar, O psicólogo trabalhara a escuta
positiva, enfrentamento do luto e o diálogo entre família, paciente e equipe.

OBJETIVOS
OBJETIVO: Entender de que maneira pode ser realizado a atuação do psicólogo dentro dos cuidados paliativos e de que forma ele
poderá contribuir de maneira positiva na vida de cada pessoa naquele ambiente.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: O estudo ocorreu através de leituras de artigos relacionados ao tema, leituras em cima de teóricos que falam sobre
os cuidados paliativos, como o psicólogo e a psicologia hospitalar. Buscando leituras atuais com informações e dados atualizados e
também acesso a uma instituição especializada em paliativismo.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Através de todo estudo foi feito uma análise sobre um todo na questão da atuação do psicólogo e
verificamos que atualmente o interesse por profissionais nesta área vem crescendo, principalmente na questão hospitalar onde o
mesmo não atuara somente com os cuidados paliativos. O psicólogo vem ganhando espaço com a sua atuação que ao todo é
fundamental para todo o processo que tal paciente passará.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: Concluímos que o papel do psicólogo dentro deste cenário, é está junto ao paciente e família, prestando apoio e
acolhimento, direcionamento ao enfrentamento daquele luto, prestando qualidade ao atendimento e proporcionando uma boa hora
final dando condições ao paciente de lidar com aquela situação de maneira mais leve. Não é fácil descobrir uma doença, muito
menos ter que conviver com a mesma por tempo determinado e indeterminado, lidando apenas com as incertezas. O psicólogo fará
com que esse momento possa torna-se mais leve.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: Cuidados paliativos: interfaces, conflitos e necessidades. Ciência (#38) Saúde Coletiva (2008)13(Sup 2), 2123 -
2132. Mendes, J. A.; Lustosa, M. A.; Andrade, M. C. M. (2009). Paciente terminal, família e equipe de saúde. Revista Sociedade
Brasileira de Psicologia Hospitalar, 12 (1), 151-173, Jun. Amorim, W. W.; Oliveira, M. (2010). Cuidados no final da vida. Revista saúde
Coletiva, 43 (7), 198. PESSINI, Leo e BERTACHINI, Luciana. “Humanização e Cuidados Paliativos”. Edições Loyola/Centro
Universitário São Camilo. São Paulo, 2004.. ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS (ANCP). Manual de Cuidados
Paliativos. ampl. E atual..
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TITULO ATENDIMENTO À MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL POR ENFERMEIROS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

INTRODUCAO
Sabe-se que a violência sexual contra a mulher (VSCM) já se tornou há tempos uma questão de saúde pública e, no contexto atual, esse fato
tem se tornado uma realidade incontestável e um assunto muito discutido entre profissionais da saúde, pesquisadores e interessados pelo
assunto.

OBJETIVOS Conhecer a forma como enfermeiros da Atenção Primária à Saúde conduzem casos de VSCM.

METODOLOGIA

Estudo prospectivo e exploratório realizado com enfermeiros inseridos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de um distrito sanitário da
cidade de São Paulo. Para seleção da amostra adotou-se a amostragem não probabilística por meio da técnica metodológica Snowball
Sampling. Optou-se por utilizar um formulário online contendo 15 questões entre objetivas e dissertativas que versavam sobre as
características sociodemográficas e a forma como é conduzido casos de VSCM, que deveriam ser respondidas pelos participantes após
assinatura virtual do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Santo Amaro
sob o número 59299422.5.0000.081

RESULTADOS

Até o momento foram obtidas 12 respostas onde 61,5% dos enfermeiros são da faixa etária de 40 a 49 anos, graduados em instituição privada
(84,6%) e tempo de formação entre 13 e 18 anos (46,2%). Na síntese qualitativa, pode-se perceber que a condução dos casos vai ao encontro
do que é preconizado pelos protocolos nacionais e estaduais na qual tratam consideram a VSCM como prioridade, com necessidade de
notificação compulsória, realização de testes sorológicos e encaminhamento para a equipe multiprofissional com vistas a atender as
demandas sociais e psicológicas. Nas UBS Integradas, há a dispensação e oferta da Profilaxia Pós Exposição e nas UBS com Estratégia Saúde
da Família as vítimas são encaminhadas ao Serviço de Assistência Especializada em IST/Aids para acompanhamento

CONCLUSOES
Há uma convergência nos depoimentos quanto à condução dos casos de VSCM nas UBS e nesse sentido é preciso que o enfermeiro seja
capacitado e amplie seu olhar para identificação dos mesmos com vistas ao atendimento integral e humanizado a estas mulheres

REFERENCIAS

Duarte BAR, Junqueira MAB, Giuliani CD. Vítimas de Violência: Atendimento dos profissionais de enfermagem em Atenção Primária. [Artigo
Científico]. Minas Gerais: Universidade do Triângulo Mineiro - UFTM. Disponível em:
file:///C:/Users/tatia/Desktop/V%C3%ADtimas%20de%20Viol%C3%AAncia%20%20em%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20Prim%C3%A1ria.html.
Lynch VA. Forensic Nursing Science: Global strategies in health and justice. [Revista científica]. Colorado - EUA: University of Colorado -
Egyptian Journal of Forensic Sciences. Disponível em:
file:///C:/Users/tatia/Desktop/DESK%20TOP%20TATYANE/TCC%202022/ARTIGOS%20TCC/VIRGINIA%20LYNCH,%202011%20(ORIGINAL).pdf.
Silva AST, Lima JIC. Abordagem do enfermeiro à vítima de violência nas diferentes faixas etárias na Estratégia Saúde da Família. Ribeirão
Preto: Revista Científica Integrada. Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP. Disponível em: https://www.unaerp.br/revista-cientifica-
integrada/edicoes-anteriores/volume-4-edicao-5/4174-rci-violenciadomestica-122020/file..
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TITULO ATENDIMENTO À MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL POR ENFERMEIROS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

INTRODUCAO
Sabe-se que a violência sexual contra a mulher (VSCM) já se tornou há tempos uma questão de saúde pública e, no contexto atual, esse fato
tem se tornado uma realidade incontestável e um assunto muito discutido entre profissionais da saúde, pesquisadores e interessados pelo
assunto.

OBJETIVOS Conhecer a forma como enfermeiros da Atenção Primária à Saúde conduzem casos de VSCM.

METODOLOGIA

Estudo prospectivo e exploratório realizado com enfermeiros inseridos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de um distrito sanitário da
cidade de São Paulo. Para seleção da amostra adotou-se a amostragem não probabilística por meio da técnica metodológica Snowball
Sampling. Optou-se por utilizar um formulário online contendo 15 questões entre objetivas e dissertativas que versavam sobre as
características sociodemográficas e a forma como é conduzido casos de VSCM, que deveriam ser respondidas pelos participantes após
assinatura virtual do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Santo Amaro
sob o número 59299422.5.0000.081

RESULTADOS

Até o momento foram obtidas 12 respostas onde 61,5% dos enfermeiros são da faixa etária de 40 a 49 anos, graduados em instituição privada
(84,6%) e tempo de formação entre 13 e 18 anos (46,2%). Na síntese qualitativa, pode-se perceber que a condução dos casos vai ao encontro
do que é preconizado pelos protocolos nacionais e estaduais na qual tratam consideram a VSCM como prioridade, com necessidade de
notificação compulsória, realização de testes sorológicos e encaminhamento para a equipe multiprofissional com vistas a atender as
demandas sociais e psicológicas. Nas UBS Integradas, há a dispensação e oferta da Profilaxia Pós Exposição e nas UBS com Estratégia Saúde
da Família as vítimas são encaminhadas ao Serviço de Assistência Especializada em IST/Aids para acompanhamento

CONCLUSOES
Há uma convergência nos depoimentos quanto à condução dos casos de VSCM nas UBS e nesse sentido é preciso que o enfermeiro seja
capacitado e amplie seu olhar para identificação dos mesmos com vistas ao atendimento integral e humanizado a estas mulheres

REFERENCIAS

Duarte BAR, Junqueira MAB, Giuliani CD. Vítimas de Violência: Atendimento dos profissionais de enfermagem em Atenção Primária. [Artigo
Científico]. Minas Gerais: Universidade do Triângulo Mineiro - UFTM. Disponível em:
file:///C:/Users/tatia/Desktop/V%C3%ADtimas%20de%20Viol%C3%AAncia%20%20em%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20Prim%C3%A1ria.html.
Lynch VA. Forensic Nursing Science: Global strategies in health and justice. [Revista científica]. Colorado - EUA: University of Colorado -
Egyptian Journal of Forensic Sciences. Disponível em:
file:///C:/Users/tatia/Desktop/DESK%20TOP%20TATYANE/TCC%202022/ARTIGOS%20TCC/VIRGINIA%20LYNCH,%202011%20(ORIGINAL).pdf.
Silva AST, Lima JIC. Abordagem do enfermeiro à vítima de violência nas diferentes faixas etárias na Estratégia Saúde da Família. Ribeirão
Preto: Revista Científica Integrada. Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP. Disponível em: https://www.unaerp.br/revista-cientifica-
integrada/edicoes-anteriores/volume-4-edicao-5/4174-rci-violenciadomestica-122020/file..
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TITULO DEPENDÊNCIA DIGITAL: UMA ANÁLISE DA SOCIEDADE SOB O OLHAR DA PSICOLOGIA

INTRODUCAO

A sociedade diz respeito a um conjunto de seres que vivem de forma organizada no espaço e tempo, que compartilham objetivos e
linhas em comum, contendo valores culturais e éticos, sendo impreterivelmente seres sociais, no qual exercem a comunicação
durante toda sua existência humana, por intermédio do avanço da tecnologia, de aspectos positivos no que relaciona-se ao
desenvolvimento global, sendo facilitadores e viabilizadores de conexões e acesso à informação e comunicação de forma imediata.
Em contrapartida, analisa-se impactos psicológicos, culturais e sociais na utilização desajustada desta era tecnológica, sinalizando-
se e movimentando-se para comportamentos dependentes pelos usuários. Este trabalho busca sob o olhar da psicologia analisar
estes impactos.

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho fora realizar uma análise crítica acerca do tema “Dependência Digital” na sociedade, elucidando suas
implicações em face da contemporaneidade;

METODOLOGIA

Foram respeitadas as normas da APA - American Psychological Association. Realizou-se portanto uma pesquisa exploratória
acerca do tema, através do olhar da psicologia, tendo como objetivo desenvolver, explorar e descrever o fenômeno abordado, com
viés qualitativo e de revisão bibliográfica. Nesta perspectiva Pioverson e Temporini (1995) relatam o estudo exploratório, em viés de
conhecer- se o fenômeno e como ele se apresenta, seu significado e contexto inserido, aliando-se à aspectos qualitativos,
associando-se a nível de complementaridade, possibilitando ampliar a compreensão do fenômeno em si.

RESULTADOS

Compreende-se que a expansividade das novas tecnologias transmite em si tanto aspectos contribuintes da comunicação global,
porém em detrimento a esta possibilidade cocria-se um cenário de excessos que em paralelo desencadeia como qualquer outro
adicto um comportamento implícito inconsciente de dependência de seus usuários.É refletido portanto na saúde mental dos
usuários comportamentos como por exemplo a nomofobia, que caracteriza-se por angústias e sintomas oriundos do indivíduo,
obtendo-se de forma visível o medo de ficar ‘off-line’ ou medo de ficar sem comunicação por meios virtuais, celular, computador,
tablet, entre outros (King; et al., 2014). Relações líquidas citadas nas narrativas de modernidade líquida de Bauman (2011),
distanciamento de vínculos tangíveis, afetação da identidade de viés muitas das vezes conflituosos entre o real e o online, entre
diversos outros modelos de afetação pouco ainda estudados.

CONCLUSOES

Conclui-se que se faz necessário maior aprofundamento no que se refere a dados atualizados e números em diferentes partes do
mundo quanto a esta interação, para que assim seja mapeado mais amplamente o agravante da dependência digital e a tendência as
novas sociedades de desenvolverem vícios voltados para o tema e a sua relação com o comportamento, interação e saúde mental
do indivíduo.

REFERENCIAS

eferências: 1. Bauman, Z. (2001). Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar. 2. King, A. L. S., et al. (2014) NOMOFOBIA:
Dependência do computador, internet, redes sociais? Dependência do telefone celular? O impacto das novas tecnologias no
cotidiano dos indivíduos. São Paulo, SP: Atheneu. 3. Piovesan, A; Temporini, E. (1995). Departamento de Prática de Saúde Pública
da Faculdade de Saúde. Pesquisa exploratória:procedimento metodológico para o estudo de fatores humanos no campo da saúde
pública. Revista saúde pública.
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TITULO REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PÓS-ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A Artroplastia Total de Joelho (ATJ) é uma cirurgia considerada de grande porte e muito invasiva; vem sendo amplamente utilizada
na recuperação das funções em indivíduos que tenham a funcionalidade da articulação do joelho comprometida. Na cirurgia são
trocadas as superfícies articulares desgastadas, por componentes metálicos. Por ser uma cirurgia complexa, exige um
acompanhamento especializado junto ao paciente, que deve ser submetido a fisioterapia de reabilitação o mais breve possível.

OBJETIVOS Analisar a eficácia da reabilitação fisioterapêutica pós ATJ.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão e literatura, com embasamento em materiais publicados sobre o tema em 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 2012 a 2022. Utilizando as seguintes palavras-chaves: ATJ, exercícios, fisioterapia, com
os operadores booleanos: “and", “or”, “not", considerando estudos observacionais, retrospectivos, experimentais e de análise crítica
da literatura publicados nos idiomas inglês e português.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 13 artigos na integra para esta revisão. As evidencias mostram que a
cinesioterapia apresentou resultados significativos na reabilitação pós ATJ. Os exercícios de resistência e equilíbrio são parte dos
componentes de condicionamento físico, sendo essencial para alcançar a recuperação total. Seja como for, ainda há poucos
estudos referentes a essa cirurgia e sua evolução.

CONCLUSOES

Apesar da escassez de diretrizes e recomendações de práticas baseadas em evidências, para orientar a reabilitação pós-operatória
de ATJ, constatou-se que a cinesioterapia tem se mostrado eficaz na reabilitação, facilitando a recuperação do paciente e
melhorando a sua qualidade de vida. Os pacientes com dor podem necessitar de terapias eficazes para cessar a dor, a fim de
aumentar a adesão ao exercício proposto.

REFERENCIAS

1. Alrawashdeh W, Eschweiler J, Migliorini F, El Mansy Y, Tingart M, Rath B. Effectiveness of total knee arthroplasty rehabilitation
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PMID: 33846757; PMCID: PMC8814866. 2. Castrodad IMD, Recai TM, Abraham MM, Etcheson JI, Mohamed NS, Edalatpour A,
Delanois RE. Rehabilitation protocols following total knee arthroplasty: a review of study designs and outcome measures. Annals of
Translational Medicine, Vol 7, Suppl 7 October 2019 http://dx.doi.org/10.21037/atm.2019.08.15 3. Gusmão RP e Jóia LC.
Intervenção fisioterapêutica em pacientes submetidos a artroplastia total de joelho. Revista das Ciências da Saúde do Oeste Baiano
- Higia. 2019; 4 (1): 71-87 4. Ioshitake FACB, Mendes DE, Rossi MF, (#38) Rodrigues CDA. Reabilitação de pacientes submetidos à
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TITULO EFEITO DA ACUPUNTURA APLICADA EM PACIENTES COM OSTEOARTRITE DE JOELHO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A osteoartrite do joelho é uma doença crônica e multifatorial que causa disfunção progressiva. O tratamento também deve ser
multidisciplinar e buscar a melhora funcional, mecânica e clínica. É uma condição articular dolorosa e uma das causas mais comuns
de dor no sistema musculoesquelético, além de causa para incapacidade no trabalho no Brasil e no mundo. O presente estudo
destaca o uso da acupuntura no tratamento da osteoartrite do joelho com o emprego de cuidados multidisciplinares. 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 complementar que tem sido aplicado como modalidade terapêutica em
uma ampla variedade de condições dolorosas.

OBJETIVOS Evidenciar os efeitos da acupuntura em pacientes com osteoartrite de joelho.

METODOLOGIA

Trata- se de uma revisão de literatura, com embasamento em materiais publicados sobre o tema em 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 2001 a 2022. Utilizando palavras-chaves: osteoartrite, joelho, acupuntura com os
seguintes operadores booleanos: “and", “or”, “not". Considerando estudos observacionais, retrospectivos, experimentais e de
análise crítica da literatura publicados nos idiomas inglês e português.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 7 artigos na integra para esta revisão. As evidencias mostram que a
acupuntura obteve resultados significativos na osteoartrite de joelho, porém controversos.

CONCLUSOES
Alguns estudos demonstraram vantagens do tratamento com acupuntura na melhora da dor, melhora do movimento, redução das
injeções de drogas e melhora da qualidade de vida, mas de acordo com as evidências de alta qualidade, existem riscos de viés e a
qualidade dos estudos precisam ser melhoradas.

REFERENCIAS

COIMBRA, IB et al. Projeto e diretrizes da Associação Médica Brasileira Conselho Federal de Medicina, Brasilia, 2003. Disponivel em:
WWW.projetosdiretrizes.org/projetos_diretrizes/077.pdf , acesso em 05/05/2022. GONZALEZ, L et al, Eficacia Del tratamiento
acupuntural según microsistema de dientes em afecciones Del sistema osteomioarticular/Effectiveness of acupunctural treatment
according to teeth microsystem inaffections of the ostemyaticular system.,Arch. Med.Camaguey;7(5,supl.2)Nov.-
dic.,2003.Disponível em: http://pesquisa.bvsalu, acesso em 02/11/2021. SCHARF, H. et al: Acupuncture and Knee osteoarthritis (
Acupuntura e Osteoartrite de joelho). Ann Intern Med 145: 12-20, 2006. University of Heidelberg, Heidelberg, Alemanha.Disponivel
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TITULO REABILITAÇÃO PÓS-CIRURGIA DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O ligamento cruzado anterior (LCA) esta entre os tecidos moles mais lesionados, por ser uma das principais estruturas
estabilizadoras do joelho, atuando na prevenção do excesso de translação e rotação interna da tíbia anterior. A ruptura do LCA é
uma lesão comum com incidência de até 84 por 100.000 adultos e uma risco de até 3,7% ao ano em atletas profissionais. As
rupturas do LCA não tratadas podem levar à instabilidade articular, lesões de tecidos moles e degeneração articular. As lesões do
LCA acontecem quando se é gerado um estresse elástico maior do que se é suportado, causando uma ruptura parcial ou total do
ligamento. As lesões do ligamento são classificadas em graus de entorses. O presente estudo tem como justificativa ressaltar a
importância do conhecimento do mecanismo de lesão do LCA, a influência do método cirúrgico utilizado na reabilitação e identificar
a eficácia dos programas de exercícios pós-operatório do ligamento cruzado anterior.

OBJETIVOS Evidenciar a eficácia dos programas de exercícios pós-operatório do ligamento cruzado anterior.

METODOLOGIA

Trata- se de uma revisão e literatura, com embasamento em materiais publicados sobre o tema em 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 2010 a 2022. Utilizando palavras-chaves: LCA, reabilitação, fisioterapia e os seguintes
operadores booleanos: “and", “or”, “not". Consideramos estudos observacionais, retrospectivos, experimentais e de análise crítica
da literatura publicados nos idiomas inglês e português.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 9 artigos na integra para esta revisão. As evidencias mostram que a
reabilitação de LCA através de programas de exercícios no pós-operatório obteve resultados significativos na contração muscular
do quadríceps femoral, amplitude de movimento e dor.

CONCLUSOES

As evidências disponíveis neste estudo demonstrou que após a reconstrução do LCA ocorre o déficit do quadríceps resultando em
perda de força muscular, déficit na extensão do joelho e dor na região anterior do joelho. Assim, introduzir exercícios isométricos
precocemente e progredir com o programa de exercícios são benéficos no processo de reabilitação. Seja como for, ainda não há
evidências quanto a qualificação e desqualificação de programas específicos de exercícios no pós-operatório de reconstrução do
Ligamento Cruzado Anterior.

REFERENCIAS

(1) Eitzen I,,Moksnes H, Snyder-Mackler L, Risberg MA, et al. Um programa de terapia de exercício progressivo de 5 semanas leva a
melhoria significativa na função do joelho logo após o anterior, Lesão do Ligamento Cruzado. Publicado Revista J Esportes
Ortopédicos Física novembro 2010. (2) Gokeler A, Besschop M, Benjaminse A et al Função do quadríceps após reconstrução e
reabilitação do LCA, implantações para otimização das práticas atuais. Publicado Revista Cirurgia de Joelho Esportivo Traumatol-
janeiro 2013. (3) Konrads C, Reppenhagens S, Belder D et al. Resultado a longo prazo de ruptura do ligamento cruzado anterior sem
reconstrução; Um estudo prospectivo longitudinal. Publicado Revista Ortopedia Internacional (SICOT) outubro 2016.
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TITULO A PREVALÊNCIA DE LESÕES EM PRATICANTES DE JIU-JITSU

INTRODUCAO

O Jiu-Jitsu é uma arte marcial de origem japonesa. No Brasil, o JiuJitsu ganhou um estilo específico, conhecido como Brazilian Jiu-
Jitsu, esporte de combate e autodefesa, a partir da Família Gracie, onde foi aperfeiçoado e se tornou a arte marcial mais praticada
em todo mundo. Como toda arte marcial, o praticante está exposto à ocorrência de lesões musculoesqueléticas, podendo ser lesões
leves ou graves.

OBJETIVOS Evidenciar a prevalência das principais lesões encontradas em atletas de jiu-jitsu.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza transversal, com abordagem quantitativa. A população estudada foi constituída de 29
adultos maiores de 18 anos, atletas que concordaram em participar voluntariamente por meio de Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) de acordo com a Resolução 466/12. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas da instituição
proponente Universidade Santo Amaro (UNISA) e a Plataforma Brasil, com parecer número: 5469722. Foi aplicado questionário
estruturado em formato eletrônico, entregue via e-mail ou aplicativo de mensagens, gerado por meio de ferramenta gratuita
oferecida pelo Google, Google Forms.

RESULTADOS

A pesquisa foi constituída por 18 (62,1%) participantes do sexo masculino e 11(38%) participantes do sexo feminino. Composta por
atletas com faixa de graduação branca (41,3%), azul (21,6%), roxa (17,2%), marrom (10,3%), preta (10,3%). 13 (44,8%) dos
praticantes não possuem dor prévia e 16 (55,1%) relataram dor por lesões anteriores ao esporte, 48,2% da amostra prática esporte
intercalado ao jiu-jitsu. Os principais resultados mostraram que ombros (20,6%) e joelhos (43,4%) foram as regiões mais afetadas
por lesões, seguidos por mão (13,7%) e tornozelo (13,7%). Atletas iniciantes (24,1%) tiveram maiores taxas de lesão durante as
sessões de treinamento, 37,9% dos esportistas não referem lesão decorrente do desempenho durante a atividade física.

CONCLUSOES
Concluímos que atletas de jiu-jitsu brasileiro apresentam maior prevalência de lesões nas regiões do joelho e ombro. Os atletas
apresentaram maior número de lesões durante as sessões de treino e o mecanismo principal foi o uso excessivo e a frequência de
combates durante o treino.

REFERENCIAS

Nery, L. C. Prevalência de Lesões Musculoesqueléticas Em Competidores De Jiu-Jitsu: Estudo Transversal; Dissertação de Mestrado
e Doutorado em Fisioterapia - Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Silva JN et al. Prevalência de lesões em atletas de
jiu-jitsu brasileiro: comparação entre diferentes níveis competitivos. Rev. bras. cineantropom. desempenho hum. 2018;20(3): 280-
289. Nicolini AP et al. Epidemiologia de lesões ortopédicas em atletas jiu-jitsu. Acta ortop. 2021; 29(1):49-53.
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TITULO PREVALÊNCIA DO PÉ DIABÉTICO EM UM GRUPO DE DIABÉTICOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

INTRODUCAO
As doenças crônicas constituem problema de saúde de grande magnitude, correspondendo a 72% das causas de mortes, além da
mortalidade, as doenças crônicas não transmissíveis apresentam forte carga de morbidades relacionadas, sendo responsáveis por
grande número de internações, bem como estão entre as principais causas de amputações e de perdas de mobilidade.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de pé diabético dos usuarios com diagnostico de diabetes mellitus tipo I ou II,
atendidos pela Unidade Basica de Saude Jardim Cliper, no ano de 2022

METODOLOGIA

. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e transversal, amostra foi compostos por cento e trinta e nove
avaliações (139) de pessoas com diagnostico de diabetes mellitus tipo I e II, atendidos pela Unidade Basica de Saúde Jardim Cliper,
no ano de 2022, localizada no município de São Paulo, SP, Brasil. Sendo os critérios de inclusão todas as avaliações do pé diabético
das pessoas atendidas pela unidade e critério de exclusão, avaliações que apresentaram incompletude dos dados

RESULTADOS

Resultados: Pelo escore de sintomas neuropáticos foi possível constatar que 62,59% das pessoas apresentaram comprometimento
neuropatico, sendo que, 30,94% apresentaram ausencia de sensibilidade vibratória e 12,95% apresentaram ausensia do pulso tibial
posterior ou pedioso. Dessa forma, a combinação dos escores permitiu determinar prevalência de pé diabetico é de 52,25% entre as
pessoas com diabetes mellitus atendidas pela unidade basica de saude jardim cliper. Quanto a variável sexo, nota-se uma
prevalência de portadores de pé diabético maior no sexo feminino. Discussão: o maior crescimento absoluto na prevalência do
diabetes mellitus ocorrerá nos países em desenvolvimento, os resultados apresentados nesta pesquisa observaram uma
prevalência alta prevalência de pé diabético, podendo estar relacionado com a idade da amostra desta pesquisa, 78% tem idade
igual ou maior 60 anos.

CONCLUSOES
Conclusão: Os resultados apresentados nesta pesquisa, embora com alguns limites metodológicos, apontam para necessidade de
se readequar as ações e medidas de controle das pessoas acompanhadas na atenção primaria, sobretudo na promoção de saúde e
prevenção das complicações do diabetes.

REFERENCIAS

Fernandes J , et al. IDF Diabetes Altlas estimates of 2014 global health expenditures on diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2016;
117:117-48 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes para o cuidado
das pessoas com Doenças Crônicas nas redes de atenção à Saúde e nas linhas de cuidados prioritários. Ministério da Saúde, 2013.
Neves S , ARAÚJO W. Os efeitos terapêuticos da ozonioterapia ao portador de pé diabético: uma revisão integrativa da literatura. [
Trabalho de Conclusão de Curso]. Belém: Centro Universitário do Estado do Pará,2019
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TITULO
O EFEITO DOS EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM SARCOPENIA: REVISÃO DE
LITERATURA

INTRODUCAO

Um dos grandes impactos relacionados ao envelhecimento é a perda de massa muscular, de força e funcionalidade, formalmente
conhecida como sarcopenia. Essa condição representa uma predisposição à fragilidade e a um aumento do risco de quedas, que
nem sempre tem relação com a idade. No momento, as restrições de mobilidade impostas pelo advento da COVID-19 fizeram com
que a sarcopenia ficasse ainda mais evidente entre os pacientes afetados pela doença. Como se observa, a sarcopenia é, então,
majoritariamente definida como uma síndrome caracterizada por perda generalizada de massa e força muscular esquelética com
risco de resultados adversos, como incapacidade física, sensação de fraqueza, velocidade reduzida da marcha, dificuldade de
sentar e levantar, quedas, perda de peso e massa muscular, má qualidade de vida e morte.

OBJETIVOS Evidenciar a eficácia dos exercícios de fortalecimento aplicados a paciente diagnosticados com sarcopenia.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão e 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 2016 a 2022, utilizando palavras-chaves: sarcopenia, exercícios de fortalecimento,
fisioterapia, com os seguintes operadores booleanos: “and", “or”, “not", considerando estudos observacionais, retrospectivos,
experimentais e de análise crítica da literatura publicados nos idiomas inglês e português.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 6 artigos na integra para esta revisão. As evidencias mostram que os
exercícios colaboram com ganhos significativos de massa muscular e força quando aplicados à pacientes com diagnóstico de
sarcopenia.

CONCLUSOES

Os artigos incluídos no presente estudo indicam que, para alcançar os melhores resultados, se faz necessária a combinação entre
nutrição e exercícios. Importa ressaltar que profissionais e pacientes devem focar no ganho de força e funcionalidade sendo que os
resultados podem ser progressivamente perdidos caso o treino seja interrompido. Enquanto isso, médicos e outros profissionais da
saúde devem estar cientes dessa condição em sua própria prática e devem buscar o envolvimento precoce da equipe
multidisciplinar para minimizar os efeitos da sarcopenia.

REFERENCIAS

Barbosa-Silva, TG et al. Enhancing SARC-F: Improving Sarcopenia Screening in the Clinical Practice. Journal of the American
Medical Directors Association vol. 17,12. 2016: 1136-1141. Beckée, D et al. Exercise Interventions for the Prevention and Treatment
of Sarcopenia. A Systematic Umbrella Review. The journal of nutrition, health (#38) aging vol. 23,6. 2019: 494-502 Wu, PY et al.
Exercise, Nutrition, and Combined Exercise and Nutrition in Older Adults with Sarcopenia: A Systematic Review and Network Meta-
analysis. Maturitas vol. 145. 2021: 38-48.
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TITULO
FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PÉ DIABÉTICO EM USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO
JARDIM CLIPER

INTRODUCAO
O pé diabético é considerado umas das mais frequentes complicações decorrentes da Diabetes Mellitus, podendo ter
consequências graves que afetam diretamente a vida do paciente, podendo levar a feridas crônicas, infecções e até mesmo
amputação de membros inferiores.

OBJETIVOS

Objetivo: Identificar os principais fatores de risco associados para o desenvolvimento do pé diabético nos usuários da Unidade
Básica de Saúde Jardim Cliper. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e transversal, amostra foi compostos por cento e
trinta e nove avaliações (139) de pessoas com diagnostico de diabetes mellitus tipo I e II, atendidos pela Unidade Basica de Saúde
Jardim Cliper, no ano de 2022, localizada no município de São Paulo, SP, Brasil.

METODOLOGIA
Método: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e transversal, amostra foi compostos por cento e trinta e nove avaliações
(139) de pessoas com diagnostico de diabetes mellitus tipo I e II, atendidos pela Unidade Basica de Saúde Jardim Cliper, no ano de
2022, localizada no município de São Paulo, SP, Brasil.

RESULTADOS

Resultado: os participantes que apresentam perda da sensibilidade vibratória com diapasão de 128hz, tiveram chance 53 vezes
maior de apresentarem pé neuropático quando comparados aos participantes que não tiveram perda da sensibilidade vibratória
(OR= 54,16; p(#60)0,0001). Aquelas apresentaram escore de sintomas neuropeticos moderado ou grave tiveram 0,6 vezes mais
chance de evoluir com pé neuropático quando comparado com os participantes que tiveram escore normal ou leve, (OR= 1,66;
p(#60) 0,01). O sedentarismo apesar de esta associado ao aparecimento do pé diabético não apresentou um risco alto para
desenvolver o pé neuropático, (OR= 0.23; p(#60) 0,01). Discussão: entre os principais fatores associados ao pé diabético foi a
ausência da percepção da sensibilidade vibratória, esta falta de percepção pode estar associada as alterações neurossensitivas
causa pelas diabetes mellitus, acarretando alterações nervosas. O aumento com a idade está relacionado com a ampliação da
expectativa de vida no país e com as ações de controle, assistência e de prevenção das complicações do diabetes pelos serviços de
atenção básica à saúde. Estes determinantes são concordantes com os achados desta pesquisa.

CONCLUSOES
Conclusão: Os resultados apresentados nesta pesquisa, que os principais fatores associados ao pé diabético, são perda da
sensibilidade, falta de atividade física e dislipidemia, esta pesquisa aponta para necessidade de se readequar as ações e medidas de
controle dos pacientes atendidos pela atenção básica, sobretudo na prevenção das complicações do diabetes.

REFERENCIAS

Neves S, ARAÚJO W. Os efeitos terapêuticos da ozonioterapia ao portador de pé diabético: uma revisão integrativa da literatura. [
Trabalho de Conclusão de Curso]. Belém: Centro Universitário do Estado doPará,2019. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença
crônica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
Diretrizes. Consenso da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre o diagnóstico e classificação do Diabetes Melito e Tratamento do
Diabetes tipo 2. Rev. Ass Med Brasil. 2001
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TITULO
EFEITOS DA ACUPUNTURA COMO TERAPIA COMPLEMENTAR NO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE FIBROMIALGIA:
REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

Fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, de etiopatogenia multifatorial complexa, sendo caracterizada por dores
musculoesqueléticas espalhadas e sítios dolorosos específicos à palpação, também chamados de tender points. Segundo o Colégio
Americano de Reumatologia, a doença tem prevalência de 3,4%, para as mulheres; 0,5%, para os homens; com incidência em 2,5% da
população mundial. O tratamento pode ser desafiador, mas, geralmente, requer uma abordagem multidisciplinar individualizada,
focada na redução de sintomas, cuja característica principal é a dor musculoesquelética difusa e crônica. Muitas vezes, o
tratamento farmacológico não é suficiente para trazer alívio e os pacientes optam por terapias integrativas, como a acupuntura, em
razão da boa tolerância e baixo risco de efeitos adversos.

OBJETIVOS
Verificar os resultados descritos na literatura sobre a efetividade da acupuntura no tratamento a curto e à longo prazo dos pacientes
portadores de fibromialgia.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da pesquisa, e melhor compreensão do tema, esta revisão de literatura foi elaborada a partir dos registros,
análise e organização dos dados bibliográficos e acervos literários, instrumentos que permitiram uma maior compreensão e
interpretação crítica das fontes obtidas. Com embasamento em materiais publicados sobre o tema em livros, artigos científicos,
publicações periódicas e materiais disponíveis na internet, nos seguintes bancos de dados: MEDLINE, PEDro, PubMED, SciELO,
Cochrane, no período entre 2012- 2022. Utilizando as respectivas palavras-chaves: Fibromialgia; Acupuntura; Dor; Medicina
alternativa; Medicina tradicional chinesa, valendo-se dos seguintes operadores booleanos: “and", “e" “or”. Assim, considerando
estudos observacionais, retrospectivos, estudos experimentais e de análise crítica da literatura.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa, foram incluídos 7 artigos completos para esta revisão. As evidências mostram que a
acupuntura obteve resultados significativos como tratamento complementar nos casos descritos, principalmente no que diz
respeito à fadiga, favorecendo também melhora imediata da dor crônica dos pacientes. A acupuntura é uma técnica que se utiliza da
aplicação de agulhas bem finas, em pontos específicos do corpo para fins terapêuticos, de fácil aceitação, para uma melhora na
qualidade de vida dos pacientes portadores da doença, liberando assim neurotransmissores e citosina, promovendo sensação de
bem estar.

CONCLUSOES
Os artigos incluídos no presente estudo sugerem a acupuntura como um recurso eficaz, complementar, e acessível, que contribui de
forma significativa na redução da dor crônica e sintomas recorrentes, com melhora na qualidade de vida dos portadores desta
patologia.

REFERENCIAS
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TITULO EFEITOS DA AURÍCULOTERAPIA EM PACIENTES ONCOLÓGICOS:REVISÃO DA LITERATURA

INTRODUCAO

O câncer atualmente é um grande problema na saúde pública mundial pois é uma doença crônica não transmissível que é
considerada como uma das maiores causas de morte prematura. No câncer ocorre um crescimento desordenado das células que
pode afetar diversos órgãos e tecidos assim como causar a morte do hospedeiro, para o tratamento da doença são utilizadas
intervenções como cirurgia, radioterapia e quimioterapia, porém estes tratamentos geram diversas reações adversas como: dor,
mal-estar, fadiga, constipação intestinal, náuseas e vômitos, agitação, depressão, falta de apetite entre outros. O manejo destes
sintomas tem se tornado uma grande problemática aos profissionais de saúde, por isso estão sendo utilizadas cada vez mais as
prática integrativas e complementares associadas ao tratamento convencional utilizando de uma visão mais ampliado do processo
saúde-doença e a integralização do indivíduo. A auriculoterapia é uma das técnicas inclusas nas PICS que faz parte da medicina
tradicional chinesa juntamente com a acupuntura, ela promove o equilíbrio, liberando neurotransmissores no sistema nervoso
central utilizando pontos no pavilhão auricular.

OBJETIVOS
Verificar os resultados descritos na literatura sobre a efetividade da auriculoterapia nos sintomas do câncer e/ou seu tratamento,
evidenciar os benefícios da auriculoterapia em pacientes oncológicos.

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 e COCHRANE, no período de 2012 a 2022, com os operadores booleanos: “and", “or”, “not" considerando
estudos observacionais, retrospectivos, experimentais e de análise crítica da literatura publicados nos idiomas inglês e português.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 6 artigos na integra para esta revisão com ano de 2012-2022. As
evidências mostram que todos os estudos obtiveram resultados significativos na melhora dos sintomas associados ao câncer e/ou
seu tratamento, uma técnica simples, de fácil aplicação e sem efeitos colaterais, a auriculoterapia libera neurotransmissores que
promovem o reequilíbrio energético e trata o indivíduo de forma integral.

CONCLUSOES
Os artigos incluídos no presente estudo indicam que a auriculoterapia é um recurso eficaz e complementar, acessível, de baixo custo
e fácil aplicação, que contribui de forma significativa na redução dos sintomas associados ao câncer e seu tratamento.

REFERENCIAS

1. Lin L, Zhang Y, Qian H, Xu J, Xie C, Dong B et al. Auricular acupressure for cancer-related fatigue during lung cancer
chemotherapy: a randomised trial. BMJ Supportive (#38) Palliative Care. 2019;11(1):32-39. 2. Eghbali M, Yekaninejad M, varaei S,
Jalalinia S, Samimi M, Sa'atchi K. The effect of auricular acupressure on nausea and vomiting caused by chemotherapy among
breast cancer patients. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2016;24:189-194. 3. Sun L, Mao J, Liu Q, Yang Y, He B. Effects
of auricular acupuncture on appetite in patients with advanced cancer: a pilot randomized controlled trial. Annals of Palliative
Medicine. 2020;9(4):1804-1811.
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TITULO
ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA PARA DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA EM ADULTOS: REVISÃO DE
LITERATURA

INTRODUCAO

A dor lombar é definida como uma sensação dolorosa que acomete a região inferior da coluna, sendo causada por diversos
problemas musculoesqueléticos. Pode ocorrer de forma aguda, quando a dor é forte e aparece subitamente depois de um esforço
físico, e de forma crônica, quando a dor não é tão intensa, porém é quase permanente. Em suas manifestações clínicas, pode
apresentar dor que se irradia até a perna, alteração na força motora das pernas, na mobilidade da coluna vertebral e na percepção
sensorial. A dor lombar crônica inespecífica (DLCI) não é atribuível a uma patologia reconhecível e é uma das principais causas de
despesas médicas, absenteísmo e incapacidade. Nesse contexto, a abordagem não farmacológica da lombalgia é a estimulação
elétrica nervosa transcutânea (TENS), que envolve o uso de eletrodos na pele para estimular os nervos sensoriais periféricos para
alívio da dor por meio de vias modulatórias descendentes.

OBJETIVOS Evidenciar a eficácia da TENS no tratamento da dor lombar crônica inespecífica (DLCI) em adultos.

METODOLOGIA

Embasamento em materiais na Pubmed, Physiotherapy Evidence Database (PEDro), LILACS, MEDLINE e SciELO, utilizando as
seguintes palavras-chaves: dor lombar crônica, TENS, fisioterapia, com os operadores booleanos: “and", “or”, “not", considerando
estudos observacionais, retrospectivos, experimentais e de análise crítica da literatura, publicados entre 2017-2022, nos idiomas
inglês e português, que tratassem do uso do TENS como tratamento único ou em comparação com outra técnica.

RESULTADOS

Foram encontrados 2.133 artigos seguindo os descritores. A triagem inicial excluiu 1.356 registros após passar pelos critérios de
inclusão e exclusão; 1.329, após leitura de título e resumo; restando 27 artigos para leitura do texto completo, e 5 selecionados para
esta análise. Os resultados demostraram que a maioria dos grupos expostos ao uso de TENS tiveram melhora da dor em
comparação com outra técnica utilizada. A dor é o principal sintoma relatado pelos pacientes com lombalgia, sendo importante uma
avaliação antes e após alguma intervenção. Observa-se que o TENS, em comparação com outros tipos de eletroterapia, tem grande
diferença no nível da melhora da dor em pacientes.

CONCLUSOES

Os artigos incluídos no presente estudo indicam que o TENS apresentou efeitos significativos em relação à redução da intensidade
da dor, com melhora da capacidade funcional, em comparação com outros recursos eletroterapêuticos, educação acerca da DLCI,
crioterapia e exercícios para coluna lombar. No entanto, não foram observadas diferenças significativas desses recursos em relação
ao tratamento de pacientes com lombalgia crônica inespecífica.

REFERENCIAS
1- Brunner LS, Suddarth DS, Souza SRD. Manual de Enfermagem Médico-Cirúrgica, 14ª ed. 2019. 2- Eloi DRL, Quemelo PRV, Sousa
MNA. Influência da atividade física e do tempo na posição sentada na condição de dor lombar em universitários. Coluna/Columna.
2022; 21. Doi: 10.1590/S1808-185120222101253794 3- Biblioteca Virtual em Saúde. Lombalgia (dor nas costas). nov 2009.
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TITULO MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS NO ESTADO DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O diabetes mellitus é uma doença crônica não transmissível definido como um distúrbio de múltiplas etiologias que resulta de
defeitos e incapacidade da insulina secretada pelo pâncreas favorecendo a resistência insulínica. Essa hiperglicemia resistente, está
associada às complicações crônicas micro e macrovasculares, aumento de morbidade e aumento da taxa de mortalidade.

OBJETIVOS Objetivo: Comparar a distribuição dos óbitos por diabetes Mellitus no Estado de São Paulo, segundo faixa etária e sexo

METODOLOGIA

Método: Trata-se de um estudo retrospectivo e epidemiológico, sobre mortalidade por diabetes mellitus no estado de são Paulo,
Brasil, notificada ao sistema de informações dobre mortalidade. Sendo a fonte de coleta de dados o Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde (DATASUS), através de informações demográficas e vitais disponíveis no TABNET, sobre e óbitos por
Diabetes mellitus, de acordo com a lista de morbidade da CID 10 (CID10- http://www.cid10.com.br/code). O código utilizado para
esta pesquisa foi E10-055 para diabetes mellitus, registradas no período entre 2015 a 2019, os quais foram acessados em abril do
ano de 2022, tendo como amostra dados de 68.201 óbitos ocorrido neste período.

RESULTADOS

Resultados: 52% das mortes causada pela diabetes mellitus no estado de são Paulo, foram em mulheres, sendo a proporção de
óbitos maior em pessoas acima dos 60 anos de idade, 72% dos óbitos foram em pessoas brancas e aproximadamente 27%; em
pretos/pardos. Em relação sexo e raça/cor, as mulheres brancas apresentam 53,9% dos óbitos ocorridos em pessoas que se
declaram da cor da pele branca. Discussão: as mudanças dos padrões de adoecimento da população de são Paulo ocorre devido as
mudanças sócio econômicas e culturais. O aumento das doenças crônicas não transmissíveis entre elas o diabetes mellitus estava
associados a múltiplos fatores: transição demográfica em que o estado vem passando, rápida urbanização, estilo de vida
sedentário, aumento de pessoas com excesso de peso e alimentação inadequada. Estudo sobre mortalidade por diabetes mellitus
realizada no brasil, constatou que somente belo horizonte apresentou declínio da tendência de óbitos por diabetes mellitus entre as
cidades pesquisadas.

CONCLUSOES
Conclusão: Esses dados indicam a importância do diabetes como causa de óbito, particularmente entre idosos e reforçam a
necessidade do aperfeiçoamento de medidas que visem tanto a promoção de saúde como prevenção e o controle do diabetes

REFERENCIAS

Alfradique ME, Bonolo PF, Dourado I, Lima-Costa MF, Macinko J, et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a
construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho do sistema de saúde (Projeto ICSAP - Brasil). Cad Saúde
Pública 2009; 25:1337-49. Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) 2017. Disponível em:
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/abril/17/Vigitel.pdf. Acessado em julho de 2022. 1 Fernandes J , et al. IDF
Diabetes Altlas estimates of 2014 global health expenditures on diabetes. Diaetes Res Clin Pract. 2016; 117:117-48.
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TITULO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL x RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS

INTRODUCAO

O processo de envelhecimento da população Brasileira se tornou um grandes desafios a ser enfrentado no século XXI, este processo
vem acompanhado por modificações no perfil de saúde de sua população com importantes alterações fisiológicas, como a
osteopenia, e predomínio de doenças crônicodegenerativas, como a osteoporose, com acúmulo de incapacidades e maiores gastos
e desafios para o sistema de saúde.

OBJETIVOS Objetivo: Verificar prevalência de quedas dos idosos, atendidos pela Unidade Básica de Saúde, Jordanópolis, São Paulo, SP.

METODOLOGIA

Essa pesquisa foi um estudo epidemiológico, quantitativo e retrospectivo, com os dados baseado na Avaliação Multidimensional da
Pessoa Idosa na Atenção Básica (AMPI-AB), aplicadas, entre janeiro e junho de 2019, sendo sua amostra composta de 208 Idosos.
Os critérios de inclusão foram selecionados todas as AMPIs aplicadas de janeiro de 2019 a junho de 2019.Critérios de
Exclusão,Idosos que apresente algum déficit cognitivo que o impeçam de realizar as avaliações

RESULTADOS

Resultados e Discussão: Os dados demográficos da amostra, 63,94% são do sexo feminino (n=133) e 36,06% do sexo masculino
(n=75); a média de idade encontrada foi de 70,6 com desvio padrão de 7,4. Sendo idade mínima de 58 anos e máxima de 94 anos. Os
resultados presente neste estudo demonstra que de 100% dos idosos entrevistados a prevalência de quedas é de 29.81%. Em
relação a prevalência x sexo, constatamos que as mulheres caem mais que os Homens, cerca de 74% das mulheres já sofreram
pelo menos uma queda, entre os homens a porcentagem é quase três vezes menor em comparação com as mulheres.

CONCLUSOES

Conclusão: Os resultados desse estudo mostram que, a prevalência de quedas nos idosos atendidos pela UBS Jordanópolis é de
29.81%, sendo que os idosos com excesso de peso apresentam maior prevalência de quedas, em relação aos idosos com eutrófia e
com magreza. As mulheres têm quase três vezes mais prevalência de quedas em comparação aos homens. Esses dados nos
sugerem a necessidade de mais atenção a essa população

REFERENCIAS

Augusti ACV, Falsarella GR, Coimbra AMV. Análise da síndrome da fragilidade em idosos na atenção primária: Estudo transversal.
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treinamento proprioceptivo no equilíbrio postural de idosos. Fisioter Mov. 2012;25(2):325-31.
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TITULO DEFICIÊNCIA FÍSICA PERMANENTE: A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DE JOVENS ADULTOS E A VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE

INTRODUCAO

Este trabalho tem por temática central a construção identitária do jovem com deficiência física permanente e os impactos na
vivência da sexualidade. Buscamos realizar uma revisão bibliográfica afim de entender a forma como a pessoa com deficiência foi
sendo vista ao longo do tempo, a partir de repetidas exclusões. Também buscamos aprofundar conhecimentos no que diz respeito
ao pressuposto da identidade e sexualidade da pessoa com deficiência. Levando em consideração um o ponto de vista sócio-
histórico percebe-se uma constante na vivência da pessoa com deficiência de exclusão social e emocional, fatores que afetam
negativamente a constituição de uma identidade confiante, trazendo repercussões também na vivência da sexualidade.

OBJETIVOS
Estudar e analisar como a trajetória de exclusão da pessoa com deficiência física permanente influencia na construção da sua
identidade e na vivência da sua sexualidade.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, a partir de busca bibliográfica, livros, artigos, trabalhos de graduação,
mestrado e doutorado, inserido em bases de dados acadêmicas. As palavras chaves, que nos levaram até o tema proposto, durante
a pesquisa foram: deficiência física permanente, identidade, inclusão, exclusão, sexualidade, sofrimento e história da deficiência. As
publicações que serão utilizadas devem conter uma ou mais dessas palavras-chave e possuir relevância para tema abordado.

RESULTADOS

Este trabalho dissertou sobre o entendimento da vivência da pessoa com deficiência e sua sexualidade na interlocução com
identidade a partir de um prisma sócio-histórico. Notou-se que a deficiência é um forte marcador de exclusão social, que com o
passar foi ganhando novos aspectos e embora superficialmente perca um pouco de força ela continua intrínseca em nossa
sociedade. Fator que fortifica a ideia de que a pessoa com deficiência física não é vista como um individuo capaz de vivenciar a
sexualidade como qualquer outro ser humano pelo contrário sofrem com o capacitismo que é que é o preconceito e discriminação
contra esse público. Esse cenário possibilita a constituição de identidades que sofrem com a baixa autoestima, infantilização entre
outros aspectos.

CONCLUSOES

Com base na análise e no estudo dos dados captados sobre o tema proposto conclui-se que a exclusão social da pessoa com
deficiência física permanente é um dos pilares para que esse público seja invisibilizado gerando discriminação e preconceito,
fatores que se acumulam causam sofrimento, interferindo negativamente, na construção de uma identidade que possa contribuir
para o bem-estar dos jovens público-alvo da pesquisa, afetando diretamente a vivência da sexualidade.

REFERENCIAS

CIAMPA, A da C. (1984) Identidade. In: W. Codo (#38) S. T. M Lane (Orgs.). Psicologia social: o homem em movimento p. 58-75, São
Paulo: Brasiliense. p. 58-75 SAWAIA, B. (Org). (2001) As Artimanhas da exclusão. Petrópolis: RJ: Vozes. GESSER, M., NUERNBERG,
A. H., (#38) TONELI, M. J. F. (2012). A contribuição do Modelo Social da Deficiência à Psicologia Social. Psicologia (#38) Sociedade,
24(3), 557-566. IGLESIAS, V. D. O. Pessoa com deficiência e sua identidade para si na sociedade atual. Curitiba: Juruá, 2017.
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TITULO DEFICIÊNCIA FÍSICA PERMANENTE: A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DE JOVENS ADULTOS E A VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE

INTRODUCAO

Este trabalho tem por temática central a construção identitária do jovem com deficiência física permanente e os impactos na
vivência da sexualidade. Buscamos realizar uma revisão bibliográfica afim de entender a forma como a pessoa com deficiência foi
sendo vista ao longo do tempo, a partir de repetidas exclusões. Também buscamos aprofundar conhecimentos no que diz respeito
ao pressuposto da identidade e sexualidade da pessoa com deficiência. Levando em consideração um o ponto de vista sócio-
histórico percebe-se uma constante na vivência da pessoa com deficiência de exclusão social e emocional, fatores que afetam
negativamente a constituição de uma identidade confiante, trazendo repercussões também na vivência da sexualidade.

OBJETIVOS
Estudar e analisar como a trajetória de exclusão da pessoa com deficiência física permanente influencia na construção da sua
identidade e na vivência da sua sexualidade.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, a partir de busca bibliográfica, livros, artigos, trabalhos de graduação,
mestrado e doutorado, inserido em bases de dados acadêmicas. As palavras chaves, que nos levaram até o tema proposto, durante
a pesquisa foram: deficiência física permanente, identidade, inclusão, exclusão, sexualidade, sofrimento e história da deficiência. As
publicações que serão utilizadas devem conter uma ou mais dessas palavras-chave e possuir relevância para tema abordado.

RESULTADOS

Este trabalho dissertou sobre o entendimento da vivência da pessoa com deficiência e sua sexualidade na interlocução com
identidade a partir de um prisma sócio-histórico. Notou-se que a deficiência é um forte marcador de exclusão social, que com o
passar foi ganhando novos aspectos e embora superficialmente perca um pouco de força ela continua intrínseca em nossa
sociedade. Fator que fortifica a ideia de que a pessoa com deficiência física não é vista como um individuo capaz de vivenciar a
sexualidade como qualquer outro ser humano pelo contrário sofrem com o capacitismo que é que é o preconceito e discriminação
contra esse público. Esse cenário possibilita a constituição de identidades que sofrem com a baixa autoestima, infantilização entre
outros aspectos.

CONCLUSOES

Com base na análise e no estudo dos dados captados sobre o tema proposto conclui-se que a exclusão social da pessoa com
deficiência física permanente é um dos pilares para que esse público seja invisibilizado gerando discriminação e preconceito,
fatores que se acumulam causam sofrimento, interferindo negativamente, na construção de uma identidade que possa contribuir
para o bem-estar dos jovens público-alvo da pesquisa, afetando diretamente a vivência da sexualidade.

REFERENCIAS

CIAMPA, A da C. (1984) Identidade. In: W. Codo (#38) S. T. M Lane (Orgs.). Psicologia social: o homem em movimento p. 58-75, São
Paulo: Brasiliense. p. 58-75 SAWAIA, B. (Org). (2001) As Artimanhas da exclusão. Petrópolis: RJ: Vozes. GESSER, M., NUERNBERG,
A. H., (#38) TONELI, M. J. F. (2012). A contribuição do Modelo Social da Deficiência à Psicologia Social. Psicologia (#38) Sociedade,
24(3), 557-566. IGLESIAS, V. D. O. Pessoa com deficiência e sua identidade para si na sociedade atual. Curitiba: Juruá, 2017.

Página 445



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13445
Ciências
Humanas

9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,
outras)

0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados
Preliminares

Autor Status Apresentação

4393261 - IZABELLE GOMES SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marilia Gomes Ghizzi Godoy

TITULO SABERES ACADÊMICOS E CULTURAIS: A EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CEGOS)

INTRODUCAO

Considerando a natureza psicológica e cultural dos seres humanos orientam-se situações pedagógicas expressivas dos
desempenhos individuais. Uma forma própria de reflexão refere-se aos alunos portadores de deficiência visual. Nesse sentido a
comunicação refere-se aos saberes acadêmicos contidos em obras científicas (artigos e livros) sobre a temática. Se pergunta como
se constroem propostas de aprendizagem para os PcD (pessoas com deficiência), os alunos cegos, diante de uma legislação que
contempla a garantia e o desenvolvimento da pessoa humana.

OBJETIVOS
Diante de um estudo sobre a temática das PcD, particularmente com relação a cegueira, este projeto tem por objetivo entender
como esse tema está presente nas produções acadêmicas, considerando obras de relevo no contexto acadêmico. Pergunta-se como
se define a realidade dessa deficiência tendo em vista os conhecimentos científicos.

METODOLOGIA

Compreende a observação e reflexão de dados acadêmicos contidos nas obras de: M. L. T. M. Amiralian, A integração dos
deficientes visuais: aspectos psicológicos e sociais; Antonio Paulino de Oliveira Junior e Maria Sueli de Faria Sforni, Educação
inclusiva para alunos cegos: universalização do acesso X condições para a aprendizagem do conteúdo escolar; Sylvia Nunes e José
Fernando Bitencourt Lomônaco, O aluno cego: preconceitos e potencialidades.

RESULTADOS

As obras pesquisadas revelam que o déficit visual é destacado como uma condição diferencial tanto quantitativa como qualitativa
na aprendizagem e vida cultural do aluno cego. Analisa-se como uma sociedade consciente e empenhada em incluir promovem uma
estrutura de qualidade para o desenvolvimento filogênico sociogênico e microgenetico. A interação com o ambiente cultural
desperta processos internos desenvolvendo funções necessárias para o processo de aprendizagem do aluno cego. Demonstra uma
perspectiva de crescimento e emancipação dos alunos que se expande por vários meios de sua atuação.

CONCLUSOES
Verifica-se que as limitações de aprendizagens causadas pela ausência da visão desafiam os conhecimentos e as experiências
observadas. O foco na pessoa humana e nos direito0s de cidadania introduzem uma novo perspectiva de vida.

REFERENCIAS

AMIRALIAN, M. L. T. M. A integração dos deficientes visuais: aspectos psicológicos e sociais. Boletim de Psicologia, vol. 40, nº
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cegos: universalização do acesso X condições para a aprendizagem do conteúdo escolar. Seminário de Pesquisa do PPE.
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volume 14, número 1, janeiro/junho de 2010, pp. 55-64.
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TITULO
CORRELAÇÃO DO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO E FATORES DE RISCO RELACIONADOS A SIBILÂNCIA RECORRENTE EM
LACTENTES INTERNADOS.

INTRODUCAO

A sibilância é um sinal de alerta fundamental nas crianças nos primeiros anos de vida e tem sido documentada como fator de risco
para asma na infância, adolescência e idade adulta. Sibilantes recorrentes são aquelas crianças com histórico de três ou mais
episódios de sibilância num espaço de seis meses. Na América Latina, morrem aproximadamente 100.000 crianças no primeiro ano
de vida em decorrência de infecção respiratória aguda e, uma proporção importante tem antecedentes de sibilância. No Brasil, em
torno de 35% das internações em lactentes no primeiro ano de vida são por doença respiratória.

OBJETIVOS

Este estudo visa descrever as características clínicas e os principais fatores de risco associados à sibilância recorrente,
correlacionando tais fatores com o Vírus Sincicial Respiratório, principal agente etiológico da patologia, facilitando diagnóstico,
tornando-o mais precoce, para que assim consigamos promover melhores estratégias na prevenção desta patologia,
proporcionando melhor qualidade de vida e redução de morbimortalidade.

METODOLOGIA

Estudo transversal, descritivo e analítico, de maio de 2019 a maio de 2021, realizado através de análise de prontuários eletrônicos
de pacientes menores de 2 anos com diagnóstico de bronquite aguda. Incluídos os lactentes menores de 24 meses internados como
sibilantes recorrentes no hospital estudado, tendo diversas variáveis analisadas, sendo então divididos em dois grupos por agente
etiológico, Vírus Sincicial Respiratório positivo ou não, totalizando 105 pacientes analisados ao final.

RESULTADOS

Nos resultados é possível visualizar a análise de variáveis como sexo, idade, aleitamento materno, prematuridade, cardiopatias
congênitas, desnutrição, uso de medicações profiláticas, histórico familiar de asma, pneumonia à admissão hospitalar, necessidade
de Unidade de Terapia Intensiva e o comportamento dos pacientes, assim como tempo de internação, quando se encontra a asma
familiar como importante fator de risco e o aleitamento materno um fator protetor para o desenvolvimento da asma. Sexo masculino
mais prevalente com faixa etária predominante entre os 13 e 24 meses em ambos os grupos. Maior prevalência de ventilação
mecânica e reinternações entre os VSR, o que demonstra sua maior gravidade.

CONCLUSOES

Conclui-se haver correlação entre alguns fatores de risco e VSR positivo, como prematuridade, cardiopatia, ventilação não invasiva e
reinternações. E ressaltamos a importância da sibilância recorrente como um problema de saúde pública, visto ser alta a taxa de
profilaxia, assim como de reinternações, sendo necessária a melhoria da assistência desses pacientes pelo pediatra geral, assim
como qualificação das equipes, sendo capazes de suprir o acompanhamento desses indivíduos frente a essa patologia tão
prevalente.

REFERENCIAS

1. Chong Neto HJ, Rosário NA. Wheezing in infancy: epidemiology, investigation and treatment. J Pediatr (Rio J). 2010;86(3):171-
178. 2. Bessa OAAC, Leite AJM, Solé D, Mallol J. Prevalence and risk factors associated with wheezing in the first year of life. J
Pediatr (Rio J). 2014;90(2):190-196. 3. Dela Bianca ACC, Waldalsen GF, Solé D. Lactente sibilante: prevalência e fatores de risco.
Rev. Bras. Alerg. Imunopatol. 2010;33(2):43-50.
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Mirian Antonia Secol Corteze

TITULO
OS DESAFIOS DO PROCESSO DE ADOÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO: PERSPECTIVAS DE PROFISSIONAIS E FAMILIAS
ADOTANTES

INTRODUCAO

É de conhecimento geral que o regime brasileiro no que se refere ao Instituto de Adoção, embora ainda muito lento, tem passado
por varias mudanças desde o primeiro Código Civil de 1916. Muito se discuti a importancia de se conhecer a legislação de adoção
por parte dos profissionais envolvidos no processo para melhor lidarem com a vulnerabilidade dos envolvidos. Atualmente as
midias sociais tem se ocupado do assundo atraves de filmes, telenovelas, mostrando a todos esse processo.. Um fator relevante na
escolha do tema foi minha vivencia pessoal pelo fato de ter ido morar com uma familia durante a aolescencia, como por estar
pleiteando adotar.

OBJETIVOS Compreender as dificuldades encontradas por famílias e profissionais nos processos de adoção no estado de São Paulo

METODOLOGIA
Buscou-se artigos em base de dados: Scielo.br; academia.edu e uel.br; assim como literatura histórica através dos principais
representantes. Foram realizadas entrevistas para coleta de dados. Os dados obtidos foram trabalhados para efeito de análise.

RESULTADOS

Quanto as Etapas do processo de Adoção 25% descrevem a necessidade de serem melhor preparados através de curso
preparatório; Quanto a morosidade do processo de adoção, a dificuldade do judiciário em destituir o poder da família genitora como
um dos principais fatores capazes de desestimular a adoção, é percebida por 100% dos entrevistados. 100% dos entrevistados
destacam que os fatores que desestimulam são raça, deficiência, desejo de adotar recém nascido não realizado, 75% da amostro
entrevista acreditam existir poucos profissionais para atender as solicitações A totalidade da amostra relata desgaste emocional
devido as varias etapas do processo. Diante das dificuldades enfrentadas 75% cogitou em desistir.

CONCLUSOES
O processo de adoção pode ocorrer de forma lenta ou abrupta influenciado pelas escolhas realizadas idade, cor, raça, gênero,
irmãos ou ainda deficientes, e que passa por várias instancias, inclusive a destituição da família. Outro fator é a falta de integração
dos dados e dos serviços prestados ao longo do caminho gerando insatisfação, duvidas, incertezas.

REFERENCIAS

Áries, P. (1981) Historia Social da criança e da família. Libros tecnicos e cientificos. Cassier, E. (2003) Mito do Estado O.Conex Lane,
S. T. M. (2017) O que é psicologia social Brasiliense Maux, A.A.B., (#38)Dutra, E. (2010). A adoção no Brasil algumas reflexões.
Estudos e pesquisas Pauli, S.C. D. (#38) Rosseti-Ferreira, M. C. (2009) Construção das dificuldades de aprendizagem em crianças
adotadas. Cadernos de Pesquisa Schreiner, G. (2004) Por uma cultura de adoção para crianças: grupos associados e iniciativas de
apoio á adoção no Brasil Webe, L.N.D. (1999) Laços de ternura: pesquisa e historia de adoção Juruá Zanetti, S.S., Oliveira, R.R.,(#38)
Gomes, I.C. (2013) Concepção diferenciada de familia no processo de avaliação de pretendentes á adoção. Semina: ciencias sociais
e humana, 34(1)
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TITULO
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EPIDEMIOLÓGICAS DE LACTENTES INTERNADOS POR BRONQUIOLITE EM HOSPITAL ESCOLA DA
ZONA SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO.

INTRODUCAO

A bronquiolite viral aguda (BVA) é uma das doenças respiratórias mais frequentes nos lactentes menores de dois anos em todo o
mundo, sendo responsável pela maioria das internações nesta faixa etária. O principal agente etiológico é o virus sincicial
respiratório (VSR). A maioria dos pacientes apresentam casos leves, podendo ser tratados em domicílio. Estima-se que de 3 a 10%
dos pacientes necessitam de internação.Os principais fatores de risco para quadro grave são: prematuridade idade inferior a 3
meses, doença pulmonar crônica (fibrose cística, broncodisplasia pulmonar), cardiopatia congênita e desnutrição.

OBJETIVOS Analisar as caracteristicas clinicas e epidemiológicas de lactentes internados por BVA.

METODOLOGIA
Até o momento foram analisados 276 dos 309 prontuários de lactentes internados por BVA entre os anos de 2019 a 2021. Os
pacientes foram separados em dois grupos, conforme o agente etiológico encontrado: grupo VSR e grupo VSR negativo.

RESULTADOS

Assim como relatado na literatura o principal agente etiológico da bronquiolite é o VSR, sendo responsável por 76,2% das
internações. Houve prevalência do sexo masculino tanto no grupo VSR com 56,2% quanto no grupo VSR negativo com 63%.A faixa
etária se mostrou como um importante fator de risco, pois há um maior número de internações hospitalares nos pacientes abaixo de
6 meses, respectivamente 76,4% no grupo VSR e 86,1 % no grupo VSR negativo. A desnutrição se mostrou como fator de risco mais
importante nos pacientes do grupoVSR negativo (6,1%) do que no grupo VSR (3,8%). O mesmo ocorreu com aprematuridade e a
cardiopatia, respectivamente 21,5% e 10,7 % no grupo VSR negativo e 9,6% e 4,3% no grupo VSR .

CONCLUSOES
A idade inferior a 6 meses é um fator de risco importante para a evolução para quadros graves de BVA, independente do agente
etiológico.

REFERENCIAS

1.Tan J, Wu J, Jiang W, Li Huang, Huang L, Ji W, et al. Etiology, clinical characteristics and coinfection status of bronchiolitis in
Suzhou. BMC Infection Diseases. 2021;21:135. 2.Tumba K, Comaru T, Machado C, Ribeiro M, Pinto LA. Tendência temporal
dashospitalizações por bronquiolite aguda em lactentes menores de um ano no Brasil entre 2008 e 2015. Rev Paul Pediatr.
2020;38:e2018120. 3. Wong K, Robinson JL, Hawkes MT. Risk of Repeated Admissions for Respiratory Syncytial Virus in a Cohort of
(#62) 10 000 Hospitalized Children. J Pediatr Infec Diseases Soc. 2021; 10(3):352-8.
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TITULO
A MATERNIDADE NO CONTEXTO DO CÁRCERE: FATORES QUE COMPROMETEM O VIŃCULO MÃE-FILHO E A IMPORTA ̂NCIA DO
PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO CUIDADO AO BINO ̂MIO

INTRODUCAO

No Brasil, observa-se um crescimento ra(#38)#769;pido do encarceramento feminino, entretanto, as mulheres ainda constituem
uma minoria no sistema penitencia(#38)#769;rio. Dentre as mulheres que compo(#38)#771;em o sistema penitencia(#38)#769;rio
esta(#38)#771;o as gestantes e pue(#38)#769;rperas, sendo a gravidez identificada antes ou durante a permane(#38)#770;ncia na
prisa(#38)#771;o. Dessa forma, destaca-se a importância de evidenciar os impactos do sistema prisional no contexto da
maternidade, uma vez desenvolvida em um ambiente hostil e vulnera(#38)#769;vel. A releva(#38)#770;ncia da Enfermagem nesse
cena(#38)#769;rio, se colocando a(#38)#768; frente na realizac(#38)#807;a(#38)#771;o da assiste(#38)#770;ncia pre(#38)#769;-
natal e puerpe(#38)#769;rio, com escuta qualificada, orientac(#38)#807;o(#38)#771;es e cuidados e fortalecimento no
vi(#38)#769;nculo no bino(#38)#770;mio diante as circunsta(#38)#770;ncias justifica esse estudo.

OBJETIVOS
Identificar os fatores condicionantes que impactam e fragilizam o vi(#38)#769;nculo ma(#38)#771;e e filho, as
condic(#38)#807;o(#38)#771;es de vulnerabilidade dessas mulheres e crianc(#38)#807;as e descrever a importa(#38)#770;ncia da
enfermagem para o fortalecimento da relac(#38)#807;a(#38)#771;o maternal.

METODOLOGIA

Realizou-se uma revisa(#38)#771;o integrativa da literatura, publicadas entre 2017 a 2022. As buscam foram realizadas no portal da
Biblioteca Virtual em Sau(#38)#769;de (BVS) e nas bases de dados do LILACS, MedLine e BDENF. Identificou-se 39 estudos e a
partir dos crite(#38)#769;rios de exclusa(#38)#771;o e inclusa(#38)#771;o apenas nove foram considerados elegi(#38)#769;veis
para a revisa(#38)#771;o.

RESULTADOS

Realizou-se comparac(#38)#807;a(#38)#771;o entre os artigos, organizac(#38)#807;a(#38)#771;o dos dados, sendo analisados
criticamente, de modo que, alcanc(#38)#807;asse o objetivo do estudo e contemplasse as respectivas categorias: fatores
condicionantes que impactam e fragilizam o vi(#38)#769;nculo ma(#38)#771;o e filho; condic(#38)#807;o(#38)#771;es de
vulnerabilidade das mulheres e crianc(#38)#807;as no sistema prisional; as perspectivas das mulheres diante a maternidade em
situac(#38)#807;a(#38)#771;o de ca(#38)#769;rcere; a importa(#38)#770;ncia da enfermagem para o fortalecimento da
relac(#38)#807;a(#38)#771;o maternal.

CONCLUSOES
É fundamental romper com os estigmas acerca da autonomia e atuação da enfermagem diante os ciclos de vida e suas
circunstâncias. A assistência de enfermagem durante o pré natal e puerpério garante a qualidade do cuidado a mulher e a criança
em situação de cárcere e atende ao binômio de modo integral.

REFERENCIAS

Flores NMP, Smeha LN. Ma(#38)#771;es presas, filhos desamparados: maternidade e relac(#38)#807;o(#38)#771;es interpessoais
na prisa(#38)#771;o. Physis Rev Sau(#38)#769;de Coletiva [Internet]. 2019 [Disponi(#38)#769;vel em:
https://www.scielosp.org/article/physis/2018.v28n4/e280420/ Chaves LH, Arau(#38)#769;jo ICA de.
Gestac(#38)#807;a(#38)#771;o e maternidade em ca(#38)#769;rcere: cuidados de sau(#38)#769;de a partir do olhar das mulheres
presas em uma unidade materno- infantil. Physis Rev Sau(#38)#769;de Coletiva [Internet]. 2020. Disponi(#38)#769;vel em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103- 73312020000100608(#38)tlng=pt Souza G, Cabral K, Leite-
Salgueiro C. Reflexo(#38)#771;es sobre a assiste(#38)#770;ncia em enfermagem a(#38)#768; mulher encarcerada: um estudo de
revisa(#38)#771;o integrativa. Arq Cie(#38)#770;nc Sau(#38)#769;de UNIPAR. 2018;22.
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TITULO
A MATERNIDADE NO CONTEXTO DO CÁRCERE: FATORES QUE COMPROMETEM O VIŃCULO MÃE-FILHO E A IMPORTA ̂NCIA DO
PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO CUIDADO AO BINO ̂MIO

INTRODUCAO

No Brasil, observa-se um crescimento ra(#38)#769;pido do encarceramento feminino, entretanto, as mulheres ainda constituem
uma minoria no sistema penitencia(#38)#769;rio. Dentre as mulheres que compo(#38)#771;em o sistema penitencia(#38)#769;rio
esta(#38)#771;o as gestantes e pue(#38)#769;rperas, sendo a gravidez identificada antes ou durante a permane(#38)#770;ncia na
prisa(#38)#771;o. Dessa forma, destaca-se a importância de evidenciar os impactos do sistema prisional no contexto da
maternidade, uma vez desenvolvida em um ambiente hostil e vulnera(#38)#769;vel. A releva(#38)#770;ncia da Enfermagem nesse
cena(#38)#769;rio, se colocando a(#38)#768; frente na realizac(#38)#807;a(#38)#771;o da assiste(#38)#770;ncia pre(#38)#769;-
natal e puerpe(#38)#769;rio, com escuta qualificada, orientac(#38)#807;o(#38)#771;es e cuidados e fortalecimento no
vi(#38)#769;nculo no bino(#38)#770;mio diante as circunsta(#38)#770;ncias justifica esse estudo.

OBJETIVOS
Identificar os fatores condicionantes que impactam e fragilizam o vi(#38)#769;nculo ma(#38)#771;e e filho, as
condic(#38)#807;o(#38)#771;es de vulnerabilidade dessas mulheres e crianc(#38)#807;as e descrever a importa(#38)#770;ncia da
enfermagem para o fortalecimento da relac(#38)#807;a(#38)#771;o maternal.

METODOLOGIA

Realizou-se uma revisa(#38)#771;o integrativa da literatura, publicadas entre 2017 a 2022. As buscam foram realizadas no portal da
Biblioteca Virtual em Sau(#38)#769;de (BVS) e nas bases de dados do LILACS, MedLine e BDENF. Identificou-se 39 estudos e a
partir dos crite(#38)#769;rios de exclusa(#38)#771;o e inclusa(#38)#771;o apenas nove foram considerados elegi(#38)#769;veis
para a revisa(#38)#771;o.

RESULTADOS

Realizou-se comparac(#38)#807;a(#38)#771;o entre os artigos, organizac(#38)#807;a(#38)#771;o dos dados, sendo analisados
criticamente, de modo que, alcanc(#38)#807;asse o objetivo do estudo e contemplasse as respectivas categorias: fatores
condicionantes que impactam e fragilizam o vi(#38)#769;nculo ma(#38)#771;o e filho; condic(#38)#807;o(#38)#771;es de
vulnerabilidade das mulheres e crianc(#38)#807;as no sistema prisional; as perspectivas das mulheres diante a maternidade em
situac(#38)#807;a(#38)#771;o de ca(#38)#769;rcere; a importa(#38)#770;ncia da enfermagem para o fortalecimento da
relac(#38)#807;a(#38)#771;o maternal.

CONCLUSOES
É fundamental romper com os estigmas acerca da autonomia e atuação da enfermagem diante os ciclos de vida e suas
circunstâncias. A assistência de enfermagem durante o pré natal e puerpério garante a qualidade do cuidado a mulher e a criança
em situação de cárcere e atende ao binômio de modo integral.

REFERENCIAS

Flores NMP, Smeha LN. Ma(#38)#771;es presas, filhos desamparados: maternidade e relac(#38)#807;o(#38)#771;es interpessoais
na prisa(#38)#771;o. Physis Rev Sau(#38)#769;de Coletiva [Internet]. 2019 [Disponi(#38)#769;vel em:
https://www.scielosp.org/article/physis/2018.v28n4/e280420/ Chaves LH, Arau(#38)#769;jo ICA de.
Gestac(#38)#807;a(#38)#771;o e maternidade em ca(#38)#769;rcere: cuidados de sau(#38)#769;de a partir do olhar das mulheres
presas em uma unidade materno- infantil. Physis Rev Sau(#38)#769;de Coletiva [Internet]. 2020. Disponi(#38)#769;vel em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103- 73312020000100608(#38)tlng=pt Souza G, Cabral K, Leite-
Salgueiro C. Reflexo(#38)#771;es sobre a assiste(#38)#770;ncia em enfermagem a(#38)#768; mulher encarcerada: um estudo de
revisa(#38)#771;o integrativa. Arq Cie(#38)#770;nc Sau(#38)#769;de UNIPAR. 2018;22.
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TITULO
A MATERNIDADE NO CONTEXTO DO CÁRCERE: FATORES QUE COMPROMETEM O VIŃCULO MÃE-FILHO E A IMPORTA ̂NCIA DO
PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO CUIDADO AO BINO ̂MIO

INTRODUCAO

No Brasil, observa-se um crescimento ra(#38)#769;pido do encarceramento feminino, entretanto, as mulheres ainda constituem
uma minoria no sistema penitencia(#38)#769;rio. Dentre as mulheres que compo(#38)#771;em o sistema penitencia(#38)#769;rio
esta(#38)#771;o as gestantes e pue(#38)#769;rperas, sendo a gravidez identificada antes ou durante a permane(#38)#770;ncia na
prisa(#38)#771;o. Dessa forma, destaca-se a importância de evidenciar os impactos do sistema prisional no contexto da
maternidade, uma vez desenvolvida em um ambiente hostil e vulnera(#38)#769;vel. A releva(#38)#770;ncia da Enfermagem nesse
cena(#38)#769;rio, se colocando a(#38)#768; frente na realizac(#38)#807;a(#38)#771;o da assiste(#38)#770;ncia pre(#38)#769;-
natal e puerpe(#38)#769;rio, com escuta qualificada, orientac(#38)#807;o(#38)#771;es e cuidados e fortalecimento no
vi(#38)#769;nculo no bino(#38)#770;mio diante as circunsta(#38)#770;ncias justifica esse estudo.

OBJETIVOS
Identificar os fatores condicionantes que impactam e fragilizam o vi(#38)#769;nculo ma(#38)#771;e e filho, as
condic(#38)#807;o(#38)#771;es de vulnerabilidade dessas mulheres e crianc(#38)#807;as e descrever a importa(#38)#770;ncia da
enfermagem para o fortalecimento da relac(#38)#807;a(#38)#771;o maternal.

METODOLOGIA

Realizou-se uma revisa(#38)#771;o integrativa da literatura, publicadas entre 2017 a 2022. As buscam foram realizadas no portal da
Biblioteca Virtual em Sau(#38)#769;de (BVS) e nas bases de dados do LILACS, MedLine e BDENF. Identificou-se 39 estudos e a
partir dos crite(#38)#769;rios de exclusa(#38)#771;o e inclusa(#38)#771;o apenas nove foram considerados elegi(#38)#769;veis
para a revisa(#38)#771;o.

RESULTADOS

Realizou-se comparac(#38)#807;a(#38)#771;o entre os artigos, organizac(#38)#807;a(#38)#771;o dos dados, sendo analisados
criticamente, de modo que, alcanc(#38)#807;asse o objetivo do estudo e contemplasse as respectivas categorias: fatores
condicionantes que impactam e fragilizam o vi(#38)#769;nculo ma(#38)#771;o e filho; condic(#38)#807;o(#38)#771;es de
vulnerabilidade das mulheres e crianc(#38)#807;as no sistema prisional; as perspectivas das mulheres diante a maternidade em
situac(#38)#807;a(#38)#771;o de ca(#38)#769;rcere; a importa(#38)#770;ncia da enfermagem para o fortalecimento da
relac(#38)#807;a(#38)#771;o maternal.

CONCLUSOES
É fundamental romper com os estigmas acerca da autonomia e atuação da enfermagem diante os ciclos de vida e suas
circunstâncias. A assistência de enfermagem durante o pré natal e puerpério garante a qualidade do cuidado a mulher e a criança
em situação de cárcere e atende ao binômio de modo integral.

REFERENCIAS

Flores NMP, Smeha LN. Ma(#38)#771;es presas, filhos desamparados: maternidade e relac(#38)#807;o(#38)#771;es interpessoais
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presas em uma unidade materno- infantil. Physis Rev Sau(#38)#769;de Coletiva [Internet]. 2020. Disponi(#38)#769;vel em:
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TITULO Vicio em pornografia Precisamos falar mais sobre pornografia

INTRODUCAO

A pornografia é algo presente na vida de milhões de brasileiros, sobretudo com o acesso facilitado à internet atualmente. E
acreditamos que, mais importante que entender o porquê desses acessos (até porque isso será subjetivo e estará ligado
intrinsicamente às escolhas de cada pessoa), é entender quais os impactos que isso traz à vida social, e sobretudo à vida afetiva
desse indivíduo que acessa e se utiliza da pornografia de forma indiscriminada

OBJETIVOS
Este estudo visa fazer uma análise dos impactos da dependência em pornografia na vida social do indivíduo e quais são os recursos
disponíveis atualmente para que ele possa sair do cenário de dependência.

METODOLOGIA

Para esse estudo bibliográfico, foram utilizados artigos, publicações, livros, e-books, pesquisas e revistas científicas disponíveis em
bases digitais, tais como Scielo, Google Acadêmico, Pepsic, Repositório USP, entre outros. Feitos os devidos filtros de acordo com o
tema e contando também com publicações como DSM-V, CID-10 e CID-11, pudemos selecionar pesquisas pertinentes que foram
realizadas e aprofundar em fóruns e blogs sobre o impacto que a dependência pornográfica tem na vida dos usuários.

RESULTADOS

Com os resultados preliminares, pudemos notar que o impacto na vida dos dependentes da pornografia é relevante e que o assunto
é pouco comentado ou cuidado como dependência. Vemos a negligência sobre a educação sexual das crianças e adolescentes,
principalmente quanto ao currículo escolar das escolas públicas. Poucos são os recursos disponíveis hoje no Brasil para esse que,
nem é considerado ainda um distúrbio. Abandonar o vício em pornografia é muito difícil, pois se faz necessário a mudança de vários
comportamentos do dia a dia. E o suporte que as pessoas precisam é muito maior do que é oferecido atualmente.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: Há uma necessidade muito grande, atualmente, que possamos tirar a pornografia, as conversas sobre sexo, a
abertura para o assunto do lugar de tabu. Os recursos disponíveis hoje para que essa dependência seja vista como algo
extremamente prejudicial e incapacitante são poucos. Se faz necessário que mais pessoas possam ter acesso à tratamentos
adequados para essa dependência. Olhar para isso como um problema que afeta a população e suas relações e interações sociais, é
o ponto de partida para colocar o assunto em evidência.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Baldim, Fernanda Alves (2017). O vício em pornografia: considerações sobre a internet e a adicção na atualidade –
Maringá, 2017 Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/bitstream/1/3072/1/000227838.pdf 2. Brendler, J. (2006). A
CIÊNCIA DO ORGASMO. Revista Brasileira de Sexualidade Humana, 17(1). Disponível em: https://doi.org/10.35919/rbsh.v17i1.448
3. Popovi(#38)#263; M. (2011). Pornography use and closeness with others in women. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 139(5-
6), 353–359. https://doi.org/10.2298/sarh1106353p 4. VESCHI, Benjamin. ETIMOLOGIA DE PORNOGRAFIA. Ano: 2019. Disponível
em: https://etimologia.com.br/pornografia/ 5. WILSON, Gary. Your brain on porn: Internet Pornoghaphy and the Emerging Science of
Addiction. Ano: 2014. Disponível em: http://www.yourbrainonporn.com. 6. World Health Organization. ICD-11 for mortality and
morbidity statistics. Version: 2019 April. Geneva: WHO; 2019 [citado 20 ago 2019]. Disponível em: https://icd.who.int/browse11/l-
m/en
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TITULO APLICAÇÃO DO LASER DE DIÓXIDO DE CARBONO NO TRATAMENTO DE CICATRIZES CAUSADAS POR ACNE

INTRODUCAO

A acne tem patogênese multifatorial como doença unidades pilossebáceas, fatores hormonais, dieta e hereditários. Esta patologia
pode ser classificada em acne não inflamatória e acne inflamatória. Cicatriz pertence a uma lesão secundária em razão da
restauração de uma lesão de continuidade, sendo uma sequela de dimensões variadas decorrentes da proliferação do tecido
fibroso, tornando-se uma reparação de uma ferida ou de uma perda de substância. Cicatrizes acneicas atróficas correspondem a
maioria delas contudo, tendo o desequilíbrio entre relação das metaloproteinases de matriz (MMPs) e dos inibidores teciduais das
metaloproteinases de matriz (TIMPs), podem resultar em cicatrização atrófica ou hipertrófica. O sistema de Light Amplification by
Stimulated Emission os Radiation (LASER) de Dióxido de Carbono (CO2) que emitem luz de 10600 nm mantêm a posição de
liderança em dermatologia e tem sido padrão ouro. O LASER proporciona para a pele a formação de colágeno, aumento da estrutura
de fibras elásticas na derme bem estruturadas e menos fragmentadas, levando a uma melhora em cicatrizes de acne e da suavidade
da pele.

OBJETIVOS
Saber eficácia da aplicação do LASER Dióxido Carbono (CO2) fracionado aplicado sobre a pele com cicatrizes ocasionadas pela
acne.

METODOLOGIA

Este artigo refere-se a uma revisão de literatura integrativa. Foram incluídos artigos científicos que apontasse o uso LASER na
cicatrização da acne entre 2013 a 2022. Os critérios de exclusão foram artigos que não eram na língua português, inglês e espanhol.
Os artigos selecionados foram das seguintes plataformas: Pubmed, Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Virtual de Saúde,
livros do acervo da biblioteca UNISA. PALAVRAS-CHAVES: LASER CO2, Cicatriz atrófica e acne.

RESULTADOS

Após a aplicação dos critérios de inclusão foram selecionados 15 artigos na qual foram analisados e inseridos na revisão. Seus
autores demonstram grande diferença significativa ao aplicar o LASER sobre a cicatriz causada pela acne, relatam diferença da
cicatriz atrófica entre a primeira sessão e a última, gerando bons resultados. Os artigos revisados mostraram a eficácia da
renovação cutânea gerando melhora da cicatriz atrófica, estimulação dos processos renováveis da ferida e aumento da produção de
miofibroblastos. Os presentes estudos incluídos na revisão discutem entre si métodos diferentes mas que geraram excelentes
resultados.

CONCLUSOES
O presente estudo conclui-se através dos resultados analisados que o uso do LASER CO2 tem eficácia sobre no tratamento da
cicatriz atrófica causada pela acne.

REFERENCIAS

Alikhan A, Hocker TL. Revisão em Dermatologia. [Rio De Janeiro- RJ]: Thieme Brasil; 2021. Rajput CD, Gore SB, Ansari MK, Shah SM.
A Prospective, Nonrandomized, Open-label Study, Comparing the Efficacy, Safety, and Tolerability of Fractional CO2 Laser versus
Fractional Microneedling Radio Frequency in Acne Scars. J Cutan Aesthet Surg. 2021 Apr-Jun;14(2):177-183. Sirithanabadeekul P,
Tantrapornpong P, Rattakul B, Sutthipisal N, Thanasarnaksorn W. Comparison of Fractional Picosecond 1064-nm Laser and
Fractional Carbon Dioxide Laser for Treating Atrophic Acne Scars: A Randomized Split-Face Trial. Dermatol Surg. 2021 Feb
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TITULO RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO SEXUAL DA ANORGASMIA FEMININA

INTRODUCAO

A função sexual adequada é um fator importante de satisfação e qualidade de vida geral. Ainda assim, a disfunção sexual feminina
continua altamente prevalente e interfere tanto na qualidade de vida das mulheres quanto no relacionamento com o seu parceiro. A
disfunção sexual é capaz de influenciar a saúde física e mental, e pode ser afetada por fatores orgânicos, emocionais e sociais. O
transtorno de qualquer uma das fases da resposta sexual (desejo, excitação, orgasmo e resolução.) pode acarretar o surgimento das
disfunções sexuais. dentre elas, a anorgasmia, definida pelo retardo ou ausência recorrente do orgasmo após uma fase normal de
excitação ou redução distinta de sua intensidade. Esta disfunção está relacionada à vários fatores, um deles sob a influência dos
músculos do assoalho pélvico na função e na resposta sexual feminina. A debilidade e a hipotonicidade destes músculos colaboram
para a inabilidade orgásmica. O objetivo da intervenção fisioterapêutica na anorgasmia é alcançar o aumento da propriocepção da
musculatura pélvica, melhora da vascularização, aumento da conscientização corporal e por consequência uma sexualidade
satisfatória. A fisioterapia para o tratamento pode atuar de forma simples, não-invasiva e de baixo custo como a cinesioterapia,
terapias manuais, eletroestimulação, biofeedback, avaliação, orientações, educação comportamental e por fornecer informações
anatômicas da região genital das pacientes.

OBJETIVOS Conhecer os recursos fisioterapêuticos utilizados na disfunção sexual da anorgasmia feminina

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, com embasamento em materiais publicados sobre o tema: artigos científicos, publicações
periódicas e materiais disponíveis na internet nos seguintes bancos de dados: PEDro, BVS, SciELO e PubMed no período de 2010 a
2022. Palavras Chaves: Anorgasmia. Fisioterapia. Cinesioterapia. Biofeedback. Orgasmo.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 8 artigos na íntegra. As evidências mostram que os recursos utilizados
no tratamento, como a cinesioterapia, terapias manuais, eletroestimulação e biofeedback evidenciam resultados significativos,
contribuindo para uma melhora na reedução perineal, aumento da vascularização, normalização do tônus e desempenho muscular.

CONCLUSOES

Os artigos incluídos no presente estudo indicam a eficácia dos recursos e técnicas utilizadas no tratamento da anorgasmia feminina,
assim como a importância da fisioterapia. A intervenção contribui possibilitando a eficácia no prazer sexual e a melhora da
qualidade de vida. A fisioterapia ginecológica vem evoluindo e se aprimorando a cada dia, portanto é fundamental mais estudos
para um melhor embasamento.

REFERENCIAS
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TITULO
INFLUÊNCIA DE UM SISTEMA ADESIVO COM NANOPARTÍCULAS COM CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE CLOREXIDINA SOBRE A
DESMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE DENTÁRIO HUMANO ESTUDO IN VITRO

INTRODUCAO
Materiais à base de monômeros de dimetacrilatos são utilizados para restaurar dentes anteriores e posteriores, esses materiais são
dependentes de sistemas adesivos. Uma desvantagem desse material, é a contração de polimerização, que gera falhas na interface
dente-adesivo formando fendas que aumentam a possibilidade de microinfiltração bacteriana e cárie secundária.

OBJETIVOS
Avaliar a desmineralização in vitro do esmalte dentário humano em função da liberação de clorexidina de um sistema adesivo
comercial incorporado de nanopartículas com capacidade de liberar clorexidina, através da microdureza Knoop.

METODOLOGIA

Após a aprovação do comitê de ética da UNISA (58611322.8.0000.0081), dentes humanos foram seccionados na junção esmalte-
cemento, e no sentido vestíbulo-lingual, essas faces foram incluídas em dispositivos circulares e preenchido com resina acrílica
auto-polimerizável e foram planificadas, utilizando uma politriz permitindo o paralelismo. Foram realizadas cavidade circulares,
condicionado e incorporado o sistema adesivo, acrescentou-se 5% em peso de MMT/CHX, e foram restauradas. Os espécimes
foram distribuídos aleatoriamente para a leitura no microdurômetro KNOOP, com carga de 25g aplicada por 10s. A microdureza
inicial, realizada após a confecção das restaurações e a microdureza final, após 7 dias de crescimento de biofilme. O crescimento
de biofilme de S. mutans, foi realizado por 7 dias em condições de anaerobiose por sendo que o meio de cultura enriquecido com
glicose foi trocado a cada 24 horas. Após 7 dias os espécimes foram lavados, vortexados e da solução resultante cerca de
50(#38)#61549;l da solução foi utilizada para fazer uma cultura em placa de Petri com BHI ágar, e as unidades formadoras de
colônia foram contabilizadas após 24 horas de crescimento em anaerobiose. Os dados obtidos da dureza foram submetidos ao
teste ANOVA, compósito e tempo, e Tukey. As unidades formadoras de colônias foram submetidas ao teste de ANOVA, compósito.

RESULTADOS
De acordo com os resultados não houve diferença estatística entre os valores de microdureza inicial e após 7 dias entre os
diferentes grupos, todos apresentaram uma menor dureza após os 7 dias.

CONCLUSOES
A utilização apenas do sistema adesivo comercial incorporado do complexo MMT/CHX testado neste estudo in vitro não se mostrou
suficiente para a redução da desmineralização e para a redução do crescimento de S. mutans no período de 7dias.

REFERENCIAS
1. Wang X, Du Y, Luo J. Biopolymer/montmorillonite nanocomposite: preparation, drug-controlled release property and cytotoxicity.
Nanotechnology. 2008;19(6):065707. 2. Zhang JF, Wu R, Fan Y, Liao S, Wang Y, Wen ZT, et al. Antibacterial dental composites with
chlorhexidine and mesoporous silica. J Dent Res. 2014;93(12):1283-9.
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TITULO
EFEITO DA BANDAGEM ELÁSTICA NO TRATAMENTO DE LINFEDEMA SECUNDÁRIO AO CÂNCER DE MAMA: UMA REVISÃO DE
LITERATURA

INTRODUCAO

Anatomicamente, a mama e(#38)#769; considerada um anexo da pele composta por 3 importantes estruturas: a pele que
e(#38)#769; fina, ela(#38)#769;stica, conte(#38)#769;m foli(#38)#769;culos e gla(#38)#770;ndulas, o tecido subcuta(#38)#770;neo
que envolve a gla(#38)#770;ndula mama(#38)#769;ria exceto na regia(#38)#771;o da papila e o tecido mama(#38)#769;rio formado
por ductos, lobos, lo(#38)#769;bulos e vasos linfa(#38)#769;ticos e sangui(#38)#769;neos. A drenagem linfa(#38)#769;tica da
mama e(#38)#769; formada por um conjunto de plexos linfa(#38)#769;ticos que se intercomunicam. E(#38)#769; a principal via de
disseminac(#38)#807;a(#38)#771;o de meta(#38)#769;stases originadas na mama. Portanto, quando tratamos de câncer de mama
deve-se levar em conta que pode afetar vasos linfáticos e levar a uma evolução rápida da doença. A detecção precoce da doença
aumenta a chance de sucesso no tratamento, além de permitir a utilização de uma variedade de intervenções terapêuticas como
utilização da bandagem no pós-operatório para tratar possíveis complicações como linfedema que é uma das principais
complicações do tratamento oncológico e da evolução da doença. O linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama é uma
condição crônica com manifestações clínicas diversas podendo causar alterações no membro acometido, repercussões funcionais,
estéticas e psicossociais. A abordagem fisioterapêutica é o tratamento padrão do linfedema, e tem como objetivo a redução e a
manutenção do volume do membro afetado, evitar algumas complicações e um dos métodos que pode ser usado é a técnica
Kinesio Taping (KT) ou também conhecida como bandagem elástica.

OBJETIVOS
Conhecer os efeitos da bandagem elástica sobre o edema linfático secundário ao câncer de mama através de uma revisão de
literatura.

METODOLOGIA
Foram utilizados as bases de dados da Pubmed, PEDro, LILACS, MEDLINE e SciELO e utilizado os descritores: Breast Cancer
Lymphedema; Mammary Cancer; Kinesiotape. E os operadores boleanos utilizados foram AND e OR. Os trabalhos foram publicados
a partir de 2014 até 2022, em inglês e português, tratasse de linfedema secundário ao câncer de mama.

RESULTADOS
Os resultados preliminares que foram encontrados, após análise dos artigos até o momento, referem que a fisioterapia
convencional associada ao uso da KT na redução do linfedema secundário ao câncer de mama se mostraram eficazes no
tratamento, no entanto, não é mais eficiente do que outros tratamentos.

CONCLUSOES
O uso do KT é eficaz na redução do linfedema pós-mastectomia relacionado ao câncer de mama. Apesar desses resultados
promissores, mais estudos com alta qualidade metodológica são necessários para determinar o melhor uso da KT na redução do
linfedema secundário ao câncer de mama; assim, pode ser incorporado rotineiramente no tratamento clínico do linfedema.

REFERENCIAS
MARX AG, FIGUEIRA PVG. Fisioterapia no Câncer de Mama. Editora Manole; 2017. Ministério da Saúde. Câncer de mama. Brasil,
2021. CUNHA GN, VIANNA CMM, MOSEGUI GBG, SILVA MPR, JARDIM FN. Rastreamento do câncer de mama: modelo de melhoria
do acesso pelo uso de mamógrafos móveis.2019 Feb 6;43:e19

Página 457



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13460
Ciências
Humanas

7 - Mostra de Pós-graduação Especialização
Mestrado

0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados
Preliminares

Autor Status Apresentação

4678079 - MARIA LEOPOLDINA DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Antonio Dias

TITULO As Reformas Urbanísticas no Rio de Janeiro pelas crônicas de Lima Barreto

INTRODUCAO

As Reformas Urbanísticas durante a gestão de Rodrigues Alves, enquanto presidente do Brasil, revitalizaram e trouxeram tecnologia
para o centro da então capital do país, Rio de Janeiro. Neste contexto o autor Lima Barreto, fez duras críticas, principalmente em
suas crônicas, contra a urbanização da capital, uma vez que, eram Políticas Públicas excludentes, contra as classes mais pobres e
que habitavam moradias populares.

OBJETIVOS
Analisar as crônicas de Lima Barreto, que relatam sobre as Políticas Públicas e as críticas contra a Reformas Urbanísticas para
entender a mentalidade do Rio de Janeiro neste período.

METODOLOGIA
A análise das crônicas foi feita por meio de historiadores como Sidney Chalhoub e José Murilo de Carvalho, e as pesquisas dos
mesmos, sobre Políticas Públicas no final do século XIX início do século XX, para entender as Reformas Urbanísticas por meio da
visão de Lima Barreto.

RESULTADOS
Lima Barreto era contra as Reformas Urbanísticas, não por ser contra o avanço e progresso pelo qual a cidade estava passando mas
pela ambiguidade dos governantes e nas Políticas Públicas excludentes que estavam sendo viabilizadas. Como por exemplo: a
instalação de luz elétrica no centro do Rio, deixando a periferia e subúrbios no escuro.

CONCLUSOES

Lima Barreto era crítico ferrenho tanto do prefeito do Rio de Janeiro Pereira Passos (1902-1906), quanto do então presidente
Rodrigues Alves (1902-1906), e em suas crônicas deixa claro seu descontentamento com as Reformas e a gentrificação pelo qual o
centro da capital estava passando. Em suas crônicas é clara a insatisfação do autor, não apenas, com o governo como também com
seus apoiadores.

REFERENCIAS
Beal, Sophia. Brasil em Construção: as obras públicas na Literatura do século XX, Porto Alegra: ed Zouk, 2017. CHALHOUB, Sidney.
Cidade Febril: Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Ed. Cia das Letras, 2017. CARVALHO, José Murilo de. Os
bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: ed. Cia das Letras, 2019.
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TITULO
Avaliação da quantidade de peróxido de hidrogênio em fluido gengival crevicular de pacientes com doença periodontal - estudo
piloto

INTRODUCAO
Na progressão da doença periodontal (DP), a resposta inflamatória do hospedeiro pode aumentar a quantidade de subprodutos
como o peróxido de hidrogênio (H2O2) que agrava a DP. Além disso, algumas espécies comensais presentes no biofilme também
produzem o H2O2 para inibir o crescimento de outros microrganismos e regular a formação de biofilme.

OBJETIVOS
Este estudo piloto avaliou a quantidade de H2O2 coletado em fluido crevicular de pacientes com DP e de pacientes
periodontalmente saudáveis, para verificar a quantidade de H2O2 nos diferentes quadros clínicos da DP.

METODOLOGIA

Foram coletadas amostras de fluido crevicular de 3 sítios doentes de 20 pacientes com DP e amostras de 3 sítios sadios de 11
pacientes periodontalmente saudáveis (controle). Foram medidos os índices de placa, profundidade de sondagem, nível clínico de
inserção e sangramento a sondagem. Assim, as amostras foram divididas em 3 grupos: grupo gengivite (n=8), grupo periodontite
(n=12) e grupo controle (n=11). A quantidade de H2O2 nas amostras foram medidas utilizando-se um kit de teste de
H2O2/peroxidase.

RESULTADOS
Os resultados foram analisados pelos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney ((#38)#945;=0,05). A quantidade de H2O2 foram
maiores no grupo periodontite em comparação aos demais grupos (p(#60)0,0001), seguido do grupo gengivite (p(#60)0,0001) em
relação ao grupo controle.

CONCLUSOES
Concluiu-se que os níveis de H2O2 foram maiores seguindo a severidade da doença periodontal apresentados nos pacientes deste
estudo.

REFERENCIAS

Brown JL, Yates EA, Bielecki M, Olczak T, Smalley JW. Potential role for Streptococcus gordonii-derived hydrogen peroxide in heme
acquisition by Porphyromonas gingivalis. Mol Oral Microbiol. 2018 Aug;33(4):322-335. doi: 10.1111/omi.12229. 2. Diaz PI, Hoare A,
Hong BY. Subgingival microbiome shifts and community dynamics in periodontal diseases. J Calif Dent Assoc. 2016;44:421-435. 3.
Herrero ER, Slomka V, Bernaerts K, et al. Antimicrobial effects of commensal oral species are regulated by environmental factors. J
Dent. 2016;47:23-33.
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Marcia Hiromi Tanaka

TITULO
Avaliação da quantidade de peróxido de hidrogênio em fluido gengival crevicular de pacientes com doença periodontal - estudo
piloto

INTRODUCAO
Na progressão da doença periodontal (DP), a resposta inflamatória do hospedeiro pode aumentar a quantidade de subprodutos
como o peróxido de hidrogênio (H2O2) que agrava a DP. Além disso, algumas espécies comensais presentes no biofilme também
produzem o H2O2 para inibir o crescimento de outros microrganismos e regular a formação de biofilme.

OBJETIVOS
Este estudo piloto avaliou a quantidade de H2O2 coletado em fluido crevicular de pacientes com DP e de pacientes
periodontalmente saudáveis, para verificar a quantidade de H2O2 nos diferentes quadros clínicos da DP.

METODOLOGIA

Foram coletadas amostras de fluido crevicular de 3 sítios doentes de 20 pacientes com DP e amostras de 3 sítios sadios de 11
pacientes periodontalmente saudáveis (controle). Foram medidos os índices de placa, profundidade de sondagem, nível clínico de
inserção e sangramento a sondagem. Assim, as amostras foram divididas em 3 grupos: grupo gengivite (n=8), grupo periodontite
(n=12) e grupo controle (n=11). A quantidade de H2O2 nas amostras foram medidas utilizando-se um kit de teste de
H2O2/peroxidase.

RESULTADOS
Os resultados foram analisados pelos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney ((#38)#945;=0,05). A quantidade de H2O2 foram
maiores no grupo periodontite em comparação aos demais grupos (p(#60)0,0001), seguido do grupo gengivite (p(#60)0,0001) em
relação ao grupo controle.

CONCLUSOES
Concluiu-se que os níveis de H2O2 foram maiores seguindo a severidade da doença periodontal apresentados nos pacientes deste
estudo.

REFERENCIAS

Brown JL, Yates EA, Bielecki M, Olczak T, Smalley JW. Potential role for Streptococcus gordonii-derived hydrogen peroxide in heme
acquisition by Porphyromonas gingivalis. Mol Oral Microbiol. 2018 Aug;33(4):322-335. doi: 10.1111/omi.12229. 2. Diaz PI, Hoare A,
Hong BY. Subgingival microbiome shifts and community dynamics in periodontal diseases. J Calif Dent Assoc. 2016;44:421-435. 3.
Herrero ER, Slomka V, Bernaerts K, et al. Antimicrobial effects of commensal oral species are regulated by environmental factors. J
Dent. 2016;47:23-33.
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TITULO
Avaliação da quantidade de peróxido de hidrogênio em fluido gengival crevicular de pacientes com doença periodontal - estudo
piloto

INTRODUCAO
Na progressão da doença periodontal (DP), a resposta inflamatória do hospedeiro pode aumentar a quantidade de subprodutos
como o peróxido de hidrogênio (H2O2) que agrava a DP. Além disso, algumas espécies comensais presentes no biofilme também
produzem o H2O2 para inibir o crescimento de outros microrganismos e regular a formação de biofilme.

OBJETIVOS
Este estudo piloto avaliou a quantidade de H2O2 coletado em fluido crevicular de pacientes com DP e de pacientes
periodontalmente saudáveis, para verificar a quantidade de H2O2 nos diferentes quadros clínicos da DP.

METODOLOGIA

Foram coletadas amostras de fluido crevicular de 3 sítios doentes de 20 pacientes com DP e amostras de 3 sítios sadios de 11
pacientes periodontalmente saudáveis (controle). Foram medidos os índices de placa, profundidade de sondagem, nível clínico de
inserção e sangramento a sondagem. Assim, as amostras foram divididas em 3 grupos: grupo gengivite (n=8), grupo periodontite
(n=12) e grupo controle (n=11). A quantidade de H2O2 nas amostras foram medidas utilizando-se um kit de teste de
H2O2/peroxidase.

RESULTADOS
Os resultados foram analisados pelos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney ((#38)#945;=0,05). A quantidade de H2O2 foram
maiores no grupo periodontite em comparação aos demais grupos (p(#60)0,0001), seguido do grupo gengivite (p(#60)0,0001) em
relação ao grupo controle.

CONCLUSOES
Concluiu-se que os níveis de H2O2 foram maiores seguindo a severidade da doença periodontal apresentados nos pacientes deste
estudo.

REFERENCIAS

Brown JL, Yates EA, Bielecki M, Olczak T, Smalley JW. Potential role for Streptococcus gordonii-derived hydrogen peroxide in heme
acquisition by Porphyromonas gingivalis. Mol Oral Microbiol. 2018 Aug;33(4):322-335. doi: 10.1111/omi.12229. 2. Diaz PI, Hoare A,
Hong BY. Subgingival microbiome shifts and community dynamics in periodontal diseases. J Calif Dent Assoc. 2016;44:421-435. 3.
Herrero ER, Slomka V, Bernaerts K, et al. Antimicrobial effects of commensal oral species are regulated by environmental factors. J
Dent. 2016;47:23-33.
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TITULO Procedimentos de implantes dentários e prótese sobre implante no Sistema Único de Saúde (SUS)

INTRODUCAO
A partir de 2010, a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) através do Programa Brasil Sorridente passou a ofertar os
procedimentos de implantes dentários e próteses dentárias sobre implantes no Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando o
acesso aos tratamentos reabilitadores.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho foi analisar quantitativamente os procedimentos de implantes dentários e prótese sobre implante
realizados no Sistema Único de Saúde (SUS) de 2010 a 2020, assim como os especialistas em implante e prótese que atuam no
centro de especialidades odontológicas (CEOs).

METODOLOGIA

O estudo longitudinal retrospectivo, foi extraído das bases de dados secundários do Sistema de Informações Ambulatoriais de
Saúde (SAI/SUS – DATASUS) e do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades
Odontológicas (PMAQ-CEO). Foram considerados o total da produção de cada código de procedimento através da coleta anual, com
dados nacionais agrupados nas macro-regiões (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul) e a atuação dos especialistas das
áreas dentro dos CEOs.

RESULTADOS

Um total de 147.799 implantes dentários e 105.993 próteses sobre implantes foram instalados, sendo que 60% dos implantes e 54%
das próteses concentram-se região Sul, que conta com 12 especialistas nos CEOs, segundo dados do PMAQ-CEO. Os menores
resultados foram encontrados na Região Norte com 1% para ambos os procedimentos, não registrando nenhum especialista em
implantodontia e registrou menor percentual de protesistas (3%). Os especialistas estão alocados nos CEOs tipo I, II ou III.

CONCLUSOES
Sugere-se que as diferenças entre as regiões do país podem estar atreladas a maiores dificuldades de acesso aos serviços de
implante e prótese sobre implante ou a não oferta do serviço por alguns centros de especialidades odontológicas.

REFERENCIAS

1. Lopes FRL, Monteiro KS, Santos S. How data provided by the Brazilian information system of primary care have been used by
researchers. Health Informatics J. setembro de 2020;26(3):1617–30. 2. Janakiram C, Dye BA. A public health approach for
prevention of periodontal disease. Periodontol 2000. outubro de 2020;84(1):202–14. 3. Peres MA, Macpherson LMD, Weyant RJ,
Daly B, Venturelli R, Mathur MR, et al. Oral diseases: a global public health challenge. The Lancet. julho de 2019;394(10194):249–60.
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Marcia Hiromi Tanaka

TITULO Procedimentos de implantes dentários e prótese sobre implante no Sistema Único de Saúde (SUS)

INTRODUCAO
A partir de 2010, a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) através do Programa Brasil Sorridente passou a ofertar os
procedimentos de implantes dentários e próteses dentárias sobre implantes no Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando o
acesso aos tratamentos reabilitadores.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho foi analisar quantitativamente os procedimentos de implantes dentários e prótese sobre implante
realizados no Sistema Único de Saúde (SUS) de 2010 a 2020, assim como os especialistas em implante e prótese que atuam no
centro de especialidades odontológicas (CEOs).

METODOLOGIA

O estudo longitudinal retrospectivo, foi extraído das bases de dados secundários do Sistema de Informações Ambulatoriais de
Saúde (SAI/SUS – DATASUS) e do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades
Odontológicas (PMAQ-CEO). Foram considerados o total da produção de cada código de procedimento através da coleta anual, com
dados nacionais agrupados nas macro-regiões (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul) e a atuação dos especialistas das
áreas dentro dos CEOs.

RESULTADOS

Um total de 147.799 implantes dentários e 105.993 próteses sobre implantes foram instalados, sendo que 60% dos implantes e 54%
das próteses concentram-se região Sul, que conta com 12 especialistas nos CEOs, segundo dados do PMAQ-CEO. Os menores
resultados foram encontrados na Região Norte com 1% para ambos os procedimentos, não registrando nenhum especialista em
implantodontia e registrou menor percentual de protesistas (3%). Os especialistas estão alocados nos CEOs tipo I, II ou III.

CONCLUSOES
Sugere-se que as diferenças entre as regiões do país podem estar atreladas a maiores dificuldades de acesso aos serviços de
implante e prótese sobre implante ou a não oferta do serviço por alguns centros de especialidades odontológicas.

REFERENCIAS

1. Lopes FRL, Monteiro KS, Santos S. How data provided by the Brazilian information system of primary care have been used by
researchers. Health Informatics J. setembro de 2020;26(3):1617–30. 2. Janakiram C, Dye BA. A public health approach for
prevention of periodontal disease. Periodontol 2000. outubro de 2020;84(1):202–14. 3. Peres MA, Macpherson LMD, Weyant RJ,
Daly B, Venturelli R, Mathur MR, et al. Oral diseases: a global public health challenge. The Lancet. julho de 2019;394(10194):249–60.
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4678290 - CRISTINE HARALAMBOS BASSOUKOU 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Hiromi Tanaka

TITULO Procedimentos de implantes dentários e prótese sobre implante no Sistema Único de Saúde (SUS)

INTRODUCAO
A partir de 2010, a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) através do Programa Brasil Sorridente passou a ofertar os
procedimentos de implantes dentários e próteses dentárias sobre implantes no Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando o
acesso aos tratamentos reabilitadores.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho foi analisar quantitativamente os procedimentos de implantes dentários e prótese sobre implante
realizados no Sistema Único de Saúde (SUS) de 2010 a 2020, assim como os especialistas em implante e prótese que atuam no
centro de especialidades odontológicas (CEOs).

METODOLOGIA

O estudo longitudinal retrospectivo, foi extraído das bases de dados secundários do Sistema de Informações Ambulatoriais de
Saúde (SAI/SUS – DATASUS) e do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades
Odontológicas (PMAQ-CEO). Foram considerados o total da produção de cada código de procedimento através da coleta anual, com
dados nacionais agrupados nas macro-regiões (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul) e a atuação dos especialistas das
áreas dentro dos CEOs.

RESULTADOS

Um total de 147.799 implantes dentários e 105.993 próteses sobre implantes foram instalados, sendo que 60% dos implantes e 54%
das próteses concentram-se região Sul, que conta com 12 especialistas nos CEOs, segundo dados do PMAQ-CEO. Os menores
resultados foram encontrados na Região Norte com 1% para ambos os procedimentos, não registrando nenhum especialista em
implantodontia e registrou menor percentual de protesistas (3%). Os especialistas estão alocados nos CEOs tipo I, II ou III.

CONCLUSOES
Sugere-se que as diferenças entre as regiões do país podem estar atreladas a maiores dificuldades de acesso aos serviços de
implante e prótese sobre implante ou a não oferta do serviço por alguns centros de especialidades odontológicas.

REFERENCIAS

1. Lopes FRL, Monteiro KS, Santos S. How data provided by the Brazilian information system of primary care have been used by
researchers. Health Informatics J. setembro de 2020;26(3):1617–30. 2. Janakiram C, Dye BA. A public health approach for
prevention of periodontal disease. Periodontol 2000. outubro de 2020;84(1):202–14. 3. Peres MA, Macpherson LMD, Weyant RJ,
Daly B, Venturelli R, Mathur MR, et al. Oral diseases: a global public health challenge. The Lancet. julho de 2019;394(10194):249–60.
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TITULO A eficácia do Ultrassom Microfocado no envelhecimento Cutâneo

INTRODUCAO

O envelhecimento cutâneo se identifica por uma cascata de reações ocasionadas na pele, sejam elas por fatores intrínsecos que são
os fatores naturais ou biológicos, ou por fatores externo, como tabagismo, excesso de sol, falta de sono reparador, má alimentação,
bebidas alcóolicas dentre outros. Entender as mudanças estruturais que ocorrem durante o envelhecimento é bastante complexo,
mas, podemos facilitar fundamentando o envelhecimento cutâneo em quatro pilares principais, como a flacidez cutânea, ação
muscular depressora, diminuição volumétrica dos compartimentos de gordura e a perda da sustentação profunda da pele devido a
remodelação óssea, porem hoje com a modernidade a nosso alcance, temos acesso a tecnologia, cada vez mais atual, um exemplo
caro disso e a um grande aliado para tratamento do envelhecimento cutâneo, capaz de promover o eleito lifting sem o ato cirúrgico é
o ultrassom microfocado, tecnologia que se utiliza de elevação de temperatura, capaz de induzir, estímulos na produção de
colágeno novo, elevação clinica comprovada do tecido, contração do SMAS, desnaturação de fibras de colágeno e rearquitetura
facial.

OBJETIVOS Conhecer a importância do ultrassom Microfocado no envelhecimento cutâneo e suas especificidades

METODOLOGIA
Trata se de um revisão de literatura, de caráter retrospectivo, com utilização de livros e artigos científicos, pesquisados nas bases
de dados: Scielo, Pubmed, BVS, Bibioteca virtual, na língua portuguesa, utilizando limitadores temporais de janeiro de 2012, a 2022,
com base de consulta de busca: A eficácia do ultrassom microfocado no envelhecimento cutâneo.

RESULTADOS
De acordo com os resultados, os autores concordam que o ultrassom microfocado em comparação a Radio Frequencia e ao Laser
terapia é o único que chega a camada mais profunda da derme papilar, reticular e até mesmo no SMAS, atuando principalmente nos
colágenos 1 e 3.

CONCLUSOES
O ultrassom microfocado promove efeito Lifting não cirúrgico, eficaz e bem tolerado com efeitos colaterais desprezíveis
comparados a outras técnicas, seguro, tecnologia avançada com resultados notáveis no rejuvenescimento cutâneo, em flacidez,
tônus tecidual e muscular e redução das rugas.

REFERENCIAS

1 - Steiner, D, Addor. Envelhecimento cutâneo: envelhecer, rejuvenescer o corpo o tempo e suas marcas. Rio de Janeiro, 2014. 2 -
Tassinari, J.; Sinigaglia, M.; Raciocínio clínico aplicado à estética facial: Sistema tegumentar. Editora estética Expert. Rio de Janeiro,
2019. 3 -Machado, Giselle. HIFU - Uma opção na produção de colágeno e melhora na flacidez de pele : relato de caso clínico, sete
lagos, setembro de 2019.
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TITULO Saude Mental e personalidade a influencia que causam as redes sociais

INTRODUCAO

Na última década o uso das redes sociais tem sido de enorme potência, todas as mídias e indivíduos sociais estão voltados para
essa ampla rede que estabelece uma conexão de forma global. Contudo, o uso em excesso pode causar influência sobre a
personalidade e saúde mental dos indivíduos. E a não utilização pode resultar em uma exclusão digital. Faz-se necessário buscar
entender como essa rede ampla, e que conecta à todos, pode influenciar na dinâmica de personalidade dos adolescentes e jovens
adultos.

OBJETIVOS
Com o olhar da psicodinâmica buscaremos compreender a relação entre o uso excessivo das redes sociais e a influência na
personalidade do sujeito, entendendo quais os impactos psicológicos causados.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica exploratória como método de coleta de dados. Busca de artigos nas bases de dados digitais ( Scielo, Google
Acadêmico, Monografias Artigos, jornais e revistas cientificas) a fim de realizar a triagem de acordo com o tema a ser abordado.
Após aplicação critérios de inclusão, foram selecionados 10 artigos.

RESULTADOS

Foram encontrados na maioria dos artigos selecionados para o estudo, preposições em sua maioria negativas levando em conta
que o uso em excesso pelos adolescentes, pode vir a ocasionar uma série de transtornos psicológicos e desordens, sendo
necessário controle dos pais para supervisão do uso. Em jovens-adultos, é encontrada a comparação em excesso, o que gera um
descontentamento irreal com os próprios corpos, personalidade e autoimagem. Quanto às proposições positivas utilizar essa mídia
informativa de modo ponderado, podendo surgir atividades inspiradoras, estudos e interação social.

CONCLUSOES
Concluímos neste trabalho que as redes sociais, dependendo da forma em que for utilizada, pode ser uma aliada ou inimiga da
saúde mental dos adolescentes e jovens adultos, sendo necessário maior aprofundamento acerca do tema para futuras pesquisas.

REFERENCIAS

FADIMAN, J.,Frager, R. Teorias da Personalidade. São Paulo: Harbra, 1986. Dalgalarrondo, P Psicopatologia e semiologia dos
transtornos mentais. Porto Alegre,. 2000. Editora Artes Médicas do Sul. Freud, S. (1982). Die Traumdeutung. Em Studienausgabe,
vol. 2. Frankfurt am Main: Fischer. (Trabalho originalmente publicado em 1900. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos
mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
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TITULO Saude Mental e personalidade a influencia que causam as redes sociais

INTRODUCAO

Na última década o uso das redes sociais tem sido de enorme potência, todas as mídias e indivíduos sociais estão voltados para
essa ampla rede que estabelece uma conexão de forma global. Contudo, o uso em excesso pode causar influência sobre a
personalidade e saúde mental dos indivíduos. E a não utilização pode resultar em uma exclusão digital. Faz-se necessário buscar
entender como essa rede ampla, e que conecta à todos, pode influenciar na dinâmica de personalidade dos adolescentes e jovens
adultos.

OBJETIVOS
Com o olhar da psicodinâmica buscaremos compreender a relação entre o uso excessivo das redes sociais e a influência na
personalidade do sujeito, entendendo quais os impactos psicológicos causados.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica exploratória como método de coleta de dados. Busca de artigos nas bases de dados digitais ( Scielo, Google
Acadêmico, Monografias Artigos, jornais e revistas cientificas) a fim de realizar a triagem de acordo com o tema a ser abordado.
Após aplicação critérios de inclusão, foram selecionados 10 artigos.

RESULTADOS

Foram encontrados na maioria dos artigos selecionados para o estudo, preposições em sua maioria negativas levando em conta
que o uso em excesso pelos adolescentes, pode vir a ocasionar uma série de transtornos psicológicos e desordens, sendo
necessário controle dos pais para supervisão do uso. Em jovens-adultos, é encontrada a comparação em excesso, o que gera um
descontentamento irreal com os próprios corpos, personalidade e autoimagem. Quanto às proposições positivas utilizar essa mídia
informativa de modo ponderado, podendo surgir atividades inspiradoras, estudos e interação social.

CONCLUSOES
Concluímos neste trabalho que as redes sociais, dependendo da forma em que for utilizada, pode ser uma aliada ou inimiga da
saúde mental dos adolescentes e jovens adultos, sendo necessário maior aprofundamento acerca do tema para futuras pesquisas.

REFERENCIAS

FADIMAN, J.,Frager, R. Teorias da Personalidade. São Paulo: Harbra, 1986. Dalgalarrondo, P Psicopatologia e semiologia dos
transtornos mentais. Porto Alegre,. 2000. Editora Artes Médicas do Sul. Freud, S. (1982). Die Traumdeutung. Em Studienausgabe,
vol. 2. Frankfurt am Main: Fischer. (Trabalho originalmente publicado em 1900. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos
mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Mirian Antonia Secol Corteze

TITULO Saude Mental e personalidade a influencia que causam as redes sociais

INTRODUCAO

Na última década o uso das redes sociais tem sido de enorme potência, todas as mídias e indivíduos sociais estão voltados para
essa ampla rede que estabelece uma conexão de forma global. Contudo, o uso em excesso pode causar influência sobre a
personalidade e saúde mental dos indivíduos. E a não utilização pode resultar em uma exclusão digital. Faz-se necessário buscar
entender como essa rede ampla, e que conecta à todos, pode influenciar na dinâmica de personalidade dos adolescentes e jovens
adultos.

OBJETIVOS
Com o olhar da psicodinâmica buscaremos compreender a relação entre o uso excessivo das redes sociais e a influência na
personalidade do sujeito, entendendo quais os impactos psicológicos causados.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica exploratória como método de coleta de dados. Busca de artigos nas bases de dados digitais ( Scielo, Google
Acadêmico, Monografias Artigos, jornais e revistas cientificas) a fim de realizar a triagem de acordo com o tema a ser abordado.
Após aplicação critérios de inclusão, foram selecionados 10 artigos.

RESULTADOS

Foram encontrados na maioria dos artigos selecionados para o estudo, preposições em sua maioria negativas levando em conta
que o uso em excesso pelos adolescentes, pode vir a ocasionar uma série de transtornos psicológicos e desordens, sendo
necessário controle dos pais para supervisão do uso. Em jovens-adultos, é encontrada a comparação em excesso, o que gera um
descontentamento irreal com os próprios corpos, personalidade e autoimagem. Quanto às proposições positivas utilizar essa mídia
informativa de modo ponderado, podendo surgir atividades inspiradoras, estudos e interação social.

CONCLUSOES
Concluímos neste trabalho que as redes sociais, dependendo da forma em que for utilizada, pode ser uma aliada ou inimiga da
saúde mental dos adolescentes e jovens adultos, sendo necessário maior aprofundamento acerca do tema para futuras pesquisas.

REFERENCIAS

FADIMAN, J.,Frager, R. Teorias da Personalidade. São Paulo: Harbra, 1986. Dalgalarrondo, P Psicopatologia e semiologia dos
transtornos mentais. Porto Alegre,. 2000. Editora Artes Médicas do Sul. Freud, S. (1982). Die Traumdeutung. Em Studienausgabe,
vol. 2. Frankfurt am Main: Fischer. (Trabalho originalmente publicado em 1900. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos
mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
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Thuam Silva Rodrigues

TITULO PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE ADULTA EM DIABÉTICOS

INTRODUCAO

Nos últimos 15 anos a obesidade vem se tornando objeto de políticas públicas, e o Ministério da Saúde (MS), por meio do Sistema
Único de Saúde (SUS), é um dos grandes incentivadores de ações de prevenção da obesidade através das políticas públicas
responsáveis, centradas no bem-estar do indivíduo, envolvendo principalmente ações que estimulem na obtenção de hábitos
saudáveis

OBJETIVOS
Objetivo: Conhecer a prevalência da obesidade dos usuarios com diagnostico de diabetes mellitus tipo I ou II, atendidos pela
Unidade Basica de Saude Jardim Cliper, no ano de 2022

METODOLOGIA

Método:Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e transversal, amostra foi compostos por cento e trinta e nove avaliações
(139) de pessoas com diagnostico de diabetes mellitus tipo I e II, atendidos pela Unidade Basica de Saúde Jardim Cliper, no ano de
2022, localizada no município de São Paulo, SP, Brasil. Sendo os critérios de inclusão todas as avaliações do pé diabético das
pessoas atendidas pela unidade e critério de exclusão, avaliações que apresentaram incompletude dos dados

RESULTADOS

Resultados e Discussão: 57, 66% da amostra são do sexo feminino e a grande maioria das pessoas com diagnostico médico de
diabetes tem idade superior a 60 anos, cerca de 77,78%.O presente estudo demonstra que a prevalência de obesidade em adultos é
de 40%, e a prevalência de excesso de peso entre as pessoas acima de 60anos 47%. Apesar do conhecimento de que o sobrepeso e
obesidade são importantes preditores de morbidade e de mortalidade na população geral e diabética, as ações efetivas para
mudança geral deste quadro ainda são mínimas

CONCLUSOES
Conclusão: Da população estudada, 47% não estava na faixa de peso ideal. Nossos dados indicam a prevalência de obesidade nos
pacientes diabéticos foi maior do que a observada na população brasileira em geral de acordo com os dados do O Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.

REFERENCIAS

Pereira-Lancha LO, Campos-Ferraz PL, Lancha AH Jr. Obesity: considerations about etiology, metabolism, and the use of
experimental models. Diabetes Metab Syndr Obes. 2012;5:75---87. Drewnowski A, Mennela JA, Johnson SL, Bellisle F. Sweetness
and food preference. J Nutr. 2012;142:1142S---142S. Dias PC, Henriques P, Anjos LA, Burlandy L. Obesidade e políticas públicas:
concepções e estratégias adotadas pelo governo brasileiro. Cad. Saúde Pública. 2017.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO MICROAGULHAMENTO ASSOCIADO A VITAMINA C NO REJUVENESCIMENTO.

INTRODUCAO

O envelhecimento é ocasionado com o decorrer dos anos, é algo temido e incomodo para muitos, geralmente o acometimento afeta
a autoestima dos indivíduos afetados. Devido a isso os procedimentos estéticos vêm sendo desenvolvidos para a diminuição ou
retardamento. É a principal causa que resulta na degrada e fragmentação das fibras, redução do colágeno e elastina. O
microagulhamento é um tratamento que tem se mostrado muito eficiente para o rejuvenescimento que consiste na indução
percutânea de colágeno que associada com a vitamina C potencializa seus resultados, pois tem ação antioxidante, rejuvenescedor,
promovendo uma hidratação profunda.

OBJETIVOS Familiarizar-se com o rejuvenescimento facial utilizando o microagulhamento associado à um ativo, a vitamina C.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura com caráter retrospectivo, com a utilização de 37 artigos. Pesquisados nas bases de dados:
Scielo, Pubmed , a partir dos anos de 2017 até a atualidade. Nas línguas português e inglês. Utilizando as palavras-chaves:
Envelhecimento Cutâneo, Rejuvenescimento, Indução Percutânea de Colágeno, Vitamina C.

RESULTADOS

De acordo com o estudo dos autores Garcia F, Lima L, Bonfim F (#38) Pereira A, Martins F, Barbosa L, o tratamento de Indução
Percutânea de Colágeno associado com a Vitamina C para o processo de rejuvenescimento facial se mostrou eficaz, pois promove o
estímulo da produção de fibroblastos, melhora a permeação do ativo através das microperfurações, aumenta a síntese de colágeno,
e com a associação da Vitamina C ocorre ação das suas propriedades antioxidantes.

CONCLUSOES

Foi possível observar a eficácia e os benefícios do microagulhamento, associado a vitamina C para o rejuvenescimento facial, tendo
melhor permeação do ativo, obtendo o estímulo da produção de fibroblastos e aumento da síntese de colágeno com a ação de
propriedades antioxidantes da vitamina C, que combate os radiais livre, promovendo uma melhora expressiva da pele, amenizando e
prevenindo o envelhecimento cutâneo.

REFERENCIAS

1 - Pereira A, Martins F, Barbosa L. Indução percutânea de colágeno associada ao ácido ascórbico no tratamento de
rejuvenescimento facial. Research, Society and Development, v.10, n.8, 2021. 2 - Garcia F, Lima L, Bonfim F.O Uso da Técnica de
Microagulhamento associada à Vitamina C no tratamento de Rejuvenescimento Facial. Revista Científica da FHO|UNIARARAS v.V,
n.1/2017. 3 - Lima E. Indução percutânea de colágeno com agulhas. Guanabara Koogan, 04/06/2020. Rio de Janeiro.
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Luciana Gotardo

TITULO MICROAGULHAMENTO ASSOCIADO A VITAMINA C NO REJUVENESCIMENTO.

INTRODUCAO

O envelhecimento é ocasionado com o decorrer dos anos, é algo temido e incomodo para muitos, geralmente o acometimento afeta
a autoestima dos indivíduos afetados. Devido a isso os procedimentos estéticos vêm sendo desenvolvidos para a diminuição ou
retardamento. É a principal causa que resulta na degrada e fragmentação das fibras, redução do colágeno e elastina. O
microagulhamento é um tratamento que tem se mostrado muito eficiente para o rejuvenescimento que consiste na indução
percutânea de colágeno que associada com a vitamina C potencializa seus resultados, pois tem ação antioxidante, rejuvenescedor,
promovendo uma hidratação profunda.

OBJETIVOS Familiarizar-se com o rejuvenescimento facial utilizando o microagulhamento associado à um ativo, a vitamina C.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura com caráter retrospectivo, com a utilização de 37 artigos. Pesquisados nas bases de dados:
Scielo, Pubmed , a partir dos anos de 2017 até a atualidade. Nas línguas português e inglês. Utilizando as palavras-chaves:
Envelhecimento Cutâneo, Rejuvenescimento, Indução Percutânea de Colágeno, Vitamina C.

RESULTADOS

De acordo com o estudo dos autores Garcia F, Lima L, Bonfim F (#38) Pereira A, Martins F, Barbosa L, o tratamento de Indução
Percutânea de Colágeno associado com a Vitamina C para o processo de rejuvenescimento facial se mostrou eficaz, pois promove o
estímulo da produção de fibroblastos, melhora a permeação do ativo através das microperfurações, aumenta a síntese de colágeno,
e com a associação da Vitamina C ocorre ação das suas propriedades antioxidantes.

CONCLUSOES

Foi possível observar a eficácia e os benefícios do microagulhamento, associado a vitamina C para o rejuvenescimento facial, tendo
melhor permeação do ativo, obtendo o estímulo da produção de fibroblastos e aumento da síntese de colágeno com a ação de
propriedades antioxidantes da vitamina C, que combate os radiais livre, promovendo uma melhora expressiva da pele, amenizando e
prevenindo o envelhecimento cutâneo.

REFERENCIAS

1 - Pereira A, Martins F, Barbosa L. Indução percutânea de colágeno associada ao ácido ascórbico no tratamento de
rejuvenescimento facial. Research, Society and Development, v.10, n.8, 2021. 2 - Garcia F, Lima L, Bonfim F.O Uso da Técnica de
Microagulhamento associada à Vitamina C no tratamento de Rejuvenescimento Facial. Revista Científica da FHO|UNIARARAS v.V,
n.1/2017. 3 - Lima E. Indução percutânea de colágeno com agulhas. Guanabara Koogan, 04/06/2020. Rio de Janeiro.
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Ana Paula Amaral

TITULO
BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR ESCLEROSE MÚLTIPLA: REVISÃO DE
LITERATURA

INTRODUCAO

A esclerose múltipla (EM) é uma doença de caráter desmielinizante, autoimune, degenerativo e por vezes progressiva, que afeta o
sistema nervoso central (SNC). Acomete diretamente a bainha de mielina dos axônios dos neurônios, nas substâncias branca e
cinzenta do SNC que funciona como uma capa protetora e permite a condução dos impulsos elétricos ao longo dessa fibra nervosa
com velocidade e precisão. Presente, em sua grande maioria, em indivíduos do sexo feminino, as lesões provocadas pela EM podem
gerar transtornos físicos, cognitivos e neurológicos, resultando em dificuldade para a realização das atividades da vida diária
comprometendo assim a qualidade de vida dessas pacientes.

OBJETIVOS Conhecer os benefícios da fisioterapia na qualidade de vida de pacientes acometidos pela Esclerose Múltipla.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura nos quais os dados foram coletados entre os meses de fevereiro de 2010 a junho de 2022.
Foram considerados e avaliados por meio de uma pesquisa bibliográfica; artigos disponíveis, nas bases de dados SciELO, MedLine,
Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Pubmed, Cochrane Library e PEDro, utilizando as palavras chaves:
Esclerose Múltipla, Lesões Desmielinizantes, Fisioterapia, Qualidade de vida.

RESULTADOS

A pesquisa identificou 210 referências de possível elegibilidade quando realizada a busca com os descritores anteriormente citados.
A triagem inicial excluiu 176 registros após realizar filtragem de critérios não aplicáveis, restando apenas 34 para leitura de título e
resumo. Após a leitura do texto completo foi realizada revisão dos critérios de elegibilidade que resultou na seleção final de 12
artigos.

CONCLUSOES

Conclui-se que a reabilitação com tratamentos fisioterapêuticos é de suma importância para os indivíduos portadores de Esclerose
Múltipla pois se mostra eficaz na melhora do quadro clínico em geral, tanto nos aspectos físicos e cognitivos, fazendo com que todo
esse processo resulte em uma melhora na qualidade de vida independente do tipo de treinamento realizado e do instrumento
aplicado na avaliação da QV.

REFERENCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Diretriz Metodológica de Elaboração de Diretrizes Clínicas. Brasília. (2016). Arruti M, Castillo-Triviño T,
Egüés N, Olascoaga J. Tabaco y esclerosis múltiple [Smoking and multiple sclerosis]. Rev Neurol. 2015 Feb 16;60(4):169-78. Hauser
SL, Cree BAC. Treatment of Multiple Sclerosis: A Review. Am J Med. 2020; 133(12):1380-1390. Klineova S, Lublin FD. Clinical
Course of Multiple Sclerosis. Cold Spring Harb Perspect Med. 2018;8(9):a028928.
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Clara Rodrigues Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO
DRENAGEM LINFÁTICA E DETOXIFICAÇÃO ALIMENTAR: NO CONTROLE E MELHORIA NOS ESTÁGIOS DO FIBROEDEMA GELOIDE DE
FORMA IN OUT NA ESTÉTICA

INTRODUCAO

A drenagem linfática manual é uma técnica indicada em muitos transtornos como em estados edematosos que tenham origem
linfática, considerada terapia complementar em diversos tratamentos como dermatológicos, traumatológicos, cirurgias plásticas
entre outros, sendo assim, apresenta complexibilidade além de um tratamento apenas estético. Nota-se no mercado que vários
profissionais da área da estética ainda trabalham de forma individual, ou seja, não aliam ou fazem associação com outras
especialidades da saúde como a nutrição que está muito relacionada a mudanças de hábitos do indivíduo e que se trabalhada em
conjunto os objetivos serão alcançados mais rapidamente de forma natural e fisiológica. Quando o indivíduo é tratado de forma
única de dentro pra fora (in out) os desequilíbrios fisiológicos e metabólicos acabam sendo equilibrados o que favorece no
resultado da drenagem linfática no controle das disfunções estéticas.

OBJETIVOS
Apresentar a importância de aliar a drenagem linfática e nutrição, através da alimentação saudável com foco na detoxificação,
controlando processos inflamatórios.

METODOLOGIA

Pesquisa de revisão de literatura de caráter retrospectivo, com a utilização de 13 artigos e 11 livros em que foram analisados artigos
científicos consultados datados entre os anos de 2010 a 2022 em português e inglês, nas base de dados: Pubmed, Scielo, Publimed,
LILACS, Biblioteca Virtual, Google Acadêmico Utilizando as palavras chaves: Celulite, Edema, Estética, Drenagem Linfática Manual,
Sistema linfático, Nutrição Estética Outras citações descritas, foram extraídas de livros em suas edições mais recentes e
atualizadas.

RESULTADOS

De acordo com nossos estudos, identificamos que a melhora dos graus de fibroedema geloide ocorre com a associação de
drenagem linfática e alimentação focada em reduzir os processos inflamatórios. Os autores, Soares (2015), Zanardo (2017) e
Watanabe (2020), estão de acordo em associar a drenagem linfática com uma nutrição anti-inflamatória para que os resultados
sejam alcançados de forma satisfatória no controle e redução dos graus da celulite. Sem este equilíbrio entre nutrição e estética,
pode-se não obter o objetivo do tratamento alcançado.

CONCLUSOES

Por meio deste estudo pudemos avaliar que diante da necessidade de encontrar um tratamento estético que tenha eficácia nos
resultados para melhora e redução dos estágios clínicos do fibroedema geloide. A drenagem linfática manual é ainda uma das
técnicas mais indicadas devido ao seu alto poder drenante aumentando a oxigenação das células ajudando na desintoxicação do
organismo. Porém, para manter o organismo respondendo ao tratamento é necessário fazer de forma complementar atividade
física, ter uma dieta que seja anti-inflamatória, com a devida manutenção e controle nutricional em que paciente, esteticista e
nutricionista devem estar alinhados para se obter o resultado mais duradouro e eficaz em busca da melhoria do quadro clínico
apresentado inicialmente na avaliação do paciente que apresente esta disfunção estética.

REFERENCIAS
PUJOL, AP.(org.) Nutrição aplicada à estética: promoção e saúde. 2ª Edição. Rio de Janeiro. RUBIO, 2020. WITT JDSG; SCHNEIDER
AP. Nutrição Estética: valorização do corpo e da beleza através do cuidado nutricional. Ciência (#38) Saúde Coletiva, 16(9):3909-
3916, 2011. ELWING, A, SANCHES, O. Drenagem linfática manual: teoria e prática. 2ª Edição. São Paulo. SENAC, 2014.
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Clara Rodrigues Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO
DRENAGEM LINFÁTICA E DETOXIFICAÇÃO ALIMENTAR: NO CONTROLE E MELHORIA NOS ESTÁGIOS DO FIBROEDEMA GELOIDE DE
FORMA IN OUT NA ESTÉTICA

INTRODUCAO

A drenagem linfática manual é uma técnica indicada em muitos transtornos como em estados edematosos que tenham origem
linfática, considerada terapia complementar em diversos tratamentos como dermatológicos, traumatológicos, cirurgias plásticas
entre outros, sendo assim, apresenta complexibilidade além de um tratamento apenas estético. Nota-se no mercado que vários
profissionais da área da estética ainda trabalham de forma individual, ou seja, não aliam ou fazem associação com outras
especialidades da saúde como a nutrição que está muito relacionada a mudanças de hábitos do indivíduo e que se trabalhada em
conjunto os objetivos serão alcançados mais rapidamente de forma natural e fisiológica. Quando o indivíduo é tratado de forma
única de dentro pra fora (in out) os desequilíbrios fisiológicos e metabólicos acabam sendo equilibrados o que favorece no
resultado da drenagem linfática no controle das disfunções estéticas.

OBJETIVOS
Apresentar a importância de aliar a drenagem linfática e nutrição, através da alimentação saudável com foco na detoxificação,
controlando processos inflamatórios.

METODOLOGIA

Pesquisa de revisão de literatura de caráter retrospectivo, com a utilização de 13 artigos e 11 livros em que foram analisados artigos
científicos consultados datados entre os anos de 2010 a 2022 em português e inglês, nas base de dados: Pubmed, Scielo, Publimed,
LILACS, Biblioteca Virtual, Google Acadêmico Utilizando as palavras chaves: Celulite, Edema, Estética, Drenagem Linfática Manual,
Sistema linfático, Nutrição Estética Outras citações descritas, foram extraídas de livros em suas edições mais recentes e
atualizadas.

RESULTADOS

De acordo com nossos estudos, identificamos que a melhora dos graus de fibroedema geloide ocorre com a associação de
drenagem linfática e alimentação focada em reduzir os processos inflamatórios. Os autores, Soares (2015), Zanardo (2017) e
Watanabe (2020), estão de acordo em associar a drenagem linfática com uma nutrição anti-inflamatória para que os resultados
sejam alcançados de forma satisfatória no controle e redução dos graus da celulite. Sem este equilíbrio entre nutrição e estética,
pode-se não obter o objetivo do tratamento alcançado.

CONCLUSOES

Por meio deste estudo pudemos avaliar que diante da necessidade de encontrar um tratamento estético que tenha eficácia nos
resultados para melhora e redução dos estágios clínicos do fibroedema geloide. A drenagem linfática manual é ainda uma das
técnicas mais indicadas devido ao seu alto poder drenante aumentando a oxigenação das células ajudando na desintoxicação do
organismo. Porém, para manter o organismo respondendo ao tratamento é necessário fazer de forma complementar atividade
física, ter uma dieta que seja anti-inflamatória, com a devida manutenção e controle nutricional em que paciente, esteticista e
nutricionista devem estar alinhados para se obter o resultado mais duradouro e eficaz em busca da melhoria do quadro clínico
apresentado inicialmente na avaliação do paciente que apresente esta disfunção estética.

REFERENCIAS
PUJOL, AP.(org.) Nutrição aplicada à estética: promoção e saúde. 2ª Edição. Rio de Janeiro. RUBIO, 2020. WITT JDSG; SCHNEIDER
AP. Nutrição Estética: valorização do corpo e da beleza através do cuidado nutricional. Ciência (#38) Saúde Coletiva, 16(9):3909-
3916, 2011. ELWING, A, SANCHES, O. Drenagem linfática manual: teoria e prática. 2ª Edição. São Paulo. SENAC, 2014.
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TITULO Indústria 4.0 – Competências Necessárias para a Nova Indústria.

INTRODUCAO

A Quarta Revolução Industrial, ou Industria 4.0 como também é conhecida, está transformando os meios de produção através da
inclusão de tecnologias nunca vistas antes. Essa inclusão tem nos desafiado a viver experiências inéditas, impactando no setor
econômico, ambiental, social e ético. O resultado dessa Revolução será uma evolução e desenvolvimento tecnológico na
automação da indústria buscando atender as necessidades atuais nas empresas, uma vez que as maneiras que eram executadas as
tarefas se tornaram inválidas para o mercado de trabalho atual e futuro.

OBJETIVOS
Buscar verificar quais as competências atuais necessárias para os trabalhadores, uma vez que as formas de trabalho do século
anterior não são mais válidas para o atual mercado.

METODOLOGIA Nesse artigo utilizaremos o método quali-quantitativo através de pesquisas, artigos científicos e livros sobre o tema.

RESULTADOS

A Indústria 4.0 trouxe para as empresas o avanço tecnológico fazendo com que seus colaboradores se adaptassem e vivenciassem
essa transformação, utilizando os benefícios propostos para a nova maneira de produção. As funções robotizadas serão aquelas
repetitivas e rotineiras. Através das pesquisas realizadas, várias profissões tenderão a desaparecer, como por exemplo a profissão
de telemarketing, que segundo estatísticas realizadas, lidera em 99% de probabilidade de robotização, afinal estes profissionais
repetem as mesmas tarefas diversas vezes por dia. Conforme estudo realizado pela FUMEC (2019), cerca de 45,7% de profissionais
não acreditam ou não concordam com a robotização e desaparecimento dos cargos, não se preparando para os avanços das novas
tecnologias. De acordo com os estudos realizados por Azambuja e Litaiff (2019), as competências e habilidades pessoais mais
necessárias na indústria 4,0 são: • Aprendizado • Inovação • Pensamento crítico • Resolução de problemas • Criatividade •
Pensamento analítico • Pensamento estratégico

CONCLUSOES
Concluímos então que as principais competências exigidas pelas empresas sobre seus candidatos e/ou colaboradores na Indústria
4.0, são a criatividade, habilidade em resolução de problemas com pensamento crítico, analítico e estratégico.

REFERENCIAS

1.AIRES,R. W.do.;MOREIRA,F.K.;FREIRE, P. de S. Industria 4.0: Competências Requeridas aos Profissionais da Quarta Revolução
Industrial. Anais do Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação – ciki,
(S.L.),v.1,n.1,2017.Disponívelem:https://proceeding.ciki.ufsc.br/index.php/ciki/article/view/314. Acesso em: 30 set.2022
2.AZAMBUJA, A. J. G. de; LITAIFF, A. P. T. As Competências e Habilidades Profissionais de Aprendizagem Para Uso de Big Data e
Ciência de Dados Na Tomada de Decisão no Ambiente da Industria 4.0. Ind. 4.0 Manufatura Avançada, 2019. Disponível em:
https://industria40.ind.br/artigo/18721 Acesso em: 30 set. 2022. 3.SCHNEIDER, Jenifer; ZONATTO, Patrinês; HOLLVEG, Sheila.
PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS FRENTE AO AVANÇO DA TECNOLOGIA. Revista FUMEC.V.23,n.1,2022.Disponível
em:https://revistafumec.br/index.php/pretexto/article/view/8571. Acesso em: 29 set. 2022.
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TITULO Indústria 4.0 – Competências Necessárias para a Nova Indústria.

INTRODUCAO

A Quarta Revolução Industrial, ou Industria 4.0 como também é conhecida, está transformando os meios de produção através da
inclusão de tecnologias nunca vistas antes. Essa inclusão tem nos desafiado a viver experiências inéditas, impactando no setor
econômico, ambiental, social e ético. O resultado dessa Revolução será uma evolução e desenvolvimento tecnológico na
automação da indústria buscando atender as necessidades atuais nas empresas, uma vez que as maneiras que eram executadas as
tarefas se tornaram inválidas para o mercado de trabalho atual e futuro.

OBJETIVOS
Buscar verificar quais as competências atuais necessárias para os trabalhadores, uma vez que as formas de trabalho do século
anterior não são mais válidas para o atual mercado.

METODOLOGIA Nesse artigo utilizaremos o método quali-quantitativo através de pesquisas, artigos científicos e livros sobre o tema.

RESULTADOS

A Indústria 4.0 trouxe para as empresas o avanço tecnológico fazendo com que seus colaboradores se adaptassem e vivenciassem
essa transformação, utilizando os benefícios propostos para a nova maneira de produção. As funções robotizadas serão aquelas
repetitivas e rotineiras. Através das pesquisas realizadas, várias profissões tenderão a desaparecer, como por exemplo a profissão
de telemarketing, que segundo estatísticas realizadas, lidera em 99% de probabilidade de robotização, afinal estes profissionais
repetem as mesmas tarefas diversas vezes por dia. Conforme estudo realizado pela FUMEC (2019), cerca de 45,7% de profissionais
não acreditam ou não concordam com a robotização e desaparecimento dos cargos, não se preparando para os avanços das novas
tecnologias. De acordo com os estudos realizados por Azambuja e Litaiff (2019), as competências e habilidades pessoais mais
necessárias na indústria 4,0 são: • Aprendizado • Inovação • Pensamento crítico • Resolução de problemas • Criatividade •
Pensamento analítico • Pensamento estratégico

CONCLUSOES
Concluímos então que as principais competências exigidas pelas empresas sobre seus candidatos e/ou colaboradores na Indústria
4.0, são a criatividade, habilidade em resolução de problemas com pensamento crítico, analítico e estratégico.

REFERENCIAS

1.AIRES,R. W.do.;MOREIRA,F.K.;FREIRE, P. de S. Industria 4.0: Competências Requeridas aos Profissionais da Quarta Revolução
Industrial. Anais do Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação – ciki,
(S.L.),v.1,n.1,2017.Disponívelem:https://proceeding.ciki.ufsc.br/index.php/ciki/article/view/314. Acesso em: 30 set.2022
2.AZAMBUJA, A. J. G. de; LITAIFF, A. P. T. As Competências e Habilidades Profissionais de Aprendizagem Para Uso de Big Data e
Ciência de Dados Na Tomada de Decisão no Ambiente da Industria 4.0. Ind. 4.0 Manufatura Avançada, 2019. Disponível em:
https://industria40.ind.br/artigo/18721 Acesso em: 30 set. 2022. 3.SCHNEIDER, Jenifer; ZONATTO, Patrinês; HOLLVEG, Sheila.
PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS FRENTE AO AVANÇO DA TECNOLOGIA. Revista FUMEC.V.23,n.1,2022.Disponível
em:https://revistafumec.br/index.php/pretexto/article/view/8571. Acesso em: 29 set. 2022.
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Luis Agune

TITULO Indústria 4.0 – Competências Necessárias para a Nova Indústria.

INTRODUCAO

A Quarta Revolução Industrial, ou Industria 4.0 como também é conhecida, está transformando os meios de produção através da
inclusão de tecnologias nunca vistas antes. Essa inclusão tem nos desafiado a viver experiências inéditas, impactando no setor
econômico, ambiental, social e ético. O resultado dessa Revolução será uma evolução e desenvolvimento tecnológico na
automação da indústria buscando atender as necessidades atuais nas empresas, uma vez que as maneiras que eram executadas as
tarefas se tornaram inválidas para o mercado de trabalho atual e futuro.

OBJETIVOS
Buscar verificar quais as competências atuais necessárias para os trabalhadores, uma vez que as formas de trabalho do século
anterior não são mais válidas para o atual mercado.

METODOLOGIA Nesse artigo utilizaremos o método quali-quantitativo através de pesquisas, artigos científicos e livros sobre o tema.

RESULTADOS

A Indústria 4.0 trouxe para as empresas o avanço tecnológico fazendo com que seus colaboradores se adaptassem e vivenciassem
essa transformação, utilizando os benefícios propostos para a nova maneira de produção. As funções robotizadas serão aquelas
repetitivas e rotineiras. Através das pesquisas realizadas, várias profissões tenderão a desaparecer, como por exemplo a profissão
de telemarketing, que segundo estatísticas realizadas, lidera em 99% de probabilidade de robotização, afinal estes profissionais
repetem as mesmas tarefas diversas vezes por dia. Conforme estudo realizado pela FUMEC (2019), cerca de 45,7% de profissionais
não acreditam ou não concordam com a robotização e desaparecimento dos cargos, não se preparando para os avanços das novas
tecnologias. De acordo com os estudos realizados por Azambuja e Litaiff (2019), as competências e habilidades pessoais mais
necessárias na indústria 4,0 são: • Aprendizado • Inovação • Pensamento crítico • Resolução de problemas • Criatividade •
Pensamento analítico • Pensamento estratégico

CONCLUSOES
Concluímos então que as principais competências exigidas pelas empresas sobre seus candidatos e/ou colaboradores na Indústria
4.0, são a criatividade, habilidade em resolução de problemas com pensamento crítico, analítico e estratégico.

REFERENCIAS

1.AIRES,R. W.do.;MOREIRA,F.K.;FREIRE, P. de S. Industria 4.0: Competências Requeridas aos Profissionais da Quarta Revolução
Industrial. Anais do Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação – ciki,
(S.L.),v.1,n.1,2017.Disponívelem:https://proceeding.ciki.ufsc.br/index.php/ciki/article/view/314. Acesso em: 30 set.2022
2.AZAMBUJA, A. J. G. de; LITAIFF, A. P. T. As Competências e Habilidades Profissionais de Aprendizagem Para Uso de Big Data e
Ciência de Dados Na Tomada de Decisão no Ambiente da Industria 4.0. Ind. 4.0 Manufatura Avançada, 2019. Disponível em:
https://industria40.ind.br/artigo/18721 Acesso em: 30 set. 2022. 3.SCHNEIDER, Jenifer; ZONATTO, Patrinês; HOLLVEG, Sheila.
PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS FRENTE AO AVANÇO DA TECNOLOGIA. Revista FUMEC.V.23,n.1,2022.Disponível
em:https://revistafumec.br/index.php/pretexto/article/view/8571. Acesso em: 29 set. 2022.
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Luis Agune

TITULO Indústria 4.0 – Competências Necessárias para a Nova Indústria.

INTRODUCAO

A Quarta Revolução Industrial, ou Industria 4.0 como também é conhecida, está transformando os meios de produção através da
inclusão de tecnologias nunca vistas antes. Essa inclusão tem nos desafiado a viver experiências inéditas, impactando no setor
econômico, ambiental, social e ético. O resultado dessa Revolução será uma evolução e desenvolvimento tecnológico na
automação da indústria buscando atender as necessidades atuais nas empresas, uma vez que as maneiras que eram executadas as
tarefas se tornaram inválidas para o mercado de trabalho atual e futuro.

OBJETIVOS
Buscar verificar quais as competências atuais necessárias para os trabalhadores, uma vez que as formas de trabalho do século
anterior não são mais válidas para o atual mercado.

METODOLOGIA Nesse artigo utilizaremos o método quali-quantitativo através de pesquisas, artigos científicos e livros sobre o tema.

RESULTADOS

A Indústria 4.0 trouxe para as empresas o avanço tecnológico fazendo com que seus colaboradores se adaptassem e vivenciassem
essa transformação, utilizando os benefícios propostos para a nova maneira de produção. As funções robotizadas serão aquelas
repetitivas e rotineiras. Através das pesquisas realizadas, várias profissões tenderão a desaparecer, como por exemplo a profissão
de telemarketing, que segundo estatísticas realizadas, lidera em 99% de probabilidade de robotização, afinal estes profissionais
repetem as mesmas tarefas diversas vezes por dia. Conforme estudo realizado pela FUMEC (2019), cerca de 45,7% de profissionais
não acreditam ou não concordam com a robotização e desaparecimento dos cargos, não se preparando para os avanços das novas
tecnologias. De acordo com os estudos realizados por Azambuja e Litaiff (2019), as competências e habilidades pessoais mais
necessárias na indústria 4,0 são: • Aprendizado • Inovação • Pensamento crítico • Resolução de problemas • Criatividade •
Pensamento analítico • Pensamento estratégico

CONCLUSOES
Concluímos então que as principais competências exigidas pelas empresas sobre seus candidatos e/ou colaboradores na Indústria
4.0, são a criatividade, habilidade em resolução de problemas com pensamento crítico, analítico e estratégico.

REFERENCIAS

1.AIRES,R. W.do.;MOREIRA,F.K.;FREIRE, P. de S. Industria 4.0: Competências Requeridas aos Profissionais da Quarta Revolução
Industrial. Anais do Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação – ciki,
(S.L.),v.1,n.1,2017.Disponívelem:https://proceeding.ciki.ufsc.br/index.php/ciki/article/view/314. Acesso em: 30 set.2022
2.AZAMBUJA, A. J. G. de; LITAIFF, A. P. T. As Competências e Habilidades Profissionais de Aprendizagem Para Uso de Big Data e
Ciência de Dados Na Tomada de Decisão no Ambiente da Industria 4.0. Ind. 4.0 Manufatura Avançada, 2019. Disponível em:
https://industria40.ind.br/artigo/18721 Acesso em: 30 set. 2022. 3.SCHNEIDER, Jenifer; ZONATTO, Patrinês; HOLLVEG, Sheila.
PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS FRENTE AO AVANÇO DA TECNOLOGIA. Revista FUMEC.V.23,n.1,2022.Disponível
em:https://revistafumec.br/index.php/pretexto/article/view/8571. Acesso em: 29 set. 2022.
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TITULO As consequências da pandemia na saúde mental das mulheres negras no Brasil

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: Em função da pandemia, as tarefas culturalmente atribuídas às mulheres se tornaram um fardo cada vez mais
pesado, pois durante esse período de isolamento social as mulheres precisaram se dividir entre atenção sobre seus filhos, cuidados
com as medidas sanitárias, isolamento social, e a carga da dupla jornada de trabalho.

OBJETIVOS
Analisar as psicopatologias geradas pela pandemia em mulheres negras, e os impactos causados em seu desenvolvimento,
autoestima e possíveis transtornos mentais, promovendo debates e reflexões sobre políticas públicas.

METODOLOGIA
A metodologia foi elaborada mediante a revisão bibliográfica de pesquisas publicadas nos banco de dados científicos PePSIC,
SciELO e Google Acadêmico realizadas entre o período compreendido de janeiro de 2020 a maio de 2022.

RESULTADOS

Nos bancos de dados definidos foi encontrado apenas 1 artigo quando combinados os descritores: mulheres negras, Covid 19 e
saúde mental. Quando utilizada a boleana “E” entre os descritores, no SciELO foram localizados 2 resultados para mulheres negras
combinado com covid-19, 5 resultados para mulheres negras com saúde mental, 19 resultados para mulheres com saúde mental e
covid-19, 17 resultados para saúde mental e mulheres e pandemia. Utilizando a boleana “COM”, não foram localizados resultados
para covid-19, mulheres negras e saúde mental, e para mulheres negras e saúde mental e apenas 1 resultado para mulher negra. No
site da PePSIC com a boleana E, não foram encontrados resultados para mulheres negras e saúde mental e covid-19, e 1 resultado
para mulheres negras e saúde mental. Foi possível identificar que as mulheres durante a pandemia sentiram mais sintomas que
influenciaram sua saúde mental, sendo os sintomas mais relatados estresse, ansiedade e depressão, e a relação da sobrecarga
emocional pelo constructo social do papel feminino.

CONCLUSOES

A sociedade ao mesmo passo que inflige a mulher preta experiências subjetivas de existência negativas, seja social, econômica,
educacional, ainda culpabiliza a mesma em seu processo de adoecer. Com tantas funções exigidas para a mulher no período de
Pandemia, inferimos que os cuidados da saúde pública não foram os mesmos entre mulheres brancas e negras, pois o impacto foi
maior nas mulheres negras. Portanto, é possível que o enfrentamento ao racismo tenha sido a variável adicional na saúde mental
das mulheres negras, que consequentemente culminou em maior incidência de ansiedade e depressão quando comparado com
mulheres brancas.

REFERENCIAS

FRANCO, Luiz Gustavo Ferroni et al. Mulheres negras e pandemia: reflexões sobre raça e gênero. Oxfam, 2020. Disponível em
(#60)https://www.oxfam.org.br/blog/mulheres-negras-e-pandemia/ (#62). Acesso em 08 de outubro de 2021. CAMPOS, Talita
Teixeira; CAMPOS, Ana Paula da Silva. As mulheres negras e o enfrentamento do racismo no Brasil: Elementos Introdutórios.
Disponível em (#60) https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22329/14834 (#62) . Acesso em 29 de setembro de 2021. SILVA,
Hengrid Graciely Nascimento; OLIVEIRA, Ana Karla Sousa; SANTOS, Luís Eduardo Soares. Efeitos da pandemia no novo Coronavírus
na saúde mental de indivíduos e coletividades. J. nurs. health. 2020;10 (n.esp.):e20104007. SANTOS, M. P. A. D., Nery, J. S., Goes, E.
F., Silva, A. D., Santos, A. B. S. D., Batista, L. E., (#38) ARAÚJO, E. (2020). População negra e Covid-19: reflexões sobre racismo e
saúde. Estudos Avançados, 34, 225-244. TUMA, M. C. B., Horta, A. L. D. M., (#38) Mazzaia, M. C. Saúde mental durante a pandemia
COVID-19: escuta é imprescindível. 2021. Acta Paulista de Enfermagem, 34.
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Roberta de Medeiros

TITULO As consequências da pandemia na saúde mental das mulheres negras no Brasil

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: Em função da pandemia, as tarefas culturalmente atribuídas às mulheres se tornaram um fardo cada vez mais
pesado, pois durante esse período de isolamento social as mulheres precisaram se dividir entre atenção sobre seus filhos, cuidados
com as medidas sanitárias, isolamento social, e a carga da dupla jornada de trabalho.

OBJETIVOS
Analisar as psicopatologias geradas pela pandemia em mulheres negras, e os impactos causados em seu desenvolvimento,
autoestima e possíveis transtornos mentais, promovendo debates e reflexões sobre políticas públicas.

METODOLOGIA
A metodologia foi elaborada mediante a revisão bibliográfica de pesquisas publicadas nos banco de dados científicos PePSIC,
SciELO e Google Acadêmico realizadas entre o período compreendido de janeiro de 2020 a maio de 2022.

RESULTADOS

Nos bancos de dados definidos foi encontrado apenas 1 artigo quando combinados os descritores: mulheres negras, Covid 19 e
saúde mental. Quando utilizada a boleana “E” entre os descritores, no SciELO foram localizados 2 resultados para mulheres negras
combinado com covid-19, 5 resultados para mulheres negras com saúde mental, 19 resultados para mulheres com saúde mental e
covid-19, 17 resultados para saúde mental e mulheres e pandemia. Utilizando a boleana “COM”, não foram localizados resultados
para covid-19, mulheres negras e saúde mental, e para mulheres negras e saúde mental e apenas 1 resultado para mulher negra. No
site da PePSIC com a boleana E, não foram encontrados resultados para mulheres negras e saúde mental e covid-19, e 1 resultado
para mulheres negras e saúde mental. Foi possível identificar que as mulheres durante a pandemia sentiram mais sintomas que
influenciaram sua saúde mental, sendo os sintomas mais relatados estresse, ansiedade e depressão, e a relação da sobrecarga
emocional pelo constructo social do papel feminino.

CONCLUSOES

A sociedade ao mesmo passo que inflige a mulher preta experiências subjetivas de existência negativas, seja social, econômica,
educacional, ainda culpabiliza a mesma em seu processo de adoecer. Com tantas funções exigidas para a mulher no período de
Pandemia, inferimos que os cuidados da saúde pública não foram os mesmos entre mulheres brancas e negras, pois o impacto foi
maior nas mulheres negras. Portanto, é possível que o enfrentamento ao racismo tenha sido a variável adicional na saúde mental
das mulheres negras, que consequentemente culminou em maior incidência de ansiedade e depressão quando comparado com
mulheres brancas.

REFERENCIAS

FRANCO, Luiz Gustavo Ferroni et al. Mulheres negras e pandemia: reflexões sobre raça e gênero. Oxfam, 2020. Disponível em
(#60)https://www.oxfam.org.br/blog/mulheres-negras-e-pandemia/ (#62). Acesso em 08 de outubro de 2021. CAMPOS, Talita
Teixeira; CAMPOS, Ana Paula da Silva. As mulheres negras e o enfrentamento do racismo no Brasil: Elementos Introdutórios.
Disponível em (#60) https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22329/14834 (#62) . Acesso em 29 de setembro de 2021. SILVA,
Hengrid Graciely Nascimento; OLIVEIRA, Ana Karla Sousa; SANTOS, Luís Eduardo Soares. Efeitos da pandemia no novo Coronavírus
na saúde mental de indivíduos e coletividades. J. nurs. health. 2020;10 (n.esp.):e20104007. SANTOS, M. P. A. D., Nery, J. S., Goes, E.
F., Silva, A. D., Santos, A. B. S. D., Batista, L. E., (#38) ARAÚJO, E. (2020). População negra e Covid-19: reflexões sobre racismo e
saúde. Estudos Avançados, 34, 225-244. TUMA, M. C. B., Horta, A. L. D. M., (#38) Mazzaia, M. C. Saúde mental durante a pandemia
COVID-19: escuta é imprescindível. 2021. Acta Paulista de Enfermagem, 34.
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TITULO As consequências da pandemia na saúde mental das mulheres negras no Brasil

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: Em função da pandemia, as tarefas culturalmente atribuídas às mulheres se tornaram um fardo cada vez mais
pesado, pois durante esse período de isolamento social as mulheres precisaram se dividir entre atenção sobre seus filhos, cuidados
com as medidas sanitárias, isolamento social, e a carga da dupla jornada de trabalho.

OBJETIVOS
Analisar as psicopatologias geradas pela pandemia em mulheres negras, e os impactos causados em seu desenvolvimento,
autoestima e possíveis transtornos mentais, promovendo debates e reflexões sobre políticas públicas.

METODOLOGIA
A metodologia foi elaborada mediante a revisão bibliográfica de pesquisas publicadas nos banco de dados científicos PePSIC,
SciELO e Google Acadêmico realizadas entre o período compreendido de janeiro de 2020 a maio de 2022.

RESULTADOS

Nos bancos de dados definidos foi encontrado apenas 1 artigo quando combinados os descritores: mulheres negras, Covid 19 e
saúde mental. Quando utilizada a boleana “E” entre os descritores, no SciELO foram localizados 2 resultados para mulheres negras
combinado com covid-19, 5 resultados para mulheres negras com saúde mental, 19 resultados para mulheres com saúde mental e
covid-19, 17 resultados para saúde mental e mulheres e pandemia. Utilizando a boleana “COM”, não foram localizados resultados
para covid-19, mulheres negras e saúde mental, e para mulheres negras e saúde mental e apenas 1 resultado para mulher negra. No
site da PePSIC com a boleana E, não foram encontrados resultados para mulheres negras e saúde mental e covid-19, e 1 resultado
para mulheres negras e saúde mental. Foi possível identificar que as mulheres durante a pandemia sentiram mais sintomas que
influenciaram sua saúde mental, sendo os sintomas mais relatados estresse, ansiedade e depressão, e a relação da sobrecarga
emocional pelo constructo social do papel feminino.

CONCLUSOES

A sociedade ao mesmo passo que inflige a mulher preta experiências subjetivas de existência negativas, seja social, econômica,
educacional, ainda culpabiliza a mesma em seu processo de adoecer. Com tantas funções exigidas para a mulher no período de
Pandemia, inferimos que os cuidados da saúde pública não foram os mesmos entre mulheres brancas e negras, pois o impacto foi
maior nas mulheres negras. Portanto, é possível que o enfrentamento ao racismo tenha sido a variável adicional na saúde mental
das mulheres negras, que consequentemente culminou em maior incidência de ansiedade e depressão quando comparado com
mulheres brancas.

REFERENCIAS

FRANCO, Luiz Gustavo Ferroni et al. Mulheres negras e pandemia: reflexões sobre raça e gênero. Oxfam, 2020. Disponível em
(#60)https://www.oxfam.org.br/blog/mulheres-negras-e-pandemia/ (#62). Acesso em 08 de outubro de 2021. CAMPOS, Talita
Teixeira; CAMPOS, Ana Paula da Silva. As mulheres negras e o enfrentamento do racismo no Brasil: Elementos Introdutórios.
Disponível em (#60) https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22329/14834 (#62) . Acesso em 29 de setembro de 2021. SILVA,
Hengrid Graciely Nascimento; OLIVEIRA, Ana Karla Sousa; SANTOS, Luís Eduardo Soares. Efeitos da pandemia no novo Coronavírus
na saúde mental de indivíduos e coletividades. J. nurs. health. 2020;10 (n.esp.):e20104007. SANTOS, M. P. A. D., Nery, J. S., Goes, E.
F., Silva, A. D., Santos, A. B. S. D., Batista, L. E., (#38) ARAÚJO, E. (2020). População negra e Covid-19: reflexões sobre racismo e
saúde. Estudos Avançados, 34, 225-244. TUMA, M. C. B., Horta, A. L. D. M., (#38) Mazzaia, M. C. Saúde mental durante a pandemia
COVID-19: escuta é imprescindível. 2021. Acta Paulista de Enfermagem, 34.
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TITULO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT) NO CONTEXTO PANDÊMICO DA COVID-19

INTRODUCAO
Considerando que o contexto pandêmico teve um impacto tanto na saúde física, quanto na saúde mental da sociedade, esse
trabalho visa expor as eventualidades enfrentadas por indivíduos que entram em contato com a doença da COVID-19 somadas à
possibilidade de desenvolverem o Transtorno de Estresse pós-traumático (TEPT).

OBJETIVOS

O objetivo central do trabalho é abordar e apresentar o tema do TEPT na relação com o contexto da COVID-19, referindo-se aos
indivíduos que foram afetados diretamente pela doença. Propõe-se, assim, analisar a vivência de um adoecimento físico em
conjunto com a presença de sintomas do TEPT, partindo do pressuposto que a pandemia foi – e tem sido – uma experiência
potencialmente estressora e, até mesmo, traumatizante

METODOLOGIA

METODOLOGIA: Este é um trabalho de revisão bibliográfica realizado a partir de estudos de artigos científicos e pesquisas na base
de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Google acadêmico. Também foram inseridas informações de sites
governamentais do Ministério da saúde, além do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5). Os descritores
empregados na busca foram: transtorno de estresse pós-traumático; TEPT; coronavírus; COVID-19, nos idiomas: português e inglês.

RESULTADOS

Alguns dos estudos coletados apresentaram percentuais em relação à incidência e prevalência do TEPT relacionado aos casos de
COVID-19 em diversos países diferentes. Um estudo feito em 2020 com 898 indivíduos avaliados, 31.8% apresentaram escore
mínimo para detecção do transtorno de estresse pós-traumático; em outro estudo também feito em 2020 com 64 pacientes
hospitalizados mostrou uma prevalência de 20.3% para TEPT; outra pesquisa feita com 71 pacientes que passaram por um
tratamento na unidade de tratamento intensivo, após 3-6 meses de alta, indicou que 7% dos pacientes apresentaram escore
suficiente para TEPT. Com os resultados coletados, é percebido que não há um fator predominante que relacione o contágio pela
COVID-19 e/ou hospitalização devido ao vírus ao desenvolvimento do Transtorno de estresse pós-traumático.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: É possível concluir que nem todas as pessoas, as quais tenham enfrentado uma pandemia, apresentarão sintomas
pós-traumáticos, no entanto ainda sim existem alguns preditores que possam ser entendidos como fatores de risco para uma maior
reação de estresse. Como por exemplo, a carga de sintomas durante a COVID-19, tal como o nível de agressividade das infecções, a
dispneia que é o desconforto respiratório/falta de ar que pode acompanhar a doença da COVID-19, medo da morte iminente, entre
outros. Os estudos também apontaram que estratégias de enfrentamento dos pacientes durante a adaptação ao trauma, podem ter
um impacto substancial em sua recuperação geral, assim como a inteligência emocional, sentimentos de acolhimento, cuidado,
esperança e o acesso à informação.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. HEITZMAN, Janusz. Impact of COVID-19 pandemic on mental health. Institute of Psychiatry and Neurology,
Department of Forensic Psychiatry, [s. l.], 30 abr. 2020. 2. MEHRAD, Aida. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Effect of
Coronavirus (COVID-19) Pandemic and Role of Emotional Intelligence. Journal of Social Science Research, [s. l.], 22 maio 2020. 3.
EINVIK, Gunnar; DAMMEN, Toril; GHANIMA, Waleed; HEIR, Trond; STAVEM, Knut. Prevalence and Risk Factors for Post-Traumatic
Stress in Hospitalized and Non-Hospitalized COVID-19 Patients. International Journal of Environmental Research and Public Health,
[s. l.], 20 fev. 2021. 4. CAROLA, Valeria; VINCENZO, Cristina; MORALE, Chiara; PELLI, Massimiliano; ROCCO, Monica; NICOLAIS,
Giampaolo. Psychological health in COVID-19 patients after discharge from an intensive care unit. Frontiers in Public Health, [s. l.],
12 ago. 2022. 5.LIU, Cindy H.; ZHANG, Emily; WONG, Ga Tin Fifi; HYUN, Sunah; HAHM, Hyeouk "Chris". Factors associated with
depression, anxiety, and PTSD symptomatology during the COVID-19 pandemic: Clinical implications for U.S. young adult mental
health. Psychiatry Research, [s. l.], 1 jun. 2020. 6.CHANG, Min Cheol; PARK, Donghwi. Incidence of Post-Traumatic Stress Disorder
after Coronavirus Disease. Healthcare, [s. l.], 30 set. 2020.
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TITULO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT) NO CONTEXTO PANDÊMICO DA COVID-19

INTRODUCAO
Considerando que o contexto pandêmico teve um impacto tanto na saúde física, quanto na saúde mental da sociedade, esse
trabalho visa expor as eventualidades enfrentadas por indivíduos que entram em contato com a doença da COVID-19 somadas à
possibilidade de desenvolverem o Transtorno de Estresse pós-traumático (TEPT).

OBJETIVOS

O objetivo central do trabalho é abordar e apresentar o tema do TEPT na relação com o contexto da COVID-19, referindo-se aos
indivíduos que foram afetados diretamente pela doença. Propõe-se, assim, analisar a vivência de um adoecimento físico em
conjunto com a presença de sintomas do TEPT, partindo do pressuposto que a pandemia foi – e tem sido – uma experiência
potencialmente estressora e, até mesmo, traumatizante

METODOLOGIA

METODOLOGIA: Este é um trabalho de revisão bibliográfica realizado a partir de estudos de artigos científicos e pesquisas na base
de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Google acadêmico. Também foram inseridas informações de sites
governamentais do Ministério da saúde, além do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5). Os descritores
empregados na busca foram: transtorno de estresse pós-traumático; TEPT; coronavírus; COVID-19, nos idiomas: português e inglês.

RESULTADOS

Alguns dos estudos coletados apresentaram percentuais em relação à incidência e prevalência do TEPT relacionado aos casos de
COVID-19 em diversos países diferentes. Um estudo feito em 2020 com 898 indivíduos avaliados, 31.8% apresentaram escore
mínimo para detecção do transtorno de estresse pós-traumático; em outro estudo também feito em 2020 com 64 pacientes
hospitalizados mostrou uma prevalência de 20.3% para TEPT; outra pesquisa feita com 71 pacientes que passaram por um
tratamento na unidade de tratamento intensivo, após 3-6 meses de alta, indicou que 7% dos pacientes apresentaram escore
suficiente para TEPT. Com os resultados coletados, é percebido que não há um fator predominante que relacione o contágio pela
COVID-19 e/ou hospitalização devido ao vírus ao desenvolvimento do Transtorno de estresse pós-traumático.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: É possível concluir que nem todas as pessoas, as quais tenham enfrentado uma pandemia, apresentarão sintomas
pós-traumáticos, no entanto ainda sim existem alguns preditores que possam ser entendidos como fatores de risco para uma maior
reação de estresse. Como por exemplo, a carga de sintomas durante a COVID-19, tal como o nível de agressividade das infecções, a
dispneia que é o desconforto respiratório/falta de ar que pode acompanhar a doença da COVID-19, medo da morte iminente, entre
outros. Os estudos também apontaram que estratégias de enfrentamento dos pacientes durante a adaptação ao trauma, podem ter
um impacto substancial em sua recuperação geral, assim como a inteligência emocional, sentimentos de acolhimento, cuidado,
esperança e o acesso à informação.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. HEITZMAN, Janusz. Impact of COVID-19 pandemic on mental health. Institute of Psychiatry and Neurology,
Department of Forensic Psychiatry, [s. l.], 30 abr. 2020. 2. MEHRAD, Aida. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Effect of
Coronavirus (COVID-19) Pandemic and Role of Emotional Intelligence. Journal of Social Science Research, [s. l.], 22 maio 2020. 3.
EINVIK, Gunnar; DAMMEN, Toril; GHANIMA, Waleed; HEIR, Trond; STAVEM, Knut. Prevalence and Risk Factors for Post-Traumatic
Stress in Hospitalized and Non-Hospitalized COVID-19 Patients. International Journal of Environmental Research and Public Health,
[s. l.], 20 fev. 2021. 4. CAROLA, Valeria; VINCENZO, Cristina; MORALE, Chiara; PELLI, Massimiliano; ROCCO, Monica; NICOLAIS,
Giampaolo. Psychological health in COVID-19 patients after discharge from an intensive care unit. Frontiers in Public Health, [s. l.],
12 ago. 2022. 5.LIU, Cindy H.; ZHANG, Emily; WONG, Ga Tin Fifi; HYUN, Sunah; HAHM, Hyeouk "Chris". Factors associated with
depression, anxiety, and PTSD symptomatology during the COVID-19 pandemic: Clinical implications for U.S. young adult mental
health. Psychiatry Research, [s. l.], 1 jun. 2020. 6.CHANG, Min Cheol; PARK, Donghwi. Incidence of Post-Traumatic Stress Disorder
after Coronavirus Disease. Healthcare, [s. l.], 30 set. 2020.
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TITULO Características dos principais sintomas de Covid-19 apresentado pelos usuários da Unidade Básica de Saúde Jordanópolis

INTRODUCAO
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), detectada pela primeira vez em 2019, desde então o vírus tem
infectado milhões de pessoas pelo mundo inteiro, causando mortes e diversos impactos à saúde. Alguns sintomas apresentados
pelos usuários são febre, tosse, expectoração, mialgia, fadiga, dor de cabeça, palpitações cardíacas, entre outros.

OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa é conhecer a prevalência dos sintomas de covid-19, apresentados pelos usuários atendidos pela Unidade
Básica de Saúde (UBS) Jordanópolis

METODOLOGIA

. Método: Trata-se de um estudo de prevalência, quantitativo e retrospectivo, todos os dados foram obtidos do banco de dados dos
usuários atendidos pela UBS Jordanópolis, através da ficha de monitoramento pós COVID-19, nos quais estão sistematizadas as
informações de pessoas que tiveram COVID-19 e foram atendidos pela Unidade Básica de Saúde Jordanópolis. A amostra foi
composta por 208 pessoas que testaram positivo para COVID-19 e que residiam dentro da área de abrangência da Unidade Básica
de Saúde Jordanópolis

RESULTADOS

Resultados: as variáveis demográficas e socioeconômicas da população estudada maioria eram predominantemente mulheres
(62,98%); os sintomas mais prevalentes encontrados foi a presença de tosse com 41%,35%, tendo a maior proporção em mulheres
43,51%. A prevalência de febre, dispneia e dor na garganta foram maiores entre os homens 49,35% apresentaram febre, 27,27%
dispneia, 16,88% apresentaram dor na garganta. Discussão: as mulheres apresentaram maior prevalência em mialgias 25,19% das
mulheres queixaram de dores musculares pelo corpo. Discussão: ao longo da pandemia, estudos relatam a diversidade clinica que
as pessoas podem manifestar, quando estão com a doenças, os sintomas variam de tossem febre, dispneia e mialgias.

CONCLUSOES

Conclusão: os resultados deste estudo possibilitam conhecer as possíveis manifestações da covi-19. Todos os sinais e sintomas
apresentados pelas pessoas devem ser considerados e analisados com precisão, de maneira a direcionar as melhores estratégias
de prevenção. Mais estudos são importantes para elucidação destes sintomas a fim de identificar os grupos mais vulneráveis para
acompanhamento e prevenção.

REFERENCIAS

Magno AL, Rossi TA, Mendonça FW, dos Santos CC, Campos GB, Marques LM, et al. Desafios e propostas para ampliação da
testagem e diagnóstico para COVID19 no Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva [online]. 2020;25(9): 3355-3364. Malta DC,
Szwarcwald CL, Barros MBA, Gomes CS, Machado IE, de Souza PRB, et al. A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida
dos brasileiros adultos: um estudo transversal, 2020. Epidemiologia e Serviços de Saúde [online]. 2020, v. 29, n. 4 [Acessado 5 jul.
2022], e2 Souza TA, Siqueira BS, Grassiolli S. Obesidade, Comorbidades e COVID-19: Uma breve revisão de literatura. Var. Sci. - Ci.
Saúde [Internet]. 31º de julho de 2020.
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TITULO Vulnerabilidade Social: Impactos na saúde mental

INTRODUCAO

A desigualdade social tem impacto direto na saúde dos indivíduos e consequentemente pode desencadear ou potencializar o
sofrimento psíquico. O Brasil oferece serviços públicos de atenção mental como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS), Redes de Atenção Psicossocial (RAPS), Centros de Referencia de Assistência Social (CRAS), entre
outros, voltados às famílias vulneráveis, mas a falta de investimento, verba e profissionais capacitados é uma realidade, pois
apenas ter um local intitulado como serviço de apoio não basta, na prática é necessário eficiência do serviço. Hoje cerca de 17,1
milhões de pessoas vivem nas favelas brasileiras, expostas todos os dias à fome, ao tráfico de drogas, violência policial, desamparo
social e a falta de emprego.

OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo identificar impactos na saúde mental de pessoas que se encontram em vulnerabilidade
social e contextualizar como essa realidade interfere na qualidade de vida.

METODOLOGIA
Utilizou-se de revisão bibliográfica realizada no período de 2018 a 2022 nas plataformas de base de dados Scientific Eletronic
Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura
Latinoamericana e do Caribe em ciências da saúde (LILACS).

RESULTADOS

De acordo com o material de pesquisa foi possível identificar como a vulnerabilidade social tem fator importante nos impactos
emocionais e comportamentais. Isso ocorre, pois a psicologia não abrange as necessidades básicas de saúde mental em áreas
menos favorecidas. A inserção de psicólogos no campo de saúde nesses locais ainda é limitada, a periferia carece de amparo
psicológico.

CONCLUSOES

Portanto, a inserção de profissionais de psicologia nas comunidades periféricas seria impactante para seu desenvolvimento.
Entretanto, como dito acima, existe uma defasagem de profissionais nessas áreas. Uma das causas, é o fato do profissional da
psicologia não estar inteiramente integrado ao campo de saúde, contribuindo diretamente na assistência às comunidades de baixa
renda.

REFERENCIAS

FERREIRA, Suelem Maria Santana Pinheiro et al . Periferia, violência e estigma sob o enfoque da promoção da saúde: relato de
experiência na comunidade de Mata Escura, Salvador/Bahia. Pesqui. prát. psicossociais, São João del-Rei , v. 16, n. 1, p. 1-12, abr.
2021 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1809-
89082021000100008(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 24 set. 2022. MEDEIROS, Roberto Henrique Amorim dePsicologia,
saúde e território: experiências na Atenção Básica. Psicologia em Estudo [online]. 2020, v. 25 [Acessado 24 Setembro 2022] ,
e43725. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.4025/psicolestud.v25i0.43725(#62). Epub 07 Dez 2020. ISSN 1807-0329.
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script=sci_arttext(#38)pid=S1806-69762017000400001(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 24 set. 2022.
http://dx.doi.org/10.11606/issn.1806-6976.v13i4p174-175.
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TITULO Vulnerabilidade Social: Impactos na saúde mental

INTRODUCAO

A desigualdade social tem impacto direto na saúde dos indivíduos e consequentemente pode desencadear ou potencializar o
sofrimento psíquico. O Brasil oferece serviços públicos de atenção mental como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS), Redes de Atenção Psicossocial (RAPS), Centros de Referencia de Assistência Social (CRAS), entre
outros, voltados às famílias vulneráveis, mas a falta de investimento, verba e profissionais capacitados é uma realidade, pois
apenas ter um local intitulado como serviço de apoio não basta, na prática é necessário eficiência do serviço. Hoje cerca de 17,1
milhões de pessoas vivem nas favelas brasileiras, expostas todos os dias à fome, ao tráfico de drogas, violência policial, desamparo
social e a falta de emprego.

OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo identificar impactos na saúde mental de pessoas que se encontram em vulnerabilidade
social e contextualizar como essa realidade interfere na qualidade de vida.

METODOLOGIA
Utilizou-se de revisão bibliográfica realizada no período de 2018 a 2022 nas plataformas de base de dados Scientific Eletronic
Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura
Latinoamericana e do Caribe em ciências da saúde (LILACS).

RESULTADOS

De acordo com o material de pesquisa foi possível identificar como a vulnerabilidade social tem fator importante nos impactos
emocionais e comportamentais. Isso ocorre, pois a psicologia não abrange as necessidades básicas de saúde mental em áreas
menos favorecidas. A inserção de psicólogos no campo de saúde nesses locais ainda é limitada, a periferia carece de amparo
psicológico.

CONCLUSOES

Portanto, a inserção de profissionais de psicologia nas comunidades periféricas seria impactante para seu desenvolvimento.
Entretanto, como dito acima, existe uma defasagem de profissionais nessas áreas. Uma das causas, é o fato do profissional da
psicologia não estar inteiramente integrado ao campo de saúde, contribuindo diretamente na assistência às comunidades de baixa
renda.

REFERENCIAS

FERREIRA, Suelem Maria Santana Pinheiro et al . Periferia, violência e estigma sob o enfoque da promoção da saúde: relato de
experiência na comunidade de Mata Escura, Salvador/Bahia. Pesqui. prát. psicossociais, São João del-Rei , v. 16, n. 1, p. 1-12, abr.
2021 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1809-
89082021000100008(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 24 set. 2022. MEDEIROS, Roberto Henrique Amorim dePsicologia,
saúde e território: experiências na Atenção Básica. Psicologia em Estudo [online]. 2020, v. 25 [Acessado 24 Setembro 2022] ,
e43725. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.4025/psicolestud.v25i0.43725(#62). Epub 07 Dez 2020. ISSN 1807-0329.
https://doi.org/10.4025/psicolestud.v25i0.43725. VENTURA, Carla Aparecida Arena. Saúde mental e vulnerabilidade: desafios e
potencialidades na utilização do referencial dos direitos humanos. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. port.),
Ribeirão Preto , v. 13, n. 4, p. 174-175, 2017 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1806-69762017000400001(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 24 set. 2022.
http://dx.doi.org/10.11606/issn.1806-6976.v13i4p174-175.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roberta de Medeiros

TITULO Vulnerabilidade Social: Impactos na saúde mental

INTRODUCAO

A desigualdade social tem impacto direto na saúde dos indivíduos e consequentemente pode desencadear ou potencializar o
sofrimento psíquico. O Brasil oferece serviços públicos de atenção mental como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS), Redes de Atenção Psicossocial (RAPS), Centros de Referencia de Assistência Social (CRAS), entre
outros, voltados às famílias vulneráveis, mas a falta de investimento, verba e profissionais capacitados é uma realidade, pois
apenas ter um local intitulado como serviço de apoio não basta, na prática é necessário eficiência do serviço. Hoje cerca de 17,1
milhões de pessoas vivem nas favelas brasileiras, expostas todos os dias à fome, ao tráfico de drogas, violência policial, desamparo
social e a falta de emprego.

OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo identificar impactos na saúde mental de pessoas que se encontram em vulnerabilidade
social e contextualizar como essa realidade interfere na qualidade de vida.

METODOLOGIA
Utilizou-se de revisão bibliográfica realizada no período de 2018 a 2022 nas plataformas de base de dados Scientific Eletronic
Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura
Latinoamericana e do Caribe em ciências da saúde (LILACS).

RESULTADOS

De acordo com o material de pesquisa foi possível identificar como a vulnerabilidade social tem fator importante nos impactos
emocionais e comportamentais. Isso ocorre, pois a psicologia não abrange as necessidades básicas de saúde mental em áreas
menos favorecidas. A inserção de psicólogos no campo de saúde nesses locais ainda é limitada, a periferia carece de amparo
psicológico.

CONCLUSOES

Portanto, a inserção de profissionais de psicologia nas comunidades periféricas seria impactante para seu desenvolvimento.
Entretanto, como dito acima, existe uma defasagem de profissionais nessas áreas. Uma das causas, é o fato do profissional da
psicologia não estar inteiramente integrado ao campo de saúde, contribuindo diretamente na assistência às comunidades de baixa
renda.

REFERENCIAS

FERREIRA, Suelem Maria Santana Pinheiro et al . Periferia, violência e estigma sob o enfoque da promoção da saúde: relato de
experiência na comunidade de Mata Escura, Salvador/Bahia. Pesqui. prát. psicossociais, São João del-Rei , v. 16, n. 1, p. 1-12, abr.
2021 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1809-
89082021000100008(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 24 set. 2022. MEDEIROS, Roberto Henrique Amorim dePsicologia,
saúde e território: experiências na Atenção Básica. Psicologia em Estudo [online]. 2020, v. 25 [Acessado 24 Setembro 2022] ,
e43725. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.4025/psicolestud.v25i0.43725(#62). Epub 07 Dez 2020. ISSN 1807-0329.
https://doi.org/10.4025/psicolestud.v25i0.43725. VENTURA, Carla Aparecida Arena. Saúde mental e vulnerabilidade: desafios e
potencialidades na utilização do referencial dos direitos humanos. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. port.),
Ribeirão Preto , v. 13, n. 4, p. 174-175, 2017 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1806-69762017000400001(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 24 set. 2022.
http://dx.doi.org/10.11606/issn.1806-6976.v13i4p174-175.
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TITULO
ELEVADA PREVALÊNCIA DE INATIVIDADE FÍSICA E POBRES ESCORES DE QUALIDADE DE VIDA EM ESTUDANTES DA
UNIVERSIDADE SANTO AMARO

INTRODUCAO

O tempo de atividade física e o comportamento sedentário (CS) são preditores de distintos desfechos de saúde. A Organização
Mundial de Saúde (OMS) sugere que sejam realizados ao menos 150 minutos por semana de atividade física moderada-vigorosa
(MVPA), contudo atingir essa meta é um desafio. Universitários refere-se a um específico grupo social cujo hábitos de vida são
baseados em relacionamentos sociais, atividades físicas e acadêmicas. Sendo assim, esses indivíduos podem ter dificuldade em
atender as metas propostas pela OMS por conta da elevada demanda de estudo e, consequentemente, apresentarem reduzidos
escores de qualidade de vida. Adicionalmente, estudantes da área da saúde podem apresentar melhor estilo de vida do que
estudantes de outras áreas devido o conhecimento dos potencias efeitos adversos de um inadequado estilo de vida.

OBJETIVOS
Este estudo invetigou a prevalência de inatividade física em universitários. Adicionalmente, comparamos o MVPA, CS e a qualidade
de vida de universitários de diferentes cursos de graduação.

METODOLOGIA

371 universitários responderam um formulário online contendo informações gerais, questionário internacional de atividade física-
IPAQ e o questionário de qualidade de vida-SF-36. O formulário foi disponibilizado durante as avaliações finais do segundo
semestre de 2021. Uma one-way ANOVA foi realizada para comparação do MVPA, comportamento sedentário e qualidade de vida
entre as diferentes áreas de conhecimento. Em caso de F-significante, um post-hoc de Tukey foi utilizado para comparações
múltiplas. O nível de significância adotado foi P(#38)#8804;0,05.

RESULTADOS

A prevalência de inatividade física foi de 64%(mulheres:67%; homens:57%). Os cursos da área da saúde apresentaram maior CS em
comparação com os cursos de exatas ((#38)#8710;=1.26, IC95%=0.23-2.30, P=0.0114). Nenhuma diferença estatisticamente
significante foi observada quando comparado o MVPA entre os cursos (P(#62)0.05). Em relação a qualidade de vida no dominio
físico, o grupo de exatas apresentou um menor escore do que os indivíduos do curso de humanas ((#38)#8710;=10,26, IC95%=2,5-
18,0, P=0,0056), mas não quando comparado com os indivíduos do curso da saúde (P(#62)0,05). Com relação ao domínio mental, o
grupo humanas apresentou maiores escores do que o grupo de exatas ((#38)#8710;=9,94, IC95%=1,4-18,4, P=0,0168) e saúde
((#38)#8710;=10,77, IC95%=2,2.-19,2, P=0,0084).

CONCLUSOES

O presente estudo revela uma elevada prevalência de inatividade física em universitários. Além disso, estudantes de cursos da
saúde apresentaram maior comportamento sedentário e pior saúde mental do que indivíduos do curso de exatas. Neste cenário,
instituições de ensino superior devem buscar estratégias para promover atividade física e, consequentemente, melhorar a qualidade
de vida dos estudantes o que pode reduzir a evasão estudantil.

REFERENCIAS
Craig, et.al(2003). "International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity." MSSE, 35(8):1381-1395. Wen
et.al(2011). "Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort
study."Lancet 378(9798):1244-1253. WHO(2020). "WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour."
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Saulo dos Santos Gil

TITULO
ELEVADA PREVALÊNCIA DE INATIVIDADE FÍSICA E POBRES ESCORES DE QUALIDADE DE VIDA EM ESTUDANTES DA
UNIVERSIDADE SANTO AMARO

INTRODUCAO

O tempo de atividade física e o comportamento sedentário (CS) são preditores de distintos desfechos de saúde. A Organização
Mundial de Saúde (OMS) sugere que sejam realizados ao menos 150 minutos por semana de atividade física moderada-vigorosa
(MVPA), contudo atingir essa meta é um desafio. Universitários refere-se a um específico grupo social cujo hábitos de vida são
baseados em relacionamentos sociais, atividades físicas e acadêmicas. Sendo assim, esses indivíduos podem ter dificuldade em
atender as metas propostas pela OMS por conta da elevada demanda de estudo e, consequentemente, apresentarem reduzidos
escores de qualidade de vida. Adicionalmente, estudantes da área da saúde podem apresentar melhor estilo de vida do que
estudantes de outras áreas devido o conhecimento dos potencias efeitos adversos de um inadequado estilo de vida.

OBJETIVOS
Este estudo invetigou a prevalência de inatividade física em universitários. Adicionalmente, comparamos o MVPA, CS e a qualidade
de vida de universitários de diferentes cursos de graduação.

METODOLOGIA

371 universitários responderam um formulário online contendo informações gerais, questionário internacional de atividade física-
IPAQ e o questionário de qualidade de vida-SF-36. O formulário foi disponibilizado durante as avaliações finais do segundo
semestre de 2021. Uma one-way ANOVA foi realizada para comparação do MVPA, comportamento sedentário e qualidade de vida
entre as diferentes áreas de conhecimento. Em caso de F-significante, um post-hoc de Tukey foi utilizado para comparações
múltiplas. O nível de significância adotado foi P(#38)#8804;0,05.

RESULTADOS

A prevalência de inatividade física foi de 64%(mulheres:67%; homens:57%). Os cursos da área da saúde apresentaram maior CS em
comparação com os cursos de exatas ((#38)#8710;=1.26, IC95%=0.23-2.30, P=0.0114). Nenhuma diferença estatisticamente
significante foi observada quando comparado o MVPA entre os cursos (P(#62)0.05). Em relação a qualidade de vida no dominio
físico, o grupo de exatas apresentou um menor escore do que os indivíduos do curso de humanas ((#38)#8710;=10,26, IC95%=2,5-
18,0, P=0,0056), mas não quando comparado com os indivíduos do curso da saúde (P(#62)0,05). Com relação ao domínio mental, o
grupo humanas apresentou maiores escores do que o grupo de exatas ((#38)#8710;=9,94, IC95%=1,4-18,4, P=0,0168) e saúde
((#38)#8710;=10,77, IC95%=2,2.-19,2, P=0,0084).

CONCLUSOES

O presente estudo revela uma elevada prevalência de inatividade física em universitários. Além disso, estudantes de cursos da
saúde apresentaram maior comportamento sedentário e pior saúde mental do que indivíduos do curso de exatas. Neste cenário,
instituições de ensino superior devem buscar estratégias para promover atividade física e, consequentemente, melhorar a qualidade
de vida dos estudantes o que pode reduzir a evasão estudantil.

REFERENCIAS
Craig, et.al(2003). "International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity." MSSE, 35(8):1381-1395. Wen
et.al(2011). "Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort
study."Lancet 378(9798):1244-1253. WHO(2020). "WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour."
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TITULO Sustentabilidade em Pequenas e Médias Empresas

INTRODUCAO

A Sustentabilidade empresarial, consiste em estabelecer práticas e ações internas que contribuam com o ambiente externo, visto
que se constitui por atitudes básicas que auxiliam na conservação e preservação do meio ambiente para não comprometer as
gerações futuras. Esse artigo apresenta questões voltadas para sustentabilidade em pequenas e médias empresas já que se trata de
um assunto que está ganhando um grande espaço no mercado atual.

OBJETIVOS
Apresentar um comparativo de como as pequenas e médias empresas que aplicam a sustentabilidade estão crescendo e
alcançando resultados satisfatórios se comparado com as empresas de sistema tradicional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foi a do tipo Quali-Quantitativa através de pesquisas realizadas em artigos científicos, revistas e livros.

RESULTADOS

As PMEs são cerca de 9 milhões de empresas no país, representando 27% do PIB. (Sebrae 2021) Há diversos meios que as PMEs
podem optar para se tornarem sustentáveis tais como: controle de resíduos, otimizar o uso de energia, uso de recursos naturais, etc.
No desenvolvimento social: capacitar os colaboradores e incentivar no comportamento com relação a sustentabilidade. Segundo
dados publicados pela ISE B3 em 2020, a sustentabilidade empresarial é composta por 30 organizações em 15 setores diferentes,
totalizando o valor de mercado em R$ 1,64 trilhão e 37,62% com ações negociadas na B3. Há vários programas de incentivos
criados por órgãos públicos para implantar a sustentabilidade, tais como a ABNT NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão
Ambiental; ABNT NBR ISO 26000:2010 – Diretrizes sobre Responsabilidade Social. O Sebrae criou o Programa de Eficiência
Energética – PSEE com o objetivo de auxiliar PMEs ganhar com uso eficiente de energia dentro da organização, através de soluções
simples e eficientes. Quanto aos resíduos o Sebrae, junto às outras instituições criou o Programa Produção mais limpa P+L, que tem
como objetivo incentivar a redução dos impactos ambientais e a prática de produção mais limpa. As empresas que participam
adquirem os seguintes benefícios: acesso a importantes parceiros comerciais, divulgação institucional em nível nacional e
internacional, etc. (Sebrae 2021)

CONCLUSOES
Concluímos que devido a importância e impacto que as PMEs têm na sociedade, quanto maior for o uso de práticas sustentáveis,
estimuladas pelos incentivos dos órgãos públicos, maior será a preservação o meio ambiente, auxiliando o Brasil no difícil caminho
da sustentabilidade e desenvolvimento social..

REFERENCIAS

1.CONVIBRA (SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: CONCEITOS E INDICADORES).2006.Disponívelem:
(#60)https://web.archive.org/web/20180425181003id_/http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf(#62). Acesso em:
04/09/2022. 2.POLEN (O QUE É O ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE)). 2021. Disponível em:
(#60)https://www.creditodelogisticareversa.com.br/post/t-o-que-e-o-indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise(#62). Acesso em:
02/10/2022. 3.SEBRAE (MICRO E PEQUENAS EMPRESAS GERAM 27 DO PIB DO BRASIL). 2021.Disponívelem:
(#60)https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-
brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso em 09/10/2022
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Luis Agune

TITULO Sustentabilidade em Pequenas e Médias Empresas

INTRODUCAO

A Sustentabilidade empresarial, consiste em estabelecer práticas e ações internas que contribuam com o ambiente externo, visto
que se constitui por atitudes básicas que auxiliam na conservação e preservação do meio ambiente para não comprometer as
gerações futuras. Esse artigo apresenta questões voltadas para sustentabilidade em pequenas e médias empresas já que se trata de
um assunto que está ganhando um grande espaço no mercado atual.

OBJETIVOS
Apresentar um comparativo de como as pequenas e médias empresas que aplicam a sustentabilidade estão crescendo e
alcançando resultados satisfatórios se comparado com as empresas de sistema tradicional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foi a do tipo Quali-Quantitativa através de pesquisas realizadas em artigos científicos, revistas e livros.

RESULTADOS

As PMEs são cerca de 9 milhões de empresas no país, representando 27% do PIB. (Sebrae 2021) Há diversos meios que as PMEs
podem optar para se tornarem sustentáveis tais como: controle de resíduos, otimizar o uso de energia, uso de recursos naturais, etc.
No desenvolvimento social: capacitar os colaboradores e incentivar no comportamento com relação a sustentabilidade. Segundo
dados publicados pela ISE B3 em 2020, a sustentabilidade empresarial é composta por 30 organizações em 15 setores diferentes,
totalizando o valor de mercado em R$ 1,64 trilhão e 37,62% com ações negociadas na B3. Há vários programas de incentivos
criados por órgãos públicos para implantar a sustentabilidade, tais como a ABNT NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão
Ambiental; ABNT NBR ISO 26000:2010 – Diretrizes sobre Responsabilidade Social. O Sebrae criou o Programa de Eficiência
Energética – PSEE com o objetivo de auxiliar PMEs ganhar com uso eficiente de energia dentro da organização, através de soluções
simples e eficientes. Quanto aos resíduos o Sebrae, junto às outras instituições criou o Programa Produção mais limpa P+L, que tem
como objetivo incentivar a redução dos impactos ambientais e a prática de produção mais limpa. As empresas que participam
adquirem os seguintes benefícios: acesso a importantes parceiros comerciais, divulgação institucional em nível nacional e
internacional, etc. (Sebrae 2021)

CONCLUSOES
Concluímos que devido a importância e impacto que as PMEs têm na sociedade, quanto maior for o uso de práticas sustentáveis,
estimuladas pelos incentivos dos órgãos públicos, maior será a preservação o meio ambiente, auxiliando o Brasil no difícil caminho
da sustentabilidade e desenvolvimento social..

REFERENCIAS

1.CONVIBRA (SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: CONCEITOS E INDICADORES).2006.Disponívelem:
(#60)https://web.archive.org/web/20180425181003id_/http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf(#62). Acesso em:
04/09/2022. 2.POLEN (O QUE É O ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE)). 2021. Disponível em:
(#60)https://www.creditodelogisticareversa.com.br/post/t-o-que-e-o-indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise(#62). Acesso em:
02/10/2022. 3.SEBRAE (MICRO E PEQUENAS EMPRESAS GERAM 27 DO PIB DO BRASIL). 2021.Disponívelem:
(#60)https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-
brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso em 09/10/2022
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Luis Agune

TITULO Sustentabilidade em Pequenas e Médias Empresas

INTRODUCAO

A Sustentabilidade empresarial, consiste em estabelecer práticas e ações internas que contribuam com o ambiente externo, visto
que se constitui por atitudes básicas que auxiliam na conservação e preservação do meio ambiente para não comprometer as
gerações futuras. Esse artigo apresenta questões voltadas para sustentabilidade em pequenas e médias empresas já que se trata de
um assunto que está ganhando um grande espaço no mercado atual.

OBJETIVOS
Apresentar um comparativo de como as pequenas e médias empresas que aplicam a sustentabilidade estão crescendo e
alcançando resultados satisfatórios se comparado com as empresas de sistema tradicional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foi a do tipo Quali-Quantitativa através de pesquisas realizadas em artigos científicos, revistas e livros.

RESULTADOS

As PMEs são cerca de 9 milhões de empresas no país, representando 27% do PIB. (Sebrae 2021) Há diversos meios que as PMEs
podem optar para se tornarem sustentáveis tais como: controle de resíduos, otimizar o uso de energia, uso de recursos naturais, etc.
No desenvolvimento social: capacitar os colaboradores e incentivar no comportamento com relação a sustentabilidade. Segundo
dados publicados pela ISE B3 em 2020, a sustentabilidade empresarial é composta por 30 organizações em 15 setores diferentes,
totalizando o valor de mercado em R$ 1,64 trilhão e 37,62% com ações negociadas na B3. Há vários programas de incentivos
criados por órgãos públicos para implantar a sustentabilidade, tais como a ABNT NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão
Ambiental; ABNT NBR ISO 26000:2010 – Diretrizes sobre Responsabilidade Social. O Sebrae criou o Programa de Eficiência
Energética – PSEE com o objetivo de auxiliar PMEs ganhar com uso eficiente de energia dentro da organização, através de soluções
simples e eficientes. Quanto aos resíduos o Sebrae, junto às outras instituições criou o Programa Produção mais limpa P+L, que tem
como objetivo incentivar a redução dos impactos ambientais e a prática de produção mais limpa. As empresas que participam
adquirem os seguintes benefícios: acesso a importantes parceiros comerciais, divulgação institucional em nível nacional e
internacional, etc. (Sebrae 2021)

CONCLUSOES
Concluímos que devido a importância e impacto que as PMEs têm na sociedade, quanto maior for o uso de práticas sustentáveis,
estimuladas pelos incentivos dos órgãos públicos, maior será a preservação o meio ambiente, auxiliando o Brasil no difícil caminho
da sustentabilidade e desenvolvimento social..

REFERENCIAS

1.CONVIBRA (SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: CONCEITOS E INDICADORES).2006.Disponívelem:
(#60)https://web.archive.org/web/20180425181003id_/http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf(#62). Acesso em:
04/09/2022. 2.POLEN (O QUE É O ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE)). 2021. Disponível em:
(#60)https://www.creditodelogisticareversa.com.br/post/t-o-que-e-o-indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise(#62). Acesso em:
02/10/2022. 3.SEBRAE (MICRO E PEQUENAS EMPRESAS GERAM 27 DO PIB DO BRASIL). 2021.Disponívelem:
(#60)https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-
brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso em 09/10/2022
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TITULO Sustentabilidade em Pequenas e Médias Empresas

INTRODUCAO

A Sustentabilidade empresarial, consiste em estabelecer práticas e ações internas que contribuam com o ambiente externo, visto
que se constitui por atitudes básicas que auxiliam na conservação e preservação do meio ambiente para não comprometer as
gerações futuras. Esse artigo apresenta questões voltadas para sustentabilidade em pequenas e médias empresas já que se trata de
um assunto que está ganhando um grande espaço no mercado atual.

OBJETIVOS
Apresentar um comparativo de como as pequenas e médias empresas que aplicam a sustentabilidade estão crescendo e
alcançando resultados satisfatórios se comparado com as empresas de sistema tradicional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foi a do tipo Quali-Quantitativa através de pesquisas realizadas em artigos científicos, revistas e livros.

RESULTADOS

As PMEs são cerca de 9 milhões de empresas no país, representando 27% do PIB. (Sebrae 2021) Há diversos meios que as PMEs
podem optar para se tornarem sustentáveis tais como: controle de resíduos, otimizar o uso de energia, uso de recursos naturais, etc.
No desenvolvimento social: capacitar os colaboradores e incentivar no comportamento com relação a sustentabilidade. Segundo
dados publicados pela ISE B3 em 2020, a sustentabilidade empresarial é composta por 30 organizações em 15 setores diferentes,
totalizando o valor de mercado em R$ 1,64 trilhão e 37,62% com ações negociadas na B3. Há vários programas de incentivos
criados por órgãos públicos para implantar a sustentabilidade, tais como a ABNT NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão
Ambiental; ABNT NBR ISO 26000:2010 – Diretrizes sobre Responsabilidade Social. O Sebrae criou o Programa de Eficiência
Energética – PSEE com o objetivo de auxiliar PMEs ganhar com uso eficiente de energia dentro da organização, através de soluções
simples e eficientes. Quanto aos resíduos o Sebrae, junto às outras instituições criou o Programa Produção mais limpa P+L, que tem
como objetivo incentivar a redução dos impactos ambientais e a prática de produção mais limpa. As empresas que participam
adquirem os seguintes benefícios: acesso a importantes parceiros comerciais, divulgação institucional em nível nacional e
internacional, etc. (Sebrae 2021)

CONCLUSOES
Concluímos que devido a importância e impacto que as PMEs têm na sociedade, quanto maior for o uso de práticas sustentáveis,
estimuladas pelos incentivos dos órgãos públicos, maior será a preservação o meio ambiente, auxiliando o Brasil no difícil caminho
da sustentabilidade e desenvolvimento social..

REFERENCIAS

1.CONVIBRA (SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: CONCEITOS E INDICADORES).2006.Disponívelem:
(#60)https://web.archive.org/web/20180425181003id_/http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf(#62). Acesso em:
04/09/2022. 2.POLEN (O QUE É O ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE)). 2021. Disponível em:
(#60)https://www.creditodelogisticareversa.com.br/post/t-o-que-e-o-indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise(#62). Acesso em:
02/10/2022. 3.SEBRAE (MICRO E PEQUENAS EMPRESAS GERAM 27 DO PIB DO BRASIL). 2021.Disponívelem:
(#60)https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-
brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso em 09/10/2022
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Luis Agune

TITULO Sustentabilidade em Pequenas e Médias Empresas

INTRODUCAO

A Sustentabilidade empresarial, consiste em estabelecer práticas e ações internas que contribuam com o ambiente externo, visto
que se constitui por atitudes básicas que auxiliam na conservação e preservação do meio ambiente para não comprometer as
gerações futuras. Esse artigo apresenta questões voltadas para sustentabilidade em pequenas e médias empresas já que se trata de
um assunto que está ganhando um grande espaço no mercado atual.

OBJETIVOS
Apresentar um comparativo de como as pequenas e médias empresas que aplicam a sustentabilidade estão crescendo e
alcançando resultados satisfatórios se comparado com as empresas de sistema tradicional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foi a do tipo Quali-Quantitativa através de pesquisas realizadas em artigos científicos, revistas e livros.

RESULTADOS

As PMEs são cerca de 9 milhões de empresas no país, representando 27% do PIB. (Sebrae 2021) Há diversos meios que as PMEs
podem optar para se tornarem sustentáveis tais como: controle de resíduos, otimizar o uso de energia, uso de recursos naturais, etc.
No desenvolvimento social: capacitar os colaboradores e incentivar no comportamento com relação a sustentabilidade. Segundo
dados publicados pela ISE B3 em 2020, a sustentabilidade empresarial é composta por 30 organizações em 15 setores diferentes,
totalizando o valor de mercado em R$ 1,64 trilhão e 37,62% com ações negociadas na B3. Há vários programas de incentivos
criados por órgãos públicos para implantar a sustentabilidade, tais como a ABNT NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão
Ambiental; ABNT NBR ISO 26000:2010 – Diretrizes sobre Responsabilidade Social. O Sebrae criou o Programa de Eficiência
Energética – PSEE com o objetivo de auxiliar PMEs ganhar com uso eficiente de energia dentro da organização, através de soluções
simples e eficientes. Quanto aos resíduos o Sebrae, junto às outras instituições criou o Programa Produção mais limpa P+L, que tem
como objetivo incentivar a redução dos impactos ambientais e a prática de produção mais limpa. As empresas que participam
adquirem os seguintes benefícios: acesso a importantes parceiros comerciais, divulgação institucional em nível nacional e
internacional, etc. (Sebrae 2021)

CONCLUSOES
Concluímos que devido a importância e impacto que as PMEs têm na sociedade, quanto maior for o uso de práticas sustentáveis,
estimuladas pelos incentivos dos órgãos públicos, maior será a preservação o meio ambiente, auxiliando o Brasil no difícil caminho
da sustentabilidade e desenvolvimento social..

REFERENCIAS

1.CONVIBRA (SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: CONCEITOS E INDICADORES).2006.Disponívelem:
(#60)https://web.archive.org/web/20180425181003id_/http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf(#62). Acesso em:
04/09/2022. 2.POLEN (O QUE É O ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE)). 2021. Disponível em:
(#60)https://www.creditodelogisticareversa.com.br/post/t-o-que-e-o-indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise(#62). Acesso em:
02/10/2022. 3.SEBRAE (MICRO E PEQUENAS EMPRESAS GERAM 27 DO PIB DO BRASIL). 2021.Disponívelem:
(#60)https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-
brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso em 09/10/2022
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TITULO GESTÃO DE CUSTOS E A LUCRATIVIDADE EM EMPRESAS INDUSTRIAIS

INTRODUCAO

No atual cenário competitivo, é possível que o mercado determine o preço dos produtos das empresas, cabendo aos gestores
administrar as demais variáveis para garantir a lucratividade necessária. Nesse contexto, as variáveis sob controle da gestão são os
custos e o volume de produção. O controle de gastos, portanto, é imprescindível para ter sucesso no mercado, especialmente,
quando se trata de empresas industriais. Nelas, há inúmeros elementos de gastos envolvidos, exigindo uma ampla visão dos custos
incorridos na fabricação dos seus produtos. (IZIDORO, 2016) Esse controle implica conhecer e aplicar os pilares da gestão de
custos: métodos de custeio, margem de contribuição e a relação custo-volume-lucro. (MARTINS, 2010; MEGLIORINI, 2007)

OBJETIVOS Identificar as contribuições da gestão de custos para a maximização da lucratividade em empresas industriais.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e descritiva.

RESULTADOS

A análise custo-volume-lucro (CVL) é um exame sistemático das relações entre preços de venda; volumes de produção e de venda;
custos, despesas e lucros. Essa análise toma por base o método de custeio variável, pois necessita da segregação dos custos e
despesas entre variáveis – variam de acordo com o nível de produção e fixos – não variam. (LORENTZ, 2021; MEGLIORINI, 2007) O
preço de venda, excluindo-se os gastos variáveis, permite conhecer a Margem de Contribuição, que deverá ser suficiente para cobrir
os gastos fixos e gerar lucros. Dessa relação, são obtidos os Pontos de Equilíbrio Contábil e Econômico. O PEC determina o volume
de produção suficiente para que todos os gastos sejam cobertos: PEC = Gastos Fixos / Margem de Contribuição; enquanto o PEE
permite acrescentar o lucro desejado, demonstrando quantos produtos devem ser fabricados para o lucro estabelecido: PEE =
Gastos Fixos + Lucro desejado / Margem de Contribuição. (MARTINS, 2010; MEGLIORINI, 2007) A partir dessas projeções, os
gestores poderão: ajustar o preço de venda, planejar as compras de insumos, a quantidade de mão de obra necessária e de outros
itens que integram os gastos variáveis. Também poderão controlar os gastos fixos, evitando que atinjam níveis que comprometam a
lucratividade desejada.

CONCLUSOES

A gestão estratégica de custos, a partir da análise CVL, demonstra que alterações em custos e receitas, e também no nível de lucros,
acontecem devido às alterações na quantidade produzida e vendida. No entanto, é preciso cuidado na utilização da ferramenta, pois
as receitas e custos são projetados e comparados sem considerar as variações no valor do dinheiro ao longo do tempo. Esse fator
não reduz as contribuições da gestão de custos para a lucratividade das empresas industriais, tornando necessário apenas o
cuidado dos gestores na correta interpretação e aplicação dos resultados obtidos com a análise CVL.

REFERENCIAS
IZIDORO, Cleyton. Contabilidade de custos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. LORENTZ, Francisco. Contabilidade e
análise de custos: uma abordagem prática e objetiva. 3 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2021. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de
Custos. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. MEGLIORINI, Evandir. Custos: análise e gestão. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007
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TITULO GESTÃO DE CUSTOS E A LUCRATIVIDADE EM EMPRESAS INDUSTRIAIS

INTRODUCAO

No atual cenário competitivo, é possível que o mercado determine o preço dos produtos das empresas, cabendo aos gestores
administrar as demais variáveis para garantir a lucratividade necessária. Nesse contexto, as variáveis sob controle da gestão são os
custos e o volume de produção. O controle de gastos, portanto, é imprescindível para ter sucesso no mercado, especialmente,
quando se trata de empresas industriais. Nelas, há inúmeros elementos de gastos envolvidos, exigindo uma ampla visão dos custos
incorridos na fabricação dos seus produtos. (IZIDORO, 2016) Esse controle implica conhecer e aplicar os pilares da gestão de
custos: métodos de custeio, margem de contribuição e a relação custo-volume-lucro. (MARTINS, 2010; MEGLIORINI, 2007)

OBJETIVOS Identificar as contribuições da gestão de custos para a maximização da lucratividade em empresas industriais.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e descritiva.

RESULTADOS

A análise custo-volume-lucro (CVL) é um exame sistemático das relações entre preços de venda; volumes de produção e de venda;
custos, despesas e lucros. Essa análise toma por base o método de custeio variável, pois necessita da segregação dos custos e
despesas entre variáveis – variam de acordo com o nível de produção e fixos – não variam. (LORENTZ, 2021; MEGLIORINI, 2007) O
preço de venda, excluindo-se os gastos variáveis, permite conhecer a Margem de Contribuição, que deverá ser suficiente para cobrir
os gastos fixos e gerar lucros. Dessa relação, são obtidos os Pontos de Equilíbrio Contábil e Econômico. O PEC determina o volume
de produção suficiente para que todos os gastos sejam cobertos: PEC = Gastos Fixos / Margem de Contribuição; enquanto o PEE
permite acrescentar o lucro desejado, demonstrando quantos produtos devem ser fabricados para o lucro estabelecido: PEE =
Gastos Fixos + Lucro desejado / Margem de Contribuição. (MARTINS, 2010; MEGLIORINI, 2007) A partir dessas projeções, os
gestores poderão: ajustar o preço de venda, planejar as compras de insumos, a quantidade de mão de obra necessária e de outros
itens que integram os gastos variáveis. Também poderão controlar os gastos fixos, evitando que atinjam níveis que comprometam a
lucratividade desejada.

CONCLUSOES

A gestão estratégica de custos, a partir da análise CVL, demonstra que alterações em custos e receitas, e também no nível de lucros,
acontecem devido às alterações na quantidade produzida e vendida. No entanto, é preciso cuidado na utilização da ferramenta, pois
as receitas e custos são projetados e comparados sem considerar as variações no valor do dinheiro ao longo do tempo. Esse fator
não reduz as contribuições da gestão de custos para a lucratividade das empresas industriais, tornando necessário apenas o
cuidado dos gestores na correta interpretação e aplicação dos resultados obtidos com a análise CVL.

REFERENCIAS
IZIDORO, Cleyton. Contabilidade de custos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. LORENTZ, Francisco. Contabilidade e
análise de custos: uma abordagem prática e objetiva. 3 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2021. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de
Custos. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. MEGLIORINI, Evandir. Custos: análise e gestão. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007
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TITULO GESTÃO DE CUSTOS E A LUCRATIVIDADE EM EMPRESAS INDUSTRIAIS

INTRODUCAO

No atual cenário competitivo, é possível que o mercado determine o preço dos produtos das empresas, cabendo aos gestores
administrar as demais variáveis para garantir a lucratividade necessária. Nesse contexto, as variáveis sob controle da gestão são os
custos e o volume de produção. O controle de gastos, portanto, é imprescindível para ter sucesso no mercado, especialmente,
quando se trata de empresas industriais. Nelas, há inúmeros elementos de gastos envolvidos, exigindo uma ampla visão dos custos
incorridos na fabricação dos seus produtos. (IZIDORO, 2016) Esse controle implica conhecer e aplicar os pilares da gestão de
custos: métodos de custeio, margem de contribuição e a relação custo-volume-lucro. (MARTINS, 2010; MEGLIORINI, 2007)

OBJETIVOS Identificar as contribuições da gestão de custos para a maximização da lucratividade em empresas industriais.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e descritiva.

RESULTADOS

A análise custo-volume-lucro (CVL) é um exame sistemático das relações entre preços de venda; volumes de produção e de venda;
custos, despesas e lucros. Essa análise toma por base o método de custeio variável, pois necessita da segregação dos custos e
despesas entre variáveis – variam de acordo com o nível de produção e fixos – não variam. (LORENTZ, 2021; MEGLIORINI, 2007) O
preço de venda, excluindo-se os gastos variáveis, permite conhecer a Margem de Contribuição, que deverá ser suficiente para cobrir
os gastos fixos e gerar lucros. Dessa relação, são obtidos os Pontos de Equilíbrio Contábil e Econômico. O PEC determina o volume
de produção suficiente para que todos os gastos sejam cobertos: PEC = Gastos Fixos / Margem de Contribuição; enquanto o PEE
permite acrescentar o lucro desejado, demonstrando quantos produtos devem ser fabricados para o lucro estabelecido: PEE =
Gastos Fixos + Lucro desejado / Margem de Contribuição. (MARTINS, 2010; MEGLIORINI, 2007) A partir dessas projeções, os
gestores poderão: ajustar o preço de venda, planejar as compras de insumos, a quantidade de mão de obra necessária e de outros
itens que integram os gastos variáveis. Também poderão controlar os gastos fixos, evitando que atinjam níveis que comprometam a
lucratividade desejada.

CONCLUSOES

A gestão estratégica de custos, a partir da análise CVL, demonstra que alterações em custos e receitas, e também no nível de lucros,
acontecem devido às alterações na quantidade produzida e vendida. No entanto, é preciso cuidado na utilização da ferramenta, pois
as receitas e custos são projetados e comparados sem considerar as variações no valor do dinheiro ao longo do tempo. Esse fator
não reduz as contribuições da gestão de custos para a lucratividade das empresas industriais, tornando necessário apenas o
cuidado dos gestores na correta interpretação e aplicação dos resultados obtidos com a análise CVL.

REFERENCIAS
IZIDORO, Cleyton. Contabilidade de custos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. LORENTZ, Francisco. Contabilidade e
análise de custos: uma abordagem prática e objetiva. 3 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2021. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de
Custos. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. MEGLIORINI, Evandir. Custos: análise e gestão. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007
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Elias Jirjoss Ilias

TITULO CONDUTA ATUAL DO CÂNCER DE ESÔFAGO AVANÇADO

INTRODUCAO

O tratamento inicial para câncer de esôfago (tubo muscular oco, localizado entre a traqueia e a coluna vertebral, que liga a garganta
ao estômago), assim como na maioria dos cânceres, é definido pelo estágio da doença1. Nesses casos, os estágios são dividido em
0, I (subdivido em T1 e T2), II, III, IV e recidivas, sendo que o estágio IV é considerado câncer de esôfago avançado2. Em que é
possível observar a disseminação da doença para linfonodos e outros órgãos, sendo, em geral, tumores mais difíceis de serem
tratados1,2.

OBJETIVOS Descrever a conduta utilizada atualmente no tratamento de câncer de esôfago avançado.

METODOLOGIA
Realizou-se uma busca sistemática de artigos publicados nos anos de 2020 a 2022 nas principais bases de dados Scielo e PubMed
e a partir do INCA (Instituto Nacional de Câncer), American Cancer Society e A.C Camargo Cancer Center, pelos descritores “Câncer
de Esôfago” AND “Tratamentos” // “Câncer de Esôfago” AND “Estágio IV”, nos idiomas português e inglês.

RESULTADOS

De acordo com os principais centros de câncer pesquisados, os tratamentos visam principalmente a melhora da qualidade de vida,
sobrevida e alívio dos sintomas. No Brasil, de acordo com a última atualização do INCA (25 de abril de 2022), o tratamento é feito
com cirurgia, radioterapia e quimioterapia, de forma isolada ou combinada, levando em consideração o estágio da doença e das
condições clínicas do paciente. Considerando os estágios mais avançados da doença ou em pacientes muito debilitados, o
tratamento tem caráter paliativo, sendo feito por radioterapia combinada ou não à quimioterapia3. De acordo com o A.C Camargo
Cancer Center, o tratamento começa pela cirurgia para remoção do órgão e dos gânglios linfáticos ao redor do esôfago e do
estômago, sendo possível removê-los por meio de endoscopia ou cirurgia robótica6. A cirurgia pode ser associada anterior ou
posteriormente, à radioterapia e quimioterapia, principalmente quando o tumor for grande e houver risco de disseminação. Essas
opções de tratamento também podem ser empregadas sem cirurgia em casos especiais ou, ainda, para alívio dos sintomas.

CONCLUSOES

As informações obtidas estão de acordo com a literatura recente, evidenciado que apesar dos avanços tecnológicos e cirúrgicos,
em muitos casos de câncer de esôfago avançado, dificilmente a cirurgia será uma opção. Radioterapia, quimioterapia e
imunoterapia, isolados ou combinados entre si, passam a ser as principais, ou as vezes, únicas escolhas para aliviar alguns
sintomas da doença, como dor e dificuldade para deglutir, e aumentar a sobrevida do paciente.

REFERENCIAS

1. TREATING Esophageal Cancer by Stage. American Cancer Society, 2 jun. 2022. Disponível em:
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TITULO CONDUTA ATUAL DO CÂNCER DE ESÔFAGO AVANÇADO

INTRODUCAO

O tratamento inicial para câncer de esôfago (tubo muscular oco, localizado entre a traqueia e a coluna vertebral, que liga a garganta
ao estômago), assim como na maioria dos cânceres, é definido pelo estágio da doença1. Nesses casos, os estágios são dividido em
0, I (subdivido em T1 e T2), II, III, IV e recidivas, sendo que o estágio IV é considerado câncer de esôfago avançado2. Em que é
possível observar a disseminação da doença para linfonodos e outros órgãos, sendo, em geral, tumores mais difíceis de serem
tratados1,2.

OBJETIVOS Descrever a conduta utilizada atualmente no tratamento de câncer de esôfago avançado.

METODOLOGIA
Realizou-se uma busca sistemática de artigos publicados nos anos de 2020 a 2022 nas principais bases de dados Scielo e PubMed
e a partir do INCA (Instituto Nacional de Câncer), American Cancer Society e A.C Camargo Cancer Center, pelos descritores “Câncer
de Esôfago” AND “Tratamentos” // “Câncer de Esôfago” AND “Estágio IV”, nos idiomas português e inglês.

RESULTADOS

De acordo com os principais centros de câncer pesquisados, os tratamentos visam principalmente a melhora da qualidade de vida,
sobrevida e alívio dos sintomas. No Brasil, de acordo com a última atualização do INCA (25 de abril de 2022), o tratamento é feito
com cirurgia, radioterapia e quimioterapia, de forma isolada ou combinada, levando em consideração o estágio da doença e das
condições clínicas do paciente. Considerando os estágios mais avançados da doença ou em pacientes muito debilitados, o
tratamento tem caráter paliativo, sendo feito por radioterapia combinada ou não à quimioterapia3. De acordo com o A.C Camargo
Cancer Center, o tratamento começa pela cirurgia para remoção do órgão e dos gânglios linfáticos ao redor do esôfago e do
estômago, sendo possível removê-los por meio de endoscopia ou cirurgia robótica6. A cirurgia pode ser associada anterior ou
posteriormente, à radioterapia e quimioterapia, principalmente quando o tumor for grande e houver risco de disseminação. Essas
opções de tratamento também podem ser empregadas sem cirurgia em casos especiais ou, ainda, para alívio dos sintomas.

CONCLUSOES

As informações obtidas estão de acordo com a literatura recente, evidenciado que apesar dos avanços tecnológicos e cirúrgicos,
em muitos casos de câncer de esôfago avançado, dificilmente a cirurgia será uma opção. Radioterapia, quimioterapia e
imunoterapia, isolados ou combinados entre si, passam a ser as principais, ou as vezes, únicas escolhas para aliviar alguns
sintomas da doença, como dor e dificuldade para deglutir, e aumentar a sobrevida do paciente.
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TITULO O TRATAMENTO DE ACUPUNTURA NO PÓS-ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O Acidente Vascular Encefálico denominado (AVE) é um desenvolvimento de sinais clínicos de distúrbios focais ou globais da
função cerebral. Durante anos, a medicina tradicional chinesa vem se desenvolvendo cada vez mais na arte de tratar e curar as mais
diversas patologias que atingem o ser humano, principalmente em forma de prevenção, na qual reside toda a sua essência; é
fundamental que o terapeuta detecte as causas, diferencie pelo diagnóstico, saiba qual o principal fator patogênico que causou o
problema e veja qual caminho para o tratamento personalizado, de acordo com cada paciente; com isso, proporciona ao paciente o
alívio e conforto, encorajando o processo de prevenção e reabilitação das sequelas.

OBJETIVOS Avaliar a efetividade da acupuntura em pacientes acometidos pelo AVE.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, com embasamento em materiais publicados sobre os benefícios que o tratamento de
acupuntura traz aos pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral: livros, artigos científicos, publicações periódicas e
materiais disponíveis na internet, utilizando as seguintes palavras-chaves: acidente vascular encefálico, acupuntura, medicina
integrativa, nos seguintes bancos de dados: biblioteca virtual UNISA, MEDLINE, PEDro, LILACS, BVS e SciELO, publicados entre
2010-2022.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 10 artigos completos para esta revisão. Os artigos demonstram
resultados sobre o efeito da acupuntura na espasticidade, melhora da amplitude de movimento e ganho funcional com esse
tratamento, uma técnica simples, de fácil aceitação e sem efeitos colaterais, que liberam neurotransmissores e citosina,
promovendo reequilíbrio.

CONCLUSOES
Os artigos incluídos no presente estudo indicam que a acupuntura é um recurso eficaz e complementar, acessível, de baixo custo,
que contribui de forma significativa na redução das sequelas que o AVC pode acarretar.
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TITULO EFEITOS DA HIDROTERAPIA EM PORTADORES DA DOENÇA DE PARKINSON: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa e progressiva do sistema nervoso central. Seus sintomas podem
proporcionar declínio nos padrões de movimento, equilíbrio, marcha e na qualidade de vida dos pacientes. Dentre os vários recursos
da fisioterapia para o tratamento de indivíduos com DP, a hidroterapia tem sido amplamente utilizada para tratar doenças
neurológicas. Os princípios físicos da água associados à imersão do corpo em piscina aquecida e os movimentos realizados nesta
trazem benefícios aos sistemas sensoriais e motores.

OBJETIVOS Demonstrar o uso da hidroterapia como recurso fisioterapêutico para pacientes com doença de Parkinson.

METODOLOGIA

Trata- se de uma revisão e literatura, com embasamento em materiais publicados sobre o tema em 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. Foram incluídos artigos que obedeceram aos seguintes critérios: ter título,
resumo e por fim o texto na íntegra que se enquadraram a temática pertinente. Foram excluídos aqueles artigos que não abordavam
a temática: doença de Parkinson; os temas: desempenho funcional, equilíbrio e qualidade de vida; e que não abordavam a
hidroterapia.

RESULTADOS
Após pesquisar os bancos de dados de descrições e ler os títulos e resumo do artigo, após a exclusão de quatro artigos duplicados,
restam vinte e dois artigos. Os artigos, estes foram avaliados pela leitura do texto completo, portanto, 17 deles estão incluídos.

CONCLUSOES

Esta revisão de literatura demonstra que a hidroterapia afeta positivamente o desempenho funcional, equilíbrio e qualidade de vida
em pacientes com doença de Parkinson. Através da análise de estudos experimentais, na literatura de pesquisa, foram observadas
diferentes intervenções e concluiu-se que estudos com maior duração e maior número de sessões de tratamento por semana,
tendem a apresentar melhores resultados, especialmente quando buscam melhorar o aspecto funcional através de exercícios.
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TITULO A utilização de terapia manual e exercícios no tratamento fisioterapêutico da artrite reumatóide do adulto: revisão de literatura

INTRODUCAO
A Artrite Reumatóide (AR) é uma doença inflamatória crônica, sistêmica, autoimune, de etiologia desconhecida, que pode afetar
várias articulações sinoviais, causando destruição óssea, cartilaginosa e deformidades. O tratamento envolve a educação do
paciente, terapias psicológicas, ocupacionais, medicamentosas e fisioterapia.

OBJETIVOS
Pesquisar os benefícios da terapia manual e dos exercícios utilizados no tratamento fisioterapêutico da artrite reumatóide do
adulto.

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 2017 a 2022.

RESULTADOS

A presente revisão de literatura, selecionou pesquisas, que utilizaram a terapia manual e exercícios terapêuticos para tratar a Artrite
Reumatóide do adulto. Os exercícios terrestres aeróbicos, de mobilização articular e resistidos com a faixa elástica, melhoraram a
capacidade funcional, resistência e força de pacientes com AR. Porém, os exercícios aeróbicos aquáticos, quando comparados aos
terrestres, apresentam melhora significativa na dor, na atividade da AR e na capacidade funcional. A terapia manual também
proporciona benefícios clínicos no tratamento da dor e da função do joelho em pacientes com Artrite Reumatóide.

CONCLUSOES
A terapia manual, as mobilizações articulares, os exercícios aeróbicos resistidos com a faixa elástica, e os exercícios aquáticos,
contribuem para o tratamento do paciente com AR, na diminuição da dor, na manutenção da função, na melhora da força muscular,
da capacidade funcional e da qualidade de vida destes indivíduos.
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TITULO
ÁCIDO ASCÓRBICO ASSOCIADO AO MICROAGULHAMENTO NO TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO FACIAL: UMA REVISÃO DE
LITERATURA

INTRODUCAO

Com o início da fase adulta, a deficiência de colágeno começa a ser notada, pois o organismo diminui sua produção, sendo
necessária sua suplementação ou tratamentos capazes de estimular sua síntese. A técnica de microagulhamento teve início na
década de 90, como nome de “subcisão”, sua finalidade era induzir a produção de colágeno no tratamento de cicatrizes cutâneas e
rugas. É uma técnica que consiste na utilização de um equipamento cilíndrico com microagulhas que causam microlesões na pele,
estimulando mecanicamente a produção de colágeno. Além disso, a técnica do microagulhamento ajuda na permeação de
princípios ativos cosméticos através das microlesões.

OBJETIVOS
Apresentar os efeitos e benefícios do processo de microagulhamento no tratamento do envelhecimento facial associado ao ácido
ascórbico (vitamina C).

METODOLOGIA

Trata se de uma revisão de literatura com caracter retrospectivo, com a utilização de 10 artigos científicos. Pesquisados nas bases
de dados (Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online (MEDLINE), PUBMED, LILACS e Google Acadêmico) dos anos de (2018 a 2022). Nas línguas portuguesa e inglesa.
Utilizando as palavras chave - microagulhamento no envelhecimento da pele or microneedling skin aging.

RESULTADOS

Estudos apontam a eficácia da associação entre a vitamina C e a técnica do TIC. Essa associação pode ser benéfica no processo de
rejuvenescimento, considerando que o envelhecimento é um processo multifatorial que envolve a diminuição progressiva das
funções da pele e o procedimento e ativos selecionados envolvem diferentes mecanismos de ação, agindo em diferentes aspectos
da pele envelhecida. A vitamina C quando utilizada na pele em concentrações e período adequados, exerce efeitos que previnem e
tratam algumas alterações causadas pelo envelhecimento atuando por três principais mecanismos:estímulo de sintese de colágeno,
ação despigmentante e ação antioxidante.

CONCLUSOES

A técnica do microagulhamento tem se mostrado muito eficaz e que possui efeitos positivos contra o envelhecimento cutâneo, por
meio de micro lesões que estimulam a produção de colágeno e elastina, Facilitando assim a permeação de ativos como a vitamina
C, as micro lesões formadas permitem que uma maior de quantidade de vitamina C chegue as camadas da pele, facilitando a sua
ação antioxidante combatendo assim os radicais livres, auxiliando na síntese de colágeno.
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2019;2(2):97-114. 2. Pereira AC, Martins FS, Barbosa L. Indução percutânea de colágeno associada ao ácido ascórbico no
tratamento de rejuvenescimento facial. Research, Society and Development. 2021;10(8):1-6. 3. Maia RR, Silva RMV, Farias SLQ,
Vasconcellos LS, Carreiro EM, Meyer PF et al. Effect of microneedling associated with drug delivery on facial rejuvenation: clinical
and histological evaluation. Int. J. Med. Sci. Clin. Inv. 2021;8(4):5349-58.
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TITULO
ÁCIDO ASCÓRBICO ASSOCIADO AO MICROAGULHAMENTO NO TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO FACIAL: UMA REVISÃO DE
LITERATURA

INTRODUCAO

Com o início da fase adulta, a deficiência de colágeno começa a ser notada, pois o organismo diminui sua produção, sendo
necessária sua suplementação ou tratamentos capazes de estimular sua síntese. A técnica de microagulhamento teve início na
década de 90, como nome de “subcisão”, sua finalidade era induzir a produção de colágeno no tratamento de cicatrizes cutâneas e
rugas. É uma técnica que consiste na utilização de um equipamento cilíndrico com microagulhas que causam microlesões na pele,
estimulando mecanicamente a produção de colágeno. Além disso, a técnica do microagulhamento ajuda na permeação de
princípios ativos cosméticos através das microlesões.

OBJETIVOS
Apresentar os efeitos e benefícios do processo de microagulhamento no tratamento do envelhecimento facial associado ao ácido
ascórbico (vitamina C).

METODOLOGIA

Trata se de uma revisão de literatura com caracter retrospectivo, com a utilização de 10 artigos científicos. Pesquisados nas bases
de dados (Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online (MEDLINE), PUBMED, LILACS e Google Acadêmico) dos anos de (2018 a 2022). Nas línguas portuguesa e inglesa.
Utilizando as palavras chave - microagulhamento no envelhecimento da pele or microneedling skin aging.

RESULTADOS

Estudos apontam a eficácia da associação entre a vitamina C e a técnica do TIC. Essa associação pode ser benéfica no processo de
rejuvenescimento, considerando que o envelhecimento é um processo multifatorial que envolve a diminuição progressiva das
funções da pele e o procedimento e ativos selecionados envolvem diferentes mecanismos de ação, agindo em diferentes aspectos
da pele envelhecida. A vitamina C quando utilizada na pele em concentrações e período adequados, exerce efeitos que previnem e
tratam algumas alterações causadas pelo envelhecimento atuando por três principais mecanismos:estímulo de sintese de colágeno,
ação despigmentante e ação antioxidante.

CONCLUSOES

A técnica do microagulhamento tem se mostrado muito eficaz e que possui efeitos positivos contra o envelhecimento cutâneo, por
meio de micro lesões que estimulam a produção de colágeno e elastina, Facilitando assim a permeação de ativos como a vitamina
C, as micro lesões formadas permitem que uma maior de quantidade de vitamina C chegue as camadas da pele, facilitando a sua
ação antioxidante combatendo assim os radicais livres, auxiliando na síntese de colágeno.
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Vasconcellos LS, Carreiro EM, Meyer PF et al. Effect of microneedling associated with drug delivery on facial rejuvenation: clinical
and histological evaluation. Int. J. Med. Sci. Clin. Inv. 2021;8(4):5349-58.
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Luciana Gotardo

TITULO A eficácia da radiofrequência na pele envelhecida

INTRODUCAO

O envelhecimento da pele não é meramente uma questão de frouxidão tegumentar, abrange muito mais. Além disso uma infinidade
de agente celular e vias biológicas como fatores internos e externos, essas mudanças afetam o bem-estar geral do organismo todo,
podem conscientizar cada vez mais a importância de como a pele, serve como modelo, de como o tempo transforma o tecido
humano e como essa metamorfose transcende do aspecto do envelhecimento biológico cutâneo (rugas). A radiofrequência é um
dos tratamentos mais completos que existe no ramo da estética, pois além de tratar a flacidez tissular ela também auxilia na
gordura localizada celulite, contorno corporal. Para trabalhar na radiofrequência na flacidez a temperatura deve estar de 38 a 42
graus, ela age através de ondas que geram aquecimento, causando assim a ativação e renovação das fibras de colágeno. Sendo
assim um dos tratamentos mais indicados para pessoas com flacidez pois além de sem muito completo ele tem resultado visíveis
em algumas sessões.

OBJETIVOS Apresentar a radiofrequência e sua ação na estética como fator de sustentabilidade da pele.

METODOLOGIA

Trata se de uma revisão de literatura de caráter retrospectivo, com a utilização de 20 artigos, pesquisados nas bases de dados
Pubmed, Bireme, Lilacs, SCIELO, Science, Revista integrativa, livro de literatura (minha biblioteca), e acervomais. dos anos de
2015,2017,2019,2020, e 2021 na língua portuguesa utilizando as palavras chaves: Envelhecimento cutâneo, rugas, pele, flacidez,
rejuvenescimento, radiofrequência, estética facial, indução percutânea de colágeno e ativos.

RESULTADOS
Estudos realizado em 2020²pelos pesquisadores Souza, Monteiro e Lima afirmam que a radiofrequência é um excelente tratamento
contra a flacidez tissular pois é um método não invasivo que traz uma melhora significativa na redução de flacidez, rugas e linhas
de expressão.

CONCLUSOES
A técnica da radiofrequência mostrou se muito eficiente no tratamento de flacidez cutânea e de outras causas e indicações
estéticas, sem precisar de recorrer ao ato cirúrgico. Trata s de um tratamento não invasivo, e sua eficácia é extremamente
revolucionária com possibilidades de atuar na pele Envelhecida resultando no aperfeiçoando a qualidade de vida e bem estar.

REFERENCIAS

1 - SILVA, Natália Mendonça de brito. et al. efeitos da radiofrequência no rejuvenescimento facial, revisão literária, escola de
ciências sociais e da saúde, Goiânia,GO, 09/dez-2021 – acesso em 26/08/2022, disponível em:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2777 2 - SOUZA, Samily Nascimento. Et al. Radiofrequência no
tratamento da flacidez tissular facial, revisão integrativa, faculdade independente do nordeste Brasil, vitória da conquista,Bahia, v.
14 , n 53 – 2020 , publicação internacional, acesso em: 27/08/2022, disponível em:
https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2835 3- COSTA.E. K. de O.; AlmeidaD. L. Análise do efeito da radiofrequência no
tratamento de flacidez cutânea relacionada ao processo de envelhecimento: revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, n.
31, p. e856, 31 ago. 2019.acesso 27/08/2022 _ disponível em: https://doi.org/10.25248/reas.e856.2019
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Luciana Gotardo

TITULO A eficácia da radiofrequência na pele envelhecida

INTRODUCAO

O envelhecimento da pele não é meramente uma questão de frouxidão tegumentar, abrange muito mais. Além disso uma infinidade
de agente celular e vias biológicas como fatores internos e externos, essas mudanças afetam o bem-estar geral do organismo todo,
podem conscientizar cada vez mais a importância de como a pele, serve como modelo, de como o tempo transforma o tecido
humano e como essa metamorfose transcende do aspecto do envelhecimento biológico cutâneo (rugas). A radiofrequência é um
dos tratamentos mais completos que existe no ramo da estética, pois além de tratar a flacidez tissular ela também auxilia na
gordura localizada celulite, contorno corporal. Para trabalhar na radiofrequência na flacidez a temperatura deve estar de 38 a 42
graus, ela age através de ondas que geram aquecimento, causando assim a ativação e renovação das fibras de colágeno. Sendo
assim um dos tratamentos mais indicados para pessoas com flacidez pois além de sem muito completo ele tem resultado visíveis
em algumas sessões.

OBJETIVOS Apresentar a radiofrequência e sua ação na estética como fator de sustentabilidade da pele.

METODOLOGIA

Trata se de uma revisão de literatura de caráter retrospectivo, com a utilização de 20 artigos, pesquisados nas bases de dados
Pubmed, Bireme, Lilacs, SCIELO, Science, Revista integrativa, livro de literatura (minha biblioteca), e acervomais. dos anos de
2015,2017,2019,2020, e 2021 na língua portuguesa utilizando as palavras chaves: Envelhecimento cutâneo, rugas, pele, flacidez,
rejuvenescimento, radiofrequência, estética facial, indução percutânea de colágeno e ativos.

RESULTADOS
Estudos realizado em 2020²pelos pesquisadores Souza, Monteiro e Lima afirmam que a radiofrequência é um excelente tratamento
contra a flacidez tissular pois é um método não invasivo que traz uma melhora significativa na redução de flacidez, rugas e linhas
de expressão.

CONCLUSOES
A técnica da radiofrequência mostrou se muito eficiente no tratamento de flacidez cutânea e de outras causas e indicações
estéticas, sem precisar de recorrer ao ato cirúrgico. Trata s de um tratamento não invasivo, e sua eficácia é extremamente
revolucionária com possibilidades de atuar na pele Envelhecida resultando no aperfeiçoando a qualidade de vida e bem estar.

REFERENCIAS

1 - SILVA, Natália Mendonça de brito. et al. efeitos da radiofrequência no rejuvenescimento facial, revisão literária, escola de
ciências sociais e da saúde, Goiânia,GO, 09/dez-2021 – acesso em 26/08/2022, disponível em:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2777 2 - SOUZA, Samily Nascimento. Et al. Radiofrequência no
tratamento da flacidez tissular facial, revisão integrativa, faculdade independente do nordeste Brasil, vitória da conquista,Bahia, v.
14 , n 53 – 2020 , publicação internacional, acesso em: 27/08/2022, disponível em:
https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2835 3- COSTA.E. K. de O.; AlmeidaD. L. Análise do efeito da radiofrequência no
tratamento de flacidez cutânea relacionada ao processo de envelhecimento: revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, n.
31, p. e856, 31 ago. 2019.acesso 27/08/2022 _ disponível em: https://doi.org/10.25248/reas.e856.2019
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Luciana Gotardo

TITULO A eficácia da radiofrequência na pele envelhecida

INTRODUCAO

O envelhecimento da pele não é meramente uma questão de frouxidão tegumentar, abrange muito mais. Além disso uma infinidade
de agente celular e vias biológicas como fatores internos e externos, essas mudanças afetam o bem-estar geral do organismo todo,
podem conscientizar cada vez mais a importância de como a pele, serve como modelo, de como o tempo transforma o tecido
humano e como essa metamorfose transcende do aspecto do envelhecimento biológico cutâneo (rugas). A radiofrequência é um
dos tratamentos mais completos que existe no ramo da estética, pois além de tratar a flacidez tissular ela também auxilia na
gordura localizada celulite, contorno corporal. Para trabalhar na radiofrequência na flacidez a temperatura deve estar de 38 a 42
graus, ela age através de ondas que geram aquecimento, causando assim a ativação e renovação das fibras de colágeno. Sendo
assim um dos tratamentos mais indicados para pessoas com flacidez pois além de sem muito completo ele tem resultado visíveis
em algumas sessões.

OBJETIVOS Apresentar a radiofrequência e sua ação na estética como fator de sustentabilidade da pele.

METODOLOGIA

Trata se de uma revisão de literatura de caráter retrospectivo, com a utilização de 20 artigos, pesquisados nas bases de dados
Pubmed, Bireme, Lilacs, SCIELO, Science, Revista integrativa, livro de literatura (minha biblioteca), e acervomais. dos anos de
2015,2017,2019,2020, e 2021 na língua portuguesa utilizando as palavras chaves: Envelhecimento cutâneo, rugas, pele, flacidez,
rejuvenescimento, radiofrequência, estética facial, indução percutânea de colágeno e ativos.

RESULTADOS
Estudos realizado em 2020²pelos pesquisadores Souza, Monteiro e Lima afirmam que a radiofrequência é um excelente tratamento
contra a flacidez tissular pois é um método não invasivo que traz uma melhora significativa na redução de flacidez, rugas e linhas
de expressão.

CONCLUSOES
A técnica da radiofrequência mostrou se muito eficiente no tratamento de flacidez cutânea e de outras causas e indicações
estéticas, sem precisar de recorrer ao ato cirúrgico. Trata s de um tratamento não invasivo, e sua eficácia é extremamente
revolucionária com possibilidades de atuar na pele Envelhecida resultando no aperfeiçoando a qualidade de vida e bem estar.

REFERENCIAS

1 - SILVA, Natália Mendonça de brito. et al. efeitos da radiofrequência no rejuvenescimento facial, revisão literária, escola de
ciências sociais e da saúde, Goiânia,GO, 09/dez-2021 – acesso em 26/08/2022, disponível em:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2777 2 - SOUZA, Samily Nascimento. Et al. Radiofrequência no
tratamento da flacidez tissular facial, revisão integrativa, faculdade independente do nordeste Brasil, vitória da conquista,Bahia, v.
14 , n 53 – 2020 , publicação internacional, acesso em: 27/08/2022, disponível em:
https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2835 3- COSTA.E. K. de O.; AlmeidaD. L. Análise do efeito da radiofrequência no
tratamento de flacidez cutânea relacionada ao processo de envelhecimento: revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, n.
31, p. e856, 31 ago. 2019.acesso 27/08/2022 _ disponível em: https://doi.org/10.25248/reas.e856.2019
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Cassiano Sandrini

TITULO EFEITOS DA AURÍCULOTERAPIA EM PACIENTES ADULTOS COM LOMBALGIA CRÔNICA – REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, 80% da população já teve ou terá dor na coluna ao longo da vida, seja devido a
maus hábitos, má postura, sedentarismo, o que acaba sendo uma das maiores idas aos consultórios médicos. Estudos ressaltam
que a dor lombar traz um impacto econômico negativo muito grande para a sociedade, uma vez que esse absenteísmo é
extremamente oneroso para as empresas e também para os serviços de saúde, em virtude das constantes procuras. Além disso,
trata-se de uma condição de grande morbidade que leva muito sofrimento físico e psicológico, com grande repercussão social.
Dentre os possíveis tratamentos para dor lombar, a auriculoterapia (AT), ramo da medicina tradicional chinesa (MTC), tem sido
especulado com tratamento. (Nessa)Na técnica da auriculoterapia é feito um estímulo de pressão cutâneo, no pavilhão auricular, o
qual induz a uma resposta corporal que se manifestará como alterações neurológicas, hormonais e imunológicas produzindo
dopamina e endorfina responsáveis pela diminuição da dor, ansiedade e depressão.

OBJETIVOS Verificar a eficácia da auriculoterapia no tratamento da lombalgia crônica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com embasamento em materiais publicados sobre o tratamento da auriculoterapia
em pacientes com lombalgia crônica em livros, artigos científicos, publicações periódicas e materiais disponíveis na internet,
utilizando as seguintes palavras-chaves: auriculoterapia, lombalgia crônica, medicina integrativa nos seguintes bancos de dados:
biblioteca virtual UNISA, MEDLINE, PEDro, LILACS, BVS e SciELO, publicados entre 2010-2022.

RESULTADOS

Após a coleta e seleção de dados, foram incluídos 08 artigos na integra para esta revisão. As evidências mostram que
auriculoterapia obteve resultados significativos na dor lombar, é uma técnica simples, de fácil aceitação e sem efeitos colaterais,
realiza-se o estimulo da pressão através das sementes, agulhas semipermanentes e esferas, que liberam neurotransmissores e
citosina promovendo sensação de bem-estar.

CONCLUSOES
Os artigos incluídos no estudo demonstram que a auriculoterapia é um recurso eficaz, complementar, acessível, de baixo custo e
que contribui de forma significativa na redução da dor lombar crônica. Ressaltando a necessidade de mais estudos práticos sobre o
assunto discutido, com número da amostra maiores e em diversos países, para sua eficácia ser melhor comprovada.

REFERENCIAS

1 - FILHO, OMC.; ARAÚJO, KLR. Lombalgia crônica: prevenção, diagnóstico e tratamento da atenção primária. Universidade Federal
do Piauí UFPI, 2020. Disponível em: https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/18964. 2 - Airaksinen O, Brox JI, Cedraschi C, et
al. Chapter 4. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. European Spine Journal: Official
Publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine
Research Society. 2006 Mar;15 Suppl 2:S192-300. DOI: 10.1007/s00586-006-1072-1. PMID: 16550448; PMCID: PMC3454542. 3-
CARGNIN ZA, SCHNEIDER DG, VARGAS MAO, MACHADO RR. Non-specific low back pain and its relation to the nursing work
process. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2019; 27: e 3172.
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Luciana Gotardo

TITULO
A EFICÁCIA DE ESTIMULAÇÃO DE NOVAS FIBRAS DE COLÁGENO E ELASTINA NO TRATAMENTO DA FLACIDEZ TISSULAR COM
RADIOFREQUÊNCIA

INTRODUCAO

A principal característica da flacidez cutânea acontece quando o colágeno se torna gradualmente mais rígido e a elastina vai
perdendo suas propriedades físicas. Aparece normalmente a partir da terceira década de vida da mulher, o que é bem notório no
corpo sendo visível principalmente nas regiões abdômen, coxas, glúteos, rosto e braços. Determinada pela existência desorganizada
e diminuição das atividade dos fibroblastos, o que ocasionam uma dedicação na proliferação de colágeno. Levando à formação da
flacidez cutânea estando relacionada diretamente com a atividade do tecido conjuntivo de manutenção. Nos últimos anos, as
opções disponíveis para tratar a flacidez da pele para obter um contorno corporal ajustado eram limitas à cirurgia. Os efeitos do
aquecimento dérmico são bem reconhecido por incluir efeitos imediatos na estrutura do colágeno, com estipulação de
necolagênese. Os efeitos fisiológicos da radiofrequência no combate à flacidez é a vasodilatação e o aumento da circulação
sanguínea, além da elevação da temperaturas produz vasodilatação local, há também estímulo do aporte de nutrientes e oxigênio,
acelerando a eliminação dos catabólitos

OBJETIVOS
Apresentar a capacidade da radiofrequência de estimulação de novas fibras de colágeno e elastina no tratamento de flacidez
cutânea.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura. Pesquisa foi realizada com artigos científicos referentes a estimulação de novas fibras de
colágeno e elastina no tratamento da flacidez tissular com radiofrequência, com base de dados do PubMed, NCBI, SciElo e bireme,
utilizando limitadores temporais de 2012 a 2022 todo o conteúdo das bases consultadas contendo as palavras utilizadas para a
busca foram contempladas no período de 2012 a 2022 limitado aos indianas Inglês e Português.

RESULTADOS

Estudo realizado em 2018 por Fonseca, para avaliar o uso da radiofrequência na flacidez de forma qualitativa, foi identificado que
após algumas sessões que variaram entre 6 a 8 sendo realizada uma vez por semana, foi observada uma melhora significativa do
quadro de flacidez tissular, melhorando o aspecto da pele. Corroborando com estudo de Tagioglato em 2015, com intuito de avaliar
o método da RF na flacidez de pele corporal, os resultados obtidos apontaram a eficácia para pacientes bem selecionados, cuja a
flacidez fosse leve ou moderada, apresentando uma ação muito eficaz no tratamento do contorno corporal e da celulite.

CONCLUSOES
O uso da radiofrequência em tratamento de flacidez de pele mostrou se muito eficaz quando associado corretamente pelo
profissional. Sendo uma técnica que favorece ao estímulo de novas fibras de colágeno e elastina através do aquecimento
melhorando o quadro do aspecto e o tônus da pele.

REFERENCIAS

1 - TAGLIOLATTO S. Radiofrequência: método não invasivo para tratamento da flacidez cutânea e contorno corporal. Surgical (#38)
Cosmetic Dermatology. vol. 7, núm. 4, 2015, pp. 332-338 Sociedade brasileira de Dermatologia Rio de Janeiro. Brasil. 2 - FONSECA
E.; ALVES J.; HASSE R. O uso da radiofrequência no tratamento de rejuvenescimento facial. v. 1 n. 1 (2018): Revista Estética em
Movimento. 3 - FACCHINETTI J. B.; SOUZA J. S.; SANTOS K. T. P. Radiofrequência no Rejuvenescimento Facial. Id on Line Rev. Mult.
Psic. V.11, N. 38. 2017 - ISSN 1981-1179.
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Luciana Gotardo

TITULO
A EFICÁCIA DE ESTIMULAÇÃO DE NOVAS FIBRAS DE COLÁGENO E ELASTINA NO TRATAMENTO DA FLACIDEZ TISSULAR COM
RADIOFREQUÊNCIA

INTRODUCAO

A principal característica da flacidez cutânea acontece quando o colágeno se torna gradualmente mais rígido e a elastina vai
perdendo suas propriedades físicas. Aparece normalmente a partir da terceira década de vida da mulher, o que é bem notório no
corpo sendo visível principalmente nas regiões abdômen, coxas, glúteos, rosto e braços. Determinada pela existência desorganizada
e diminuição das atividade dos fibroblastos, o que ocasionam uma dedicação na proliferação de colágeno. Levando à formação da
flacidez cutânea estando relacionada diretamente com a atividade do tecido conjuntivo de manutenção. Nos últimos anos, as
opções disponíveis para tratar a flacidez da pele para obter um contorno corporal ajustado eram limitas à cirurgia. Os efeitos do
aquecimento dérmico são bem reconhecido por incluir efeitos imediatos na estrutura do colágeno, com estipulação de
necolagênese. Os efeitos fisiológicos da radiofrequência no combate à flacidez é a vasodilatação e o aumento da circulação
sanguínea, além da elevação da temperaturas produz vasodilatação local, há também estímulo do aporte de nutrientes e oxigênio,
acelerando a eliminação dos catabólitos

OBJETIVOS
Apresentar a capacidade da radiofrequência de estimulação de novas fibras de colágeno e elastina no tratamento de flacidez
cutânea.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura. Pesquisa foi realizada com artigos científicos referentes a estimulação de novas fibras de
colágeno e elastina no tratamento da flacidez tissular com radiofrequência, com base de dados do PubMed, NCBI, SciElo e bireme,
utilizando limitadores temporais de 2012 a 2022 todo o conteúdo das bases consultadas contendo as palavras utilizadas para a
busca foram contempladas no período de 2012 a 2022 limitado aos indianas Inglês e Português.

RESULTADOS

Estudo realizado em 2018 por Fonseca, para avaliar o uso da radiofrequência na flacidez de forma qualitativa, foi identificado que
após algumas sessões que variaram entre 6 a 8 sendo realizada uma vez por semana, foi observada uma melhora significativa do
quadro de flacidez tissular, melhorando o aspecto da pele. Corroborando com estudo de Tagioglato em 2015, com intuito de avaliar
o método da RF na flacidez de pele corporal, os resultados obtidos apontaram a eficácia para pacientes bem selecionados, cuja a
flacidez fosse leve ou moderada, apresentando uma ação muito eficaz no tratamento do contorno corporal e da celulite.

CONCLUSOES
O uso da radiofrequência em tratamento de flacidez de pele mostrou se muito eficaz quando associado corretamente pelo
profissional. Sendo uma técnica que favorece ao estímulo de novas fibras de colágeno e elastina através do aquecimento
melhorando o quadro do aspecto e o tônus da pele.

REFERENCIAS

1 - TAGLIOLATTO S. Radiofrequência: método não invasivo para tratamento da flacidez cutânea e contorno corporal. Surgical (#38)
Cosmetic Dermatology. vol. 7, núm. 4, 2015, pp. 332-338 Sociedade brasileira de Dermatologia Rio de Janeiro. Brasil. 2 - FONSECA
E.; ALVES J.; HASSE R. O uso da radiofrequência no tratamento de rejuvenescimento facial. v. 1 n. 1 (2018): Revista Estética em
Movimento. 3 - FACCHINETTI J. B.; SOUZA J. S.; SANTOS K. T. P. Radiofrequência no Rejuvenescimento Facial. Id on Line Rev. Mult.
Psic. V.11, N. 38. 2017 - ISSN 1981-1179.
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Saulo dos Santos Gil

TITULO
ASSOCIAÇÃO ENTRE POTÊNCIA MUSCULAR E VO2PICO EM ATLETAS JUVENIS DE TRIATLON: UM ESTUDO DOS ATLETAS DA
ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL TALENTOS DO CAPÃO

INTRODUCAO

O triatlo consiste em uma modalidade esportiva de resistência composta por uma sequência de 3 subdisciplinas: natação, ciclismo
e corrida. Embora existam diversos formatos de provas, o mais tradicional consiste em 750 metros de natação, 20km de ciclismo e
5km de corrida. O consumo máximo de oxigênio (VO2pico) é um reconhecido preditor de performance em atletas de endurance,
como o triatlon. O VO2pico é determinado por distintos fatores fisiológicos tais como capacidade de difusão pulmonar, débito
cardiaco, transporte de O2 e músculos esqueléticos. Sendo assim, a melhora destes fatores podem influenciar o VO2pico. A
potência muscular também é um preditor de performance, mas a relação entre potência muscular e VO2pico de atletas juvenis de
triatlho ainda esta para ser elucidade. Essa associação, em caso de positiva e significante, pode auxiliar treinadores no
planejamento do treinamento físico desses atletas.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo é vertificar a associação entre a potência muscular e o consumo máximo de oxigênio em atletas de
triatlo juvenis.

METODOLOGIA

O presente estudo consiste em um estudo transversal. Os participantes do estudo consistem de atletas da categoria infantil (8-14
anos) segundo a Confederação Brasileira de Triathlon, da equipe de treinamento da Organização Não Governamental Talentos do
Capão. A potência muscular foi avaliada por meio do teste de salto vertical com (CMJ) e sem contramovimento (SJ) e o VO2pico foi
estimado pelo teste de Cooper. A correlação de Pearson foi utilizada para verificar a relação entre potência (SJ e CMJ) e VO2pico.

RESULTADOS
Vinte e sete atletas juvenis foram avaliados. Nós observamos uma correlação positiva e significante entre VO2pico e SJ (r=0,68,
P=0,0014) e CMJ (r=0,53, P=0,0190). Quando analisado homens e mulheres separamente, embora as correlações ainda se
mostravam positivas, apenas a correlação entre VO2pico e SJ para mulheres atingiu significancia estatistica (SJ: r=0,76, P=0,0166).

CONCLUSOES

O principal resultado do presente estudo indica que a potência muscular avaliada pelo teste de salto vertical sem e com
contramovimento esta positivamente associada com o VO2pico. Estes resultados podem auxiliar profissionais envolvidos no
treimanento de atletas de triatlo uma vez que, dada a associação positiva entre potência e consumo máximo de oxigênio, modelos
de treinamento de potência podem contribuir para uma melhora do consumo máximo de oxigênio.

REFERENCIAS

Bassett, D. R., Jr. and E. T. Howley (2000). "Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance
performance." Med Sci Sports Exerc 32(1): 70-84. Bentley, D. J., G. P. Millet, V. E. Vleck and L. R. McNaughton (2002). "Specific
aspects of contemporary triathlon: implications for physiological analysis and performance." Sports Med 32(6): 345-359. Latt, E., J.
Jurimae, J. Maestu, P. Purge, R. Ramson, K. Haljaste, K. L. Keskinen, F. A. Rodriguez and T. Jurimae (2010). "Physiological,
biomechanical and anthropometrical predictors of sprint swimming performance in adolescent swimmers." J Sports Sci Med 9(3):
398-404.
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Saulo dos Santos Gil

TITULO
ASSOCIAÇÃO ENTRE POTÊNCIA MUSCULAR E VO2PICO EM ATLETAS JUVENIS DE TRIATLON: UM ESTUDO DOS ATLETAS DA
ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL TALENTOS DO CAPÃO

INTRODUCAO

O triatlo consiste em uma modalidade esportiva de resistência composta por uma sequência de 3 subdisciplinas: natação, ciclismo
e corrida. Embora existam diversos formatos de provas, o mais tradicional consiste em 750 metros de natação, 20km de ciclismo e
5km de corrida. O consumo máximo de oxigênio (VO2pico) é um reconhecido preditor de performance em atletas de endurance,
como o triatlon. O VO2pico é determinado por distintos fatores fisiológicos tais como capacidade de difusão pulmonar, débito
cardiaco, transporte de O2 e músculos esqueléticos. Sendo assim, a melhora destes fatores podem influenciar o VO2pico. A
potência muscular também é um preditor de performance, mas a relação entre potência muscular e VO2pico de atletas juvenis de
triatlho ainda esta para ser elucidade. Essa associação, em caso de positiva e significante, pode auxiliar treinadores no
planejamento do treinamento físico desses atletas.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo é vertificar a associação entre a potência muscular e o consumo máximo de oxigênio em atletas de
triatlo juvenis.

METODOLOGIA

O presente estudo consiste em um estudo transversal. Os participantes do estudo consistem de atletas da categoria infantil (8-14
anos) segundo a Confederação Brasileira de Triathlon, da equipe de treinamento da Organização Não Governamental Talentos do
Capão. A potência muscular foi avaliada por meio do teste de salto vertical com (CMJ) e sem contramovimento (SJ) e o VO2pico foi
estimado pelo teste de Cooper. A correlação de Pearson foi utilizada para verificar a relação entre potência (SJ e CMJ) e VO2pico.

RESULTADOS
Vinte e sete atletas juvenis foram avaliados. Nós observamos uma correlação positiva e significante entre VO2pico e SJ (r=0,68,
P=0,0014) e CMJ (r=0,53, P=0,0190). Quando analisado homens e mulheres separamente, embora as correlações ainda se
mostravam positivas, apenas a correlação entre VO2pico e SJ para mulheres atingiu significancia estatistica (SJ: r=0,76, P=0,0166).

CONCLUSOES

O principal resultado do presente estudo indica que a potência muscular avaliada pelo teste de salto vertical sem e com
contramovimento esta positivamente associada com o VO2pico. Estes resultados podem auxiliar profissionais envolvidos no
treimanento de atletas de triatlo uma vez que, dada a associação positiva entre potência e consumo máximo de oxigênio, modelos
de treinamento de potência podem contribuir para uma melhora do consumo máximo de oxigênio.

REFERENCIAS

Bassett, D. R., Jr. and E. T. Howley (2000). "Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance
performance." Med Sci Sports Exerc 32(1): 70-84. Bentley, D. J., G. P. Millet, V. E. Vleck and L. R. McNaughton (2002). "Specific
aspects of contemporary triathlon: implications for physiological analysis and performance." Sports Med 32(6): 345-359. Latt, E., J.
Jurimae, J. Maestu, P. Purge, R. Ramson, K. Haljaste, K. L. Keskinen, F. A. Rodriguez and T. Jurimae (2010). "Physiological,
biomechanical and anthropometrical predictors of sprint swimming performance in adolescent swimmers." J Sports Sci Med 9(3):
398-404.
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TITULO A EFICÁCIA DO MÉTODO PILATES EM PACIENTES COM DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A dor lombar crônica inespecífica está entre as quatro doenças mais comuns no mundo. Anatomicamente, pode ser definida como
uma dor presente desde o último arco costal até a prega glútea. Além disso, gera alto impacto econômico, com altas taxas de
afastamento do trabalho por incapacidade e, pelo menos, 84% da população relatará sintomas de dor lombar em alguma fase da
vida. Dentre os diversos tipos de tratamento não invasivos para a dor lombarl o método Pilates tem ganhado grande importância nos
últimos anos, pois pode ser utilizado como ferramenta para a reabilitação de diversas afecções musculoesqueléticas, incluindo a
dor lombar inespecífica. O objetivo do Pilates concentra-se no alinhamento, fortalecimento da musculatura Lombo-pélvica e
correção postural.

OBJETIVOS
Evidenciar os resultados descritos na literatura sobre a eficácia do método Pilates em pacientes com dor lombar crônica
inespecífica.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, com embasamento em materiais publicados sobre o tema em livros, artigos científicos,
publicações periódicas e materiais disponíveis na internet nos seguintes bancos de dados: biblioteca virtual UNISA, Pub Med, PEDro,
SciELO, no período de 2015 a 2022.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa, foram incluídos 09 artigos na íntegra para esta revisão, publicados entre 2015-2022. As
evidências mostram que o método Pilates obteve resultados significativos na dor lombar crônica inespecífica, não só no aspecto da
dor, como também obteve bons resultados nos aspectos da capacidade funcional, estabilidade, vitalidade, equilíbrio e na qualidade
de vida.

CONCLUSOES

Os artigos incluídos no presente estudo indicam que o método Pilates é um recurso eficaz, e que contribui de forma significativa na
redução da dor lombar crônica inespecífica, sendo o Pilates um dos tratamentos mais eficazes nesta disfunção tanto a longo quanto
em curto prazo. Porém, alguns dos autores sugerem que novos estudos sejam realizados para melhores resultados sobre a eficácia
do método comparado a outras técnicas.

REFERENCIAS

1. Mc V, J R-T, I C-M, A D-P, Me A-F, Y C-C. Results of a Pilates Exercise Program in 1. Patients With Chronic Non-Specific Low Back
Pain: A Randomized Controlled Trial [Internet]. Clinical rehabilitation. 2017. Available from:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27260764/ 2. Natour J, Cazotti L de A, Ribeiro LH, Baptista AS, Jones A. Pilates improves pain,
function and quality of life in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation. 2014 Jun
25;29(1):59–68. 3. Cruz-Díaz D, Romeu M, Velasco-González C, Martínez-Amat A, Hita-Contreras F. The effectiveness of
12(#38)#8201;weeks of Pilates intervention on disability, pain and kinesiophobia in patients with chronic low back pain: a
randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation. 2018 Apr 13;32(9):1249–57.
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TITULO
OS BENEFÍCIOS DO MÉTODO PILATES EM PACIENTES PORTADORES DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: REVISÃO DE
LITERATURA

INTRODUCAO

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma síndrome neurológica que corresponde à segunda maior causa de morte no mundo.
Embora a taxa de mortalidade para o AVC seja alta, o índice de morbidade também é elevado, causando incapacidades, problemas
estruturais e funcionais do corpo, limitações de atividades e restrições sociais, aspectos que impactam diretamente na qualidade de
vida desses indivíduos. Após um episódio de AVC, os danos causados ao cérebro podem deixar déficits neurológicos importantes.
O método pilates (MP) possui princípios que são de grande ajuda para portadores dessa síndrome pois proporcionam uma atividade
física segura e com características que envolvem a concentração e controle, podendo assim implicar positivamente em um aumento
na habilidade funcional, além de influenciar positivamente na qualidade de vida.

OBJETIVOS Conhecer os benefícios do método do pilates para pacientes portadores de AVC.

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado por meio de uma revisão de literatura, buscando conhecer sob a visão de alguns autores, a importância
da intervenção fisioterapêutica através do MP em pacientes com AVC. A pesquisa foi realizada nas bases de dados SciELO, Bireme,
LILACS, Pubmed, biblioteca virtual UNISA, BVS nos idiomas da língua portuguesa e inglesa.

RESULTADOS

A pesquisa identificou 173 referências de possível elegibilidade quando realizada a busca com os descritores: método pilates, AVC,
AVC hemorrágico e AVC isquêmico. A triagem inicial excluiu 167 registros após realizar filtragem de critérios não aplicáveis,
restando apenas 06 para leitura de título e resumo. Após a leitura do texto completo foi realizada revisão dos critérios de
elegibilidade que resultou na seleção final de 06 artigos. Os artigos coletados descrevem a eficácia do MP buscando sempre a
melhora da funcionalidade e da qualidade de vida dos portadores de AVC, variando nas formas de aplicação, grupo alvo das
amostras, período de análise e duração das intervenções.

CONCLUSOES

A revisão realizada nos mostra que a fisioterapia através do MP é de fundamental importância na recuperação de pacientes com
AVC, durante a reabilitação é preciso identificar os exercícios terapêuticos que melhor se adequam a cada caso. O método mostrou-
se eficaz em vários aspectos significantes como as disfunções da marcha, equilíbrio e postura, entre outros, promovendo melhora
na funcionalidade, melhorando assim a qualidade de vida dos portadores acometidos por essa síndrome neurológica.

REFERENCIAS

World Health Organization. Health statistics and information systems – Projections of mortality and causes of death, 2015 and 2030.
Geneva: WHO; c2013. Costa, Tatiana Ferreira da et al. Acidente vascular encefálico: características do paciente e qualidade de vida
de cuidadores. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2016, v. 69, n. 5, pp. 933-939. ISSN 1984-0446.
https://doi.org/10.1590/0034-7167-2015-0064. Roh S, Gil HJ, Yoon S. Effects de 8 semanas de exercício de Pilates à base de tapete
em marcha em pacientes com derrame crônico. J Phys Ther Sci. 2016 Set;28(9):2615-2619. doi: 10.1589/jpts.28.2615.
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TITULO Importâncias e Riscos de Cirurgias Plásticas e Procedimentos Estéticos

INTRODUCAO

.A cirurgia plástica estética é um procedimento cirúrgico eletivo, por meio do qual se busca a melhora da aparência, modificando os
traços originais da face ou as formas do corpo que desagradam seus portadores, a maior tendência a se decidir a fazer uma cirurgia
plástica estética após considerar seus riscos e efeitos colaterais está relacionado com a insatisfação com a própria imagem, para
entrarem em um padrão de beleza que a sociedade impõe. O Brasil é o país com o maior número de realizações de cirurgias
plásticas no mundo, maior consumo é feito por mulheres entre 18 anos ou menos, até 35 anos de idade, além da procura por
tratamentos estéticos.

OBJETIVOS
comparar cirurgias e procedimentos estéticos onde o resultado foi negativo, por um erro médico, ou pós cirúrgicos que não foram
bem sucedidos.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura, realizada através das bases científicas como: scielo, bireme, pubmed e lilacs com os
descritores: consumo de cirurgias plásticas; erros médicos em procedimentos estéticos; cuidados pós cirúrgicos do período de
2012 até 2022.

RESULTADOS

Estudo realizado em 2020¹, onde os autores afirmam que os implantes de silicone estão associados a manifestações clínicas
graves e negativas e às vezes inexplicáveis, dentre as principais: fadiga crônica, problemas de sono e memória, dor generalizada,
boca e olhos secos, depressão, artralgia, mialgia, palpitações, zumbido e perda auditiva, erupções cutâneas, queda de cabelo,
problemas de visão, hiperidrose, reações alérgicas, etc.

CONCLUSOES

A busca pela melhora da auto estima encontra se em alta cada vez mais comum no dia à dia, seja através do ato cirúrgico ou
através de procedimento estéticos. O ato cirúrgico é muito seguro desde que seu pós operatório seja executado de forma correta e
eficiente pelo profissional que deverá ser qualificado e que saiba como conduzir de forma eficiente de acordo com as necessidades
do seu pós operatório, devendo associar recursos eletro terapêuticos que venham favorecer no processo cicatricial, respeitando as
limitações e zelando pela segurança do paciente.

REFERENCIAS

1. Halpert G; Amital H; Silicone breats implants - historical medical error. Harefuah. Set/2020. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32955815/ 2. Kalashnikova NG; Jafferany M; Lotti T. Management and prevention of laser
complication on Ahestetic Medicine: An analysis of the ethological factors. Dermatol Ther. Jan/2021. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33029827/
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Luciana Gotardo

TITULO Importâncias e Riscos de Cirurgias Plásticas e Procedimentos Estéticos

INTRODUCAO

.A cirurgia plástica estética é um procedimento cirúrgico eletivo, por meio do qual se busca a melhora da aparência, modificando os
traços originais da face ou as formas do corpo que desagradam seus portadores, a maior tendência a se decidir a fazer uma cirurgia
plástica estética após considerar seus riscos e efeitos colaterais está relacionado com a insatisfação com a própria imagem, para
entrarem em um padrão de beleza que a sociedade impõe. O Brasil é o país com o maior número de realizações de cirurgias
plásticas no mundo, maior consumo é feito por mulheres entre 18 anos ou menos, até 35 anos de idade, além da procura por
tratamentos estéticos.

OBJETIVOS
comparar cirurgias e procedimentos estéticos onde o resultado foi negativo, por um erro médico, ou pós cirúrgicos que não foram
bem sucedidos.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura, realizada através das bases científicas como: scielo, bireme, pubmed e lilacs com os
descritores: consumo de cirurgias plásticas; erros médicos em procedimentos estéticos; cuidados pós cirúrgicos do período de
2012 até 2022.

RESULTADOS

Estudo realizado em 2020¹, onde os autores afirmam que os implantes de silicone estão associados a manifestações clínicas
graves e negativas e às vezes inexplicáveis, dentre as principais: fadiga crônica, problemas de sono e memória, dor generalizada,
boca e olhos secos, depressão, artralgia, mialgia, palpitações, zumbido e perda auditiva, erupções cutâneas, queda de cabelo,
problemas de visão, hiperidrose, reações alérgicas, etc.

CONCLUSOES

A busca pela melhora da auto estima encontra se em alta cada vez mais comum no dia à dia, seja através do ato cirúrgico ou
através de procedimento estéticos. O ato cirúrgico é muito seguro desde que seu pós operatório seja executado de forma correta e
eficiente pelo profissional que deverá ser qualificado e que saiba como conduzir de forma eficiente de acordo com as necessidades
do seu pós operatório, devendo associar recursos eletro terapêuticos que venham favorecer no processo cicatricial, respeitando as
limitações e zelando pela segurança do paciente.

REFERENCIAS

1. Halpert G; Amital H; Silicone breats implants - historical medical error. Harefuah. Set/2020. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32955815/ 2. Kalashnikova NG; Jafferany M; Lotti T. Management and prevention of laser
complication on Ahestetic Medicine: An analysis of the ethological factors. Dermatol Ther. Jan/2021. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33029827/
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TITULO Segurança Aquática: fundamentos à formação do profissional de Educação Física em atividades aquáticas

INTRODUCAO

A formação profissional superior em Educação Física considera entre seus elementos a área de atividades aquáticas e natação. Por se tratar de
uma área em relação qual as atividades são desenvolvidas em um ambiente onde a segurança se constitui em um elemento determinante e
essencial ao processo de integração do homem ao meio aquático este estudo procurou verificar como a segurança aquática se constitui em uma
área de conhecimento e como ela é tratada na formação inicial de profissionais de Educação Física.

OBJETIVOS
Descrever e analisar os fundamentos relacionados à segurança aquática, como ela é conceituada, seus principais fundamentos na formação e
como é abordada na formação inicial dos profissionais de Educação Física. Caracterizar o desenvolvimento em formação inicial de procedimentos
relacionados às situações de risco e prevenção de acidentes.

METODOLOGIA

Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise final de 12 artigos
científicos e fontes bibliográficas associados ao tema segurança aquática, oriundos da base das bases de dados Medline, Lilacs, Scielo. A revisão
integrativa foi elaborada seguindo-se um processo composto por seis etapas de processo sendo estas: 1ª Fase: elaboração da pergunta; 2ª Fase:
busca ou amostragem na literatura; 3ª fase coleta de dados; 4ª Fase: análise crítica dos estudos incluídos (Categorização); 5ª fase: discussão dos
resultados; 6ª fase apresentação da revisão integrativa (GANONG, 2010).

RESULTADOS

Os resultados apontaram no que diz respeito a conceituação de segurança aquática encontra-se associada à ideia de salvamento aquático, sendo
este um importante aspecto, porém as questões relacionadas a prevenção de situações que antecedem ao salvamento foram contempladas de
modo esparso sendo os principais agrupados às categorias e unidades temáticas que seguem: Sujeito (aluno): histórico pessoal associado à
natação densidade e morfologia corporal e motivação e sentido de responsabilidade; Professor: conhecer e caracterizar o nível de competência
aquática dos alunos, regras e procedimentos de segurança; Habilidades aquáticas elementares: capacidade de autossustentação e controle
respiratório; Ambiente: características sobre o local de ensino e propriedades físicas da água.

CONCLUSOES
A partir do estudo realizado verificamos que a questão da segurança aquática carecer de maior sistematização, sobretudo pela condição
indispensável junto aos processos de ensino da natação, sendo as unidades temáticas: aluno, professor, ambiente e tarefa (nadar) carecem de
integração de modo a proporcionar o sentido de complementaridade junto aos processos de segurança aquática.

REFERENCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. DOS SANTOS, G. G.; AMORIM, T.. C. A. Afogamento: Intervenções e técnicas de
suporte à vida: uma revisão integrativa. Saúde e Desenvolvimento, v. 12, n. 7, 2018. Disponível em:
https://www.cadernosuninter.com/index.php/saude-e-desenvolvimento/article/view/1031 Acesso em: 12/07/2022 SZPILMAN, D. Afogamento na
infância: epidemiologia, tratamento e prevenção. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, 2005. Disponível em:
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/artigos/Afogamento%20na%20infancia%20epidemiologia,%20tratamento%20e%20prevencao.pdf
Acesso em: 23/05/2022.
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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 Segurança Aquática: fundamentos à formação do profissional de Educação Física em atividades aquáticas

INTRODUCAO

A formação profissional superior em Educação Física considera entre seus elementos a área de atividades aquáticas e natação. Por se tratar de
uma área em relação qual as atividades são desenvolvidas em um ambiente onde a segurança se constitui em um elemento determinante e
essencial ao processo de integração do homem ao meio aquático este estudo procurou verificar como a segurança aquática se constitui em uma
área de conhecimento e como ela é tratada na formação inicial de profissionais de Educação Física.

OBJETIVOS
Descrever e analisar os fundamentos relacionados à segurança aquática, como ela é conceituada, seus principais fundamentos na formação e
como é abordada na formação inicial dos profissionais de Educação Física. Caracterizar o desenvolvimento em formação inicial de procedimentos
relacionados às situações de risco e prevenção de acidentes.

METODOLOGIA

Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise final de 12 artigos
científicos e fontes bibliográficas associados ao tema segurança aquática, oriundos da base das bases de dados Medline, Lilacs, Scielo. A revisão
integrativa foi elaborada seguindo-se um processo composto por seis etapas de processo sendo estas: 1ª Fase: elaboração da pergunta; 2ª Fase:
busca ou amostragem na literatura; 3ª fase coleta de dados; 4ª Fase: análise crítica dos estudos incluídos (Categorização); 5ª fase: discussão dos
resultados; 6ª fase apresentação da revisão integrativa (GANONG, 2010).

RESULTADOS

Os resultados apontaram no que diz respeito a conceituação de segurança aquática encontra-se associada à ideia de salvamento aquático, sendo
este um importante aspecto, porém as questões relacionadas a prevenção de situações que antecedem ao salvamento foram contempladas de
modo esparso sendo os principais agrupados às categorias e unidades temáticas que seguem: Sujeito (aluno): histórico pessoal associado à
natação densidade e morfologia corporal e motivação e sentido de responsabilidade; Professor: conhecer e caracterizar o nível de competência
aquática dos alunos, regras e procedimentos de segurança; Habilidades aquáticas elementares: capacidade de autossustentação e controle
respiratório; Ambiente: características sobre o local de ensino e propriedades físicas da água.

CONCLUSOES
A partir do estudo realizado verificamos que a questão da segurança aquática carecer de maior sistematização, sobretudo pela condição
indispensável junto aos processos de ensino da natação, sendo as unidades temáticas: aluno, professor, ambiente e tarefa (nadar) carecem de
integração de modo a proporcionar o sentido de complementaridade junto aos processos de segurança aquática.

REFERENCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. DOS SANTOS, G. G.; AMORIM, T.. C. A. Afogamento: Intervenções e técnicas de
suporte à vida: uma revisão integrativa. Saúde e Desenvolvimento, v. 12, n. 7, 2018. Disponível em:
https://www.cadernosuninter.com/index.php/saude-e-desenvolvimento/article/view/1031 Acesso em: 12/07/2022 SZPILMAN, D. Afogamento na
infância: epidemiologia, tratamento e prevenção. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, 2005. Disponível em:
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/artigos/Afogamento%20na%20infancia%20epidemiologia,%20tratamento%20e%20prevencao.pdf
Acesso em: 23/05/2022.
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Silvia Silles

TITULO Planejamento Estratégico frente ao atraso vacinal de crianças 0-5 anos e gestantes

INTRODUCAO

A vacinação é um ato de prevenção, controle e erradicação de doenças imunoprevenivéis, sendo assim, em 1973 foi criado o
Programa Nacional de Imunização que faz a disponibilização das vacinas previstas no calendário vacinal, que dentro das UBS onde
é atribuído a equipe de enfermagem o registro das vacinas efetuadas, aprazamento das próximas doses e reforços, a fim de
acompanhar o esquema vacinal, contudo, durante o período da pandemia do Covid 19, esse acompanhamento foi afetado,
prejudicando assim a busca ativa e a organização do registros.1,2,3

OBJETIVOS Objetivo: Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem no atraso vacinal de crianças de 0-5 anos e gestantes.

METODOLOGIA
Refere-se a um relato de experiência vivenciado no estágio curricular supervisionado de Gestão em saúde no 8º semestre, do
período de agosto á setembro de 2022, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), situada no extremo sul do Município de São Paulo.

RESULTADOS

Realizamos levantamento de 1140 cartões espelhos de crianças menores de 5 anos. Observamos a falta de registro vacinal nesses
cartões, e simultaneamente fizemos a verificação no sistema SIGA, criamos uma planilha de registro e conciliação entre esses dois
processos, realizando a atualização em ambos, quando não havia registro, registrávamos como atraso. A produtividade ficou em
torno de 100 atualizações por dia, diante da dificuldade em conseguir computadores estipulamos que meta seria entregar 51% de
atualizações no entanto conseguimos entregar 71%. O trabalho foi realizado em 02 duplas. Em relação as gestantes verificamos
100% de inconsistência entre o prontuário e o sistema SIGA, uma dupla criou os cartões espelhos para 90 gestantes da unidade, 56%
das usuárias estavam com vacinação em dia, não foi possível realizar a atualização no sistema SIGA porque não havia a informação
do lote da vacina e do profissional que aplicou, 44% das gestantes que teoricamente estariam em atraso vacinal ficaram para
verificação da carteirinha de vacina.

CONCLUSOES
Reconhece que a não supervisão nas atividades de registro dos cartões espelhos e a falta de alimentação dos dados culminam na
inconsistência de informações gerando números não fidedignos de atrasos vacinais, assim, prejudicando a busca ativa para aqueles
que estão com o esquema vacinal em atraso.

REFERENCIAS

1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO E DOENÇAS
TRANSMISSÍVEIS COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO. INFORME TECNICO: Estratégia de
recuperação de esquema de vacinação, atraso vacinal de crianças menores de 5 anos de idade (Acesso em: 06/10/20222)
https://sbim.org.images.files.notas-tecnicas/informe-tecnico-recupercao-esquema-vacinacao-atrasado.pdf 2 - REVISTA DE
PESQUISA CUIDADO É FUNDAMENTAL ONLINE. Situação vacinal de crianças cadastradas em equipes de saúde da família. (Acesso
em: 05/10/2022) http://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/11398/11098 3 - Tertulino, Cristina Gisele. Stein, Tetelbom
Airton. ATRASO VACINAL E SEUS DETERMINANTES: UM ESTUDO EM LOCALIDADE ATENTIDS LELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA. ( Acesso em: 06/10/2022) https://www.scielo.br/j/csc/a/FcyQ8NXpGw6ZvyxkSRLtt3F/?
lang=pt#:~:text=Baixa%20renda%2C%20extremos%20de%20idade,a%20n%C3%A30%20vacina
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Silvia Silles

TITULO Planejamento Estratégico frente ao atraso vacinal de crianças 0-5 anos e gestantes

INTRODUCAO

A vacinação é um ato de prevenção, controle e erradicação de doenças imunoprevenivéis, sendo assim, em 1973 foi criado o
Programa Nacional de Imunização que faz a disponibilização das vacinas previstas no calendário vacinal, que dentro das UBS onde
é atribuído a equipe de enfermagem o registro das vacinas efetuadas, aprazamento das próximas doses e reforços, a fim de
acompanhar o esquema vacinal, contudo, durante o período da pandemia do Covid 19, esse acompanhamento foi afetado,
prejudicando assim a busca ativa e a organização do registros.1,2,3

OBJETIVOS Objetivo: Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem no atraso vacinal de crianças de 0-5 anos e gestantes.

METODOLOGIA
Refere-se a um relato de experiência vivenciado no estágio curricular supervisionado de Gestão em saúde no 8º semestre, do
período de agosto á setembro de 2022, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), situada no extremo sul do Município de São Paulo.

RESULTADOS

Realizamos levantamento de 1140 cartões espelhos de crianças menores de 5 anos. Observamos a falta de registro vacinal nesses
cartões, e simultaneamente fizemos a verificação no sistema SIGA, criamos uma planilha de registro e conciliação entre esses dois
processos, realizando a atualização em ambos, quando não havia registro, registrávamos como atraso. A produtividade ficou em
torno de 100 atualizações por dia, diante da dificuldade em conseguir computadores estipulamos que meta seria entregar 51% de
atualizações no entanto conseguimos entregar 71%. O trabalho foi realizado em 02 duplas. Em relação as gestantes verificamos
100% de inconsistência entre o prontuário e o sistema SIGA, uma dupla criou os cartões espelhos para 90 gestantes da unidade, 56%
das usuárias estavam com vacinação em dia, não foi possível realizar a atualização no sistema SIGA porque não havia a informação
do lote da vacina e do profissional que aplicou, 44% das gestantes que teoricamente estariam em atraso vacinal ficaram para
verificação da carteirinha de vacina.

CONCLUSOES
Reconhece que a não supervisão nas atividades de registro dos cartões espelhos e a falta de alimentação dos dados culminam na
inconsistência de informações gerando números não fidedignos de atrasos vacinais, assim, prejudicando a busca ativa para aqueles
que estão com o esquema vacinal em atraso.

REFERENCIAS

1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO E DOENÇAS
TRANSMISSÍVEIS COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO. INFORME TECNICO: Estratégia de
recuperação de esquema de vacinação, atraso vacinal de crianças menores de 5 anos de idade (Acesso em: 06/10/20222)
https://sbim.org.images.files.notas-tecnicas/informe-tecnico-recupercao-esquema-vacinacao-atrasado.pdf 2 - REVISTA DE
PESQUISA CUIDADO É FUNDAMENTAL ONLINE. Situação vacinal de crianças cadastradas em equipes de saúde da família. (Acesso
em: 05/10/2022) http://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/11398/11098 3 - Tertulino, Cristina Gisele. Stein, Tetelbom
Airton. ATRASO VACINAL E SEUS DETERMINANTES: UM ESTUDO EM LOCALIDADE ATENTIDS LELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA. ( Acesso em: 06/10/2022) https://www.scielo.br/j/csc/a/FcyQ8NXpGw6ZvyxkSRLtt3F/?
lang=pt#:~:text=Baixa%20renda%2C%20extremos%20de%20idade,a%20n%C3%A30%20vacina
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Silvia Silles

TITULO Planejamento Estratégico frente ao atraso vacinal de crianças 0-5 anos e gestantes

INTRODUCAO

A vacinação é um ato de prevenção, controle e erradicação de doenças imunoprevenivéis, sendo assim, em 1973 foi criado o
Programa Nacional de Imunização que faz a disponibilização das vacinas previstas no calendário vacinal, que dentro das UBS onde
é atribuído a equipe de enfermagem o registro das vacinas efetuadas, aprazamento das próximas doses e reforços, a fim de
acompanhar o esquema vacinal, contudo, durante o período da pandemia do Covid 19, esse acompanhamento foi afetado,
prejudicando assim a busca ativa e a organização do registros.1,2,3

OBJETIVOS Objetivo: Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem no atraso vacinal de crianças de 0-5 anos e gestantes.

METODOLOGIA
Refere-se a um relato de experiência vivenciado no estágio curricular supervisionado de Gestão em saúde no 8º semestre, do
período de agosto á setembro de 2022, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), situada no extremo sul do Município de São Paulo.

RESULTADOS

Realizamos levantamento de 1140 cartões espelhos de crianças menores de 5 anos. Observamos a falta de registro vacinal nesses
cartões, e simultaneamente fizemos a verificação no sistema SIGA, criamos uma planilha de registro e conciliação entre esses dois
processos, realizando a atualização em ambos, quando não havia registro, registrávamos como atraso. A produtividade ficou em
torno de 100 atualizações por dia, diante da dificuldade em conseguir computadores estipulamos que meta seria entregar 51% de
atualizações no entanto conseguimos entregar 71%. O trabalho foi realizado em 02 duplas. Em relação as gestantes verificamos
100% de inconsistência entre o prontuário e o sistema SIGA, uma dupla criou os cartões espelhos para 90 gestantes da unidade, 56%
das usuárias estavam com vacinação em dia, não foi possível realizar a atualização no sistema SIGA porque não havia a informação
do lote da vacina e do profissional que aplicou, 44% das gestantes que teoricamente estariam em atraso vacinal ficaram para
verificação da carteirinha de vacina.

CONCLUSOES
Reconhece que a não supervisão nas atividades de registro dos cartões espelhos e a falta de alimentação dos dados culminam na
inconsistência de informações gerando números não fidedignos de atrasos vacinais, assim, prejudicando a busca ativa para aqueles
que estão com o esquema vacinal em atraso.

REFERENCIAS

1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO E DOENÇAS
TRANSMISSÍVEIS COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO. INFORME TECNICO: Estratégia de
recuperação de esquema de vacinação, atraso vacinal de crianças menores de 5 anos de idade (Acesso em: 06/10/20222)
https://sbim.org.images.files.notas-tecnicas/informe-tecnico-recupercao-esquema-vacinacao-atrasado.pdf 2 - REVISTA DE
PESQUISA CUIDADO É FUNDAMENTAL ONLINE. Situação vacinal de crianças cadastradas em equipes de saúde da família. (Acesso
em: 05/10/2022) http://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/11398/11098 3 - Tertulino, Cristina Gisele. Stein, Tetelbom
Airton. ATRASO VACINAL E SEUS DETERMINANTES: UM ESTUDO EM LOCALIDADE ATENTIDS LELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA. ( Acesso em: 06/10/2022) https://www.scielo.br/j/csc/a/FcyQ8NXpGw6ZvyxkSRLtt3F/?
lang=pt#:~:text=Baixa%20renda%2C%20extremos%20de%20idade,a%20n%C3%A30%20vacina
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Silvia Silles

TITULO Planejamento Estratégico frente ao atraso vacinal de crianças 0-5 anos e gestantes

INTRODUCAO

A vacinação é um ato de prevenção, controle e erradicação de doenças imunoprevenivéis, sendo assim, em 1973 foi criado o
Programa Nacional de Imunização que faz a disponibilização das vacinas previstas no calendário vacinal, que dentro das UBS onde
é atribuído a equipe de enfermagem o registro das vacinas efetuadas, aprazamento das próximas doses e reforços, a fim de
acompanhar o esquema vacinal, contudo, durante o período da pandemia do Covid 19, esse acompanhamento foi afetado,
prejudicando assim a busca ativa e a organização do registros.1,2,3

OBJETIVOS Objetivo: Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem no atraso vacinal de crianças de 0-5 anos e gestantes.

METODOLOGIA
Refere-se a um relato de experiência vivenciado no estágio curricular supervisionado de Gestão em saúde no 8º semestre, do
período de agosto á setembro de 2022, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), situada no extremo sul do Município de São Paulo.

RESULTADOS

Realizamos levantamento de 1140 cartões espelhos de crianças menores de 5 anos. Observamos a falta de registro vacinal nesses
cartões, e simultaneamente fizemos a verificação no sistema SIGA, criamos uma planilha de registro e conciliação entre esses dois
processos, realizando a atualização em ambos, quando não havia registro, registrávamos como atraso. A produtividade ficou em
torno de 100 atualizações por dia, diante da dificuldade em conseguir computadores estipulamos que meta seria entregar 51% de
atualizações no entanto conseguimos entregar 71%. O trabalho foi realizado em 02 duplas. Em relação as gestantes verificamos
100% de inconsistência entre o prontuário e o sistema SIGA, uma dupla criou os cartões espelhos para 90 gestantes da unidade, 56%
das usuárias estavam com vacinação em dia, não foi possível realizar a atualização no sistema SIGA porque não havia a informação
do lote da vacina e do profissional que aplicou, 44% das gestantes que teoricamente estariam em atraso vacinal ficaram para
verificação da carteirinha de vacina.

CONCLUSOES
Reconhece que a não supervisão nas atividades de registro dos cartões espelhos e a falta de alimentação dos dados culminam na
inconsistência de informações gerando números não fidedignos de atrasos vacinais, assim, prejudicando a busca ativa para aqueles
que estão com o esquema vacinal em atraso.

REFERENCIAS

1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO E DOENÇAS
TRANSMISSÍVEIS COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO. INFORME TECNICO: Estratégia de
recuperação de esquema de vacinação, atraso vacinal de crianças menores de 5 anos de idade (Acesso em: 06/10/20222)
https://sbim.org.images.files.notas-tecnicas/informe-tecnico-recupercao-esquema-vacinacao-atrasado.pdf 2 - REVISTA DE
PESQUISA CUIDADO É FUNDAMENTAL ONLINE. Situação vacinal de crianças cadastradas em equipes de saúde da família. (Acesso
em: 05/10/2022) http://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/11398/11098 3 - Tertulino, Cristina Gisele. Stein, Tetelbom
Airton. ATRASO VACINAL E SEUS DETERMINANTES: UM ESTUDO EM LOCALIDADE ATENTIDS LELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA. ( Acesso em: 06/10/2022) https://www.scielo.br/j/csc/a/FcyQ8NXpGw6ZvyxkSRLtt3F/?
lang=pt#:~:text=Baixa%20renda%2C%20extremos%20de%20idade,a%20n%C3%A30%20vacina
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Silvia Silles

TITULO Planejamento Estratégico frente ao atraso vacinal de crianças 0-5 anos e gestantes

INTRODUCAO

A vacinação é um ato de prevenção, controle e erradicação de doenças imunoprevenivéis, sendo assim, em 1973 foi criado o
Programa Nacional de Imunização que faz a disponibilização das vacinas previstas no calendário vacinal, que dentro das UBS onde
é atribuído a equipe de enfermagem o registro das vacinas efetuadas, aprazamento das próximas doses e reforços, a fim de
acompanhar o esquema vacinal, contudo, durante o período da pandemia do Covid 19, esse acompanhamento foi afetado,
prejudicando assim a busca ativa e a organização do registros.1,2,3

OBJETIVOS Objetivo: Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem no atraso vacinal de crianças de 0-5 anos e gestantes.

METODOLOGIA
Refere-se a um relato de experiência vivenciado no estágio curricular supervisionado de Gestão em saúde no 8º semestre, do
período de agosto á setembro de 2022, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), situada no extremo sul do Município de São Paulo.

RESULTADOS

Realizamos levantamento de 1140 cartões espelhos de crianças menores de 5 anos. Observamos a falta de registro vacinal nesses
cartões, e simultaneamente fizemos a verificação no sistema SIGA, criamos uma planilha de registro e conciliação entre esses dois
processos, realizando a atualização em ambos, quando não havia registro, registrávamos como atraso. A produtividade ficou em
torno de 100 atualizações por dia, diante da dificuldade em conseguir computadores estipulamos que meta seria entregar 51% de
atualizações no entanto conseguimos entregar 71%. O trabalho foi realizado em 02 duplas. Em relação as gestantes verificamos
100% de inconsistência entre o prontuário e o sistema SIGA, uma dupla criou os cartões espelhos para 90 gestantes da unidade, 56%
das usuárias estavam com vacinação em dia, não foi possível realizar a atualização no sistema SIGA porque não havia a informação
do lote da vacina e do profissional que aplicou, 44% das gestantes que teoricamente estariam em atraso vacinal ficaram para
verificação da carteirinha de vacina.

CONCLUSOES
Reconhece que a não supervisão nas atividades de registro dos cartões espelhos e a falta de alimentação dos dados culminam na
inconsistência de informações gerando números não fidedignos de atrasos vacinais, assim, prejudicando a busca ativa para aqueles
que estão com o esquema vacinal em atraso.

REFERENCIAS

1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO E DOENÇAS
TRANSMISSÍVEIS COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO. INFORME TECNICO: Estratégia de
recuperação de esquema de vacinação, atraso vacinal de crianças menores de 5 anos de idade (Acesso em: 06/10/20222)
https://sbim.org.images.files.notas-tecnicas/informe-tecnico-recupercao-esquema-vacinacao-atrasado.pdf 2 - REVISTA DE
PESQUISA CUIDADO É FUNDAMENTAL ONLINE. Situação vacinal de crianças cadastradas em equipes de saúde da família. (Acesso
em: 05/10/2022) http://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/11398/11098 3 - Tertulino, Cristina Gisele. Stein, Tetelbom
Airton. ATRASO VACINAL E SEUS DETERMINANTES: UM ESTUDO EM LOCALIDADE ATENTIDS LELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA. ( Acesso em: 06/10/2022) https://www.scielo.br/j/csc/a/FcyQ8NXpGw6ZvyxkSRLtt3F/?
lang=pt#:~:text=Baixa%20renda%2C%20extremos%20de%20idade,a%20n%C3%A30%20vacina
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TITULO Planejamento Estratégico frente ao atraso vacinal de crianças 0-5 anos e gestantes

INTRODUCAO

A vacinação é um ato de prevenção, controle e erradicação de doenças imunoprevenivéis, sendo assim, em 1973 foi criado o
Programa Nacional de Imunização que faz a disponibilização das vacinas previstas no calendário vacinal, que dentro das UBS onde
é atribuído a equipe de enfermagem o registro das vacinas efetuadas, aprazamento das próximas doses e reforços, a fim de
acompanhar o esquema vacinal, contudo, durante o período da pandemia do Covid 19, esse acompanhamento foi afetado,
prejudicando assim a busca ativa e a organização do registros.1,2,3

OBJETIVOS Objetivo: Relatar a experiência dos graduandos de enfermagem no atraso vacinal de crianças de 0-5 anos e gestantes.

METODOLOGIA
Refere-se a um relato de experiência vivenciado no estágio curricular supervisionado de Gestão em saúde no 8º semestre, do
período de agosto á setembro de 2022, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), situada no extremo sul do Município de São Paulo.

RESULTADOS

Realizamos levantamento de 1140 cartões espelhos de crianças menores de 5 anos. Observamos a falta de registro vacinal nesses
cartões, e simultaneamente fizemos a verificação no sistema SIGA, criamos uma planilha de registro e conciliação entre esses dois
processos, realizando a atualização em ambos, quando não havia registro, registrávamos como atraso. A produtividade ficou em
torno de 100 atualizações por dia, diante da dificuldade em conseguir computadores estipulamos que meta seria entregar 51% de
atualizações no entanto conseguimos entregar 71%. O trabalho foi realizado em 02 duplas. Em relação as gestantes verificamos
100% de inconsistência entre o prontuário e o sistema SIGA, uma dupla criou os cartões espelhos para 90 gestantes da unidade, 56%
das usuárias estavam com vacinação em dia, não foi possível realizar a atualização no sistema SIGA porque não havia a informação
do lote da vacina e do profissional que aplicou, 44% das gestantes que teoricamente estariam em atraso vacinal ficaram para
verificação da carteirinha de vacina.

CONCLUSOES
Reconhece que a não supervisão nas atividades de registro dos cartões espelhos e a falta de alimentação dos dados culminam na
inconsistência de informações gerando números não fidedignos de atrasos vacinais, assim, prejudicando a busca ativa para aqueles
que estão com o esquema vacinal em atraso.

REFERENCIAS

1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO E DOENÇAS
TRANSMISSÍVEIS COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO. INFORME TECNICO: Estratégia de
recuperação de esquema de vacinação, atraso vacinal de crianças menores de 5 anos de idade (Acesso em: 06/10/20222)
https://sbim.org.images.files.notas-tecnicas/informe-tecnico-recupercao-esquema-vacinacao-atrasado.pdf 2 - REVISTA DE
PESQUISA CUIDADO É FUNDAMENTAL ONLINE. Situação vacinal de crianças cadastradas em equipes de saúde da família. (Acesso
em: 05/10/2022) http://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/11398/11098 3 - Tertulino, Cristina Gisele. Stein, Tetelbom
Airton. ATRASO VACINAL E SEUS DETERMINANTES: UM ESTUDO EM LOCALIDADE ATENTIDS LELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA. ( Acesso em: 06/10/2022) https://www.scielo.br/j/csc/a/FcyQ8NXpGw6ZvyxkSRLtt3F/?
lang=pt#:~:text=Baixa%20renda%2C%20extremos%20de%20idade,a%20n%C3%A30%20vacina
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Natação para Bebês: contribuições ao desenvolvimento físico, motor, cognitivo e afetivo-social

INTRODUCAO

A procura da natação para crianças na primeira infância tem registrado grande demanda uma vez que a sua prática está vinculada
às diferentes dimensões da formação humana. A denominada “natação para bebês” ou “estimulação aquática para bebês” como
qualquer outra atividade segue como parâmetros a características dos indivíduos, do ambiente e da tarefa. A forma como estes
parâmetros são considerados nas propostas de ensino da natação norteará as discussões e reflexões deste estudo.

OBJETIVOS
Descrever e analisar os fundamentos associados à natação para bebês associados aos campos do desenvolvimento humano
relacionadas às dimensões cognitiva, socioafetiva, física/motora.

METODOLOGIA

Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise final de
15 artigos científicos e fontes bibliográficas associados ao tema natação para bebês e suas contribuições às dimensões cognitiva,
socioafetiva, física/motora. A revisão integrativa foi elaborada seguindo-se um processo composto por seis etapas de processo
sendo estas: 1ª Fase: elaboração da pergunta; 2ª Fase: busca ou amostragem na literatura; 3ª fase coleta de dados; 4ª Fase: análise
crítica dos estudos incluídos (Categorização); 5ª fase: discussão dos resultados; 6ª fase apresentação da revisão integrativa
(GANONG, 2010).

RESULTADOS

Os resultados do estudo destacam com relação às contribuições da natação da natação ao desenvolvimento das diferentes
dimensões da formação humana aos bebês os seguintes aspectos: Dimensão cognitiva, desenvolvimento de percepções
relacionadas à: orientação espacial, orientação temporal, ritmo e consciência corporal (esquema corporal), assim Dimensão
socioafetiva: desenvolvimento da socialização e sociabilização dos bebês junto a: pais ou responsáveis, outros bebês e outros
adultos, contribuindo ao segundo nível de socialização (comunitário/institucional). Dimensão motora: exploração dos movimentos
reflexos típicos do período de até um ano de idade e de voluntários na forma de movimentos rudimentares e posteriormente dos
movimentos fundamentais relacionados a equilíbrio e locomoção e manipulação.

CONCLUSOES

Observou-se por meio deste estudo que a natação para bebês pode efetivamente contribuir com os aspectos relacionados ao
desenvolvimento das crianças desta faixa etária em suas diferentes dimensões sendo rico o número de relações entre esta
atividade e o desenvolvimento motor, porém denota-se maior necessidade de caracterização destas contribuições junto aos
aspectos cognitivos e socioafetivos.

REFERENCIAS

ALVES J. F. et al. Perfil de bebês praticantes de natação. Saúde em Revista, v. 19, n. 51, p. 45-55, 2019 Disponível em:
https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/sr/article/view/4158 Acesso em: 17 de set. de 2022. CAMARGO M.
V. P. et al. Natação para bebês: A presença dos pais é importante? Revista Vita et Sanitas, IV Seminário de Pesquisas, 2012
Disponível em: http://fug.edu.br/repositorio/2012-2/EdiFisica/NATA%C3%87%C3%83O%20PARA%20BEBES.pdf Acesso em: 17 de
set. de 2022. TEIXEIRA T. B. et al. A importância da natação para crianças. Revista Faipe, v. 12, n. 1, p. 14-22, 2022. Disponível em:
http://portal.periodicos.faipe.edu.br/ojs/index.php/rfaipe/article/view/29 Acesso em: 17 de set. de 2022.
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Natação para Bebês: contribuições ao desenvolvimento físico, motor, cognitivo e afetivo-social

INTRODUCAO

A procura da natação para crianças na primeira infância tem registrado grande demanda uma vez que a sua prática está vinculada
às diferentes dimensões da formação humana. A denominada “natação para bebês” ou “estimulação aquática para bebês” como
qualquer outra atividade segue como parâmetros a características dos indivíduos, do ambiente e da tarefa. A forma como estes
parâmetros são considerados nas propostas de ensino da natação norteará as discussões e reflexões deste estudo.

OBJETIVOS
Descrever e analisar os fundamentos associados à natação para bebês associados aos campos do desenvolvimento humano
relacionadas às dimensões cognitiva, socioafetiva, física/motora.

METODOLOGIA

Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise final de
15 artigos científicos e fontes bibliográficas associados ao tema natação para bebês e suas contribuições às dimensões cognitiva,
socioafetiva, física/motora. A revisão integrativa foi elaborada seguindo-se um processo composto por seis etapas de processo
sendo estas: 1ª Fase: elaboração da pergunta; 2ª Fase: busca ou amostragem na literatura; 3ª fase coleta de dados; 4ª Fase: análise
crítica dos estudos incluídos (Categorização); 5ª fase: discussão dos resultados; 6ª fase apresentação da revisão integrativa
(GANONG, 2010).

RESULTADOS

Os resultados do estudo destacam com relação às contribuições da natação da natação ao desenvolvimento das diferentes
dimensões da formação humana aos bebês os seguintes aspectos: Dimensão cognitiva, desenvolvimento de percepções
relacionadas à: orientação espacial, orientação temporal, ritmo e consciência corporal (esquema corporal), assim Dimensão
socioafetiva: desenvolvimento da socialização e sociabilização dos bebês junto a: pais ou responsáveis, outros bebês e outros
adultos, contribuindo ao segundo nível de socialização (comunitário/institucional). Dimensão motora: exploração dos movimentos
reflexos típicos do período de até um ano de idade e de voluntários na forma de movimentos rudimentares e posteriormente dos
movimentos fundamentais relacionados a equilíbrio e locomoção e manipulação.

CONCLUSOES

Observou-se por meio deste estudo que a natação para bebês pode efetivamente contribuir com os aspectos relacionados ao
desenvolvimento das crianças desta faixa etária em suas diferentes dimensões sendo rico o número de relações entre esta
atividade e o desenvolvimento motor, porém denota-se maior necessidade de caracterização destas contribuições junto aos
aspectos cognitivos e socioafetivos.

REFERENCIAS

ALVES J. F. et al. Perfil de bebês praticantes de natação. Saúde em Revista, v. 19, n. 51, p. 45-55, 2019 Disponível em:
https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/sr/article/view/4158 Acesso em: 17 de set. de 2022. CAMARGO M.
V. P. et al. Natação para bebês: A presença dos pais é importante? Revista Vita et Sanitas, IV Seminário de Pesquisas, 2012
Disponível em: http://fug.edu.br/repositorio/2012-2/EdiFisica/NATA%C3%87%C3%83O%20PARA%20BEBES.pdf Acesso em: 17 de
set. de 2022. TEIXEIRA T. B. et al. A importância da natação para crianças. Revista Faipe, v. 12, n. 1, p. 14-22, 2022. Disponível em:
http://portal.periodicos.faipe.edu.br/ojs/index.php/rfaipe/article/view/29 Acesso em: 17 de set. de 2022.
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Cassiano Sandrini

TITULO O TRATAMENTO DE ACUPUNTURA NA LOMBALGIA: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A acupuntura é um ramo da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), um sistema médico complexo que aborda de modo integral e
dinâmico o processo saúde-doença no ser humano, podendo ser usada isolada ou de forma integrada com outros recursos
terapêuticos. Essa técnica se vale de um conjunto de procedimentos, geralmente invasivos, que permitem o estímulo preciso de
locais anatômicos definidos por meio da inserção de agulhas metálicas filiformes para a promoção da saúde. A acupuntura vem
tendo a sua eficácia comprovada por meio de trabalhos científicos, envolvendo os sistemas, e baseia-se na estimulação de
determinados pontos do corpo por meio de uma agulha e, tendo sua popularidade conservada através dos tempos devido à
simplicidade de sua teoria e aplicação. A dor lombar constitui uma causa frequente de morbidade e incapacidade, definida como
aquela que ocorre no dorso, no espaço entre as margens inferiores dos gradis costais e as pregas glúteas inferiores, estima-se que
apenas 15% das lombalgias possuem uma causa específica, se tornando então uma das principais causas de incapacidade para o
trabalho. A acupuntura tem a finalidade de tratar doenças e de promover o bem-estar, contribuindo com a homeostase do indivíduo.

OBJETIVOS Verificar os resultados descritos na literatura sobre a efetividade do uso de acupuntura em pacientes que sofrem de lombalgia.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, com embasamento em materiais publicados sobre o tratamento de acupuntura aplicado em
pacientes que sofrem de lombalgia, tendo como benefício permitir a síntese de estudos publicados, o que possibilitou maior
entendimento e conclusão sobre o objeto do estudo. A busca foi realizada em livros, artigos científicos, publicações periódicas e
materiais disponíveis na internet nos seguintes bancos de dados: biblioteca virtual UNISA, MEDLINE, PEDro, LILACS, BVS e SciELO
no período de 2012 a 2022.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 10 artigos na integra para esta revisão. As evidências apresentam
resultados significativos e demonstram o efeito positivo da acupuntura na dor lombar.

CONCLUSOES
Os artigos incluídos no presente estudo indicam que a acupuntura é um recurso eficaz e uma terapia complementar, acessível, de
baixo custo, que contribui de forma significativa na redução da dor lombar em pacientes.

REFERENCIAS

3. Comachio, J.; Oliveira, C. C.; Silva, I. F. R.; Magalhães, M. O.; Marques, A. P. Eficácia da acupuntura manual e elétrica para dor
lombar crônica não específica: um ensaio controlado randomizado. J Acupunct Meridian Stud. 2020, Jun;13(3):87-93. Doi:10.1016/j-
jams.2020.03.064. Epub 2020 Mar 26. 4. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n° 971, de 03 de maio de 2006. Aprova a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Unico de Saúde. Diário Oficial da União, 04 de maio de
2006, Seção 1, p.20. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Práticas Integrativas
Complementares no SUS: atitude de ampliação de acesso. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 5. WHO global report on
traditional and complementary medicine 2019. Geneva: World Health Organization; 2019
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TITULO Tratamento de acne vulgar a partir de peeling químico com ácido salicílico e glicólico

INTRODUCAO

A pele humana contém uma população abundante e diversificada de organismos microbianos. Muitos desses micróbios habitam
estruturas foliculares da pele. Embora a pele tenha seus “agentes protetores”, ela pode ser receptora de alguns microrganismos no
qual pode causar patologias. Entre as dermatoses, se destaca a acne vulgar, causada devido ao acúmulo de substâncias retida pela
obstrução dos folículos pilosos. Temos como tratamento o peeling químico, procedimento com objetivo de inibir a formação de
comedões e melhorar as cicatrizes de acne causando uma esfoliação e logo após uma regeneração, favorecendo o clareamento e a
melhora na pele. Além disso, pode ser utilizado ácido glicólico e salicílico, que auxiliam ainda mais no tratamento com o peeling
químico, auxiliando na regeneração da pele e no tratamento da acne.

OBJETIVOS Apresentar a eficácia do peeling químico e dos ácidos glicólicos e salicílicos diante as acnes vulgares de grau I e II.

METODOLOGIA

Trata se de uma revisão de literatura em que foi realizado estudos sistemáticos de forma a avaliar a eficiência do peeling químico
com o ácido glicólico e salicílico como agentes, para o tratamento de acne vulgar, utilizando diversos artigos científicos buscados
no Pubmed, Lilacs, Bireme,BWS journal, Scielo,na plataforma de pesquisas e livros da Biblioteca Virtual da Universidade Santo
Amaro.

RESULTADOS

Estudo realizado em 2020¹, cujo objetivo era abordar uma atualização das estratégias terapêuticas para o tratamento da acne vulgar,
onde foi apontado uma melhora significativa da acne associando em alguns casos o uso de medicamentos e de princípios ativos,
como ácido salicílico e peróxido de benzoíla, entre outros. Corroborando com estudo realizado em 2013 por Jaishree Sharad, onde
comenta sobre a correta seleção adequada do paciente, o tempo do peeling e a neutralização no prazo garantirão bons resultados,
sem efeitos colaterais. Porém quanto á profundidade do peeling de ácido glicólico depende da concentração do ácido utilizado, do
número de sessões aplicadas e do tempo de aplicação.

CONCLUSOES

A acne é uma patologia de alta incidência, capaz de causar impacto na vida do indivíduo quando não tratada. Portanto, torna-se
imprescindível que o profissional realize uma avaliação e indique os devidos tratamentos, podendo ser um deles o peeling químico
associado a ativos como ácido glicólico e salicílico, que é extremamente eficaz contra essas lesões e asseguram um bom resultado,
proporcionando muitas vezes uma descamação e uma regeneração da pele, além de tratar a acne vulgar e clarear as manchas.

REFERENCIAS

1-Barros, A. B. de. et all.. Acne vulgar: aspectos gerais e atualizações no protocolo de tratamento. Acne vulgaris: general aspects
and actualizations in treatment protocol. BWS Journal. 2020 Outubro; 3, e201000125: 1-13.
file:///C:/Users/Ver%C3%B4nica/Desktop/revista,+marjory19-10.pdf 2- J., Sharad. Glycolic Acid Peel Therapy - uma revosão atual. 1,
s.l. : Clin Cosmet Investig Dermatol, 2013, Vol. 6, pp. 281-288.
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Luciana Gotardo

TITULO Tratamento de acne vulgar a partir de peeling químico com ácido salicílico e glicólico

INTRODUCAO

A pele humana contém uma população abundante e diversificada de organismos microbianos. Muitos desses micróbios habitam
estruturas foliculares da pele. Embora a pele tenha seus “agentes protetores”, ela pode ser receptora de alguns microrganismos no
qual pode causar patologias. Entre as dermatoses, se destaca a acne vulgar, causada devido ao acúmulo de substâncias retida pela
obstrução dos folículos pilosos. Temos como tratamento o peeling químico, procedimento com objetivo de inibir a formação de
comedões e melhorar as cicatrizes de acne causando uma esfoliação e logo após uma regeneração, favorecendo o clareamento e a
melhora na pele. Além disso, pode ser utilizado ácido glicólico e salicílico, que auxiliam ainda mais no tratamento com o peeling
químico, auxiliando na regeneração da pele e no tratamento da acne.

OBJETIVOS Apresentar a eficácia do peeling químico e dos ácidos glicólicos e salicílicos diante as acnes vulgares de grau I e II.

METODOLOGIA

Trata se de uma revisão de literatura em que foi realizado estudos sistemáticos de forma a avaliar a eficiência do peeling químico
com o ácido glicólico e salicílico como agentes, para o tratamento de acne vulgar, utilizando diversos artigos científicos buscados
no Pubmed, Lilacs, Bireme,BWS journal, Scielo,na plataforma de pesquisas e livros da Biblioteca Virtual da Universidade Santo
Amaro.

RESULTADOS

Estudo realizado em 2020¹, cujo objetivo era abordar uma atualização das estratégias terapêuticas para o tratamento da acne vulgar,
onde foi apontado uma melhora significativa da acne associando em alguns casos o uso de medicamentos e de princípios ativos,
como ácido salicílico e peróxido de benzoíla, entre outros. Corroborando com estudo realizado em 2013 por Jaishree Sharad, onde
comenta sobre a correta seleção adequada do paciente, o tempo do peeling e a neutralização no prazo garantirão bons resultados,
sem efeitos colaterais. Porém quanto á profundidade do peeling de ácido glicólico depende da concentração do ácido utilizado, do
número de sessões aplicadas e do tempo de aplicação.

CONCLUSOES

A acne é uma patologia de alta incidência, capaz de causar impacto na vida do indivíduo quando não tratada. Portanto, torna-se
imprescindível que o profissional realize uma avaliação e indique os devidos tratamentos, podendo ser um deles o peeling químico
associado a ativos como ácido glicólico e salicílico, que é extremamente eficaz contra essas lesões e asseguram um bom resultado,
proporcionando muitas vezes uma descamação e uma regeneração da pele, além de tratar a acne vulgar e clarear as manchas.

REFERENCIAS

1-Barros, A. B. de. et all.. Acne vulgar: aspectos gerais e atualizações no protocolo de tratamento. Acne vulgaris: general aspects
and actualizations in treatment protocol. BWS Journal. 2020 Outubro; 3, e201000125: 1-13.
file:///C:/Users/Ver%C3%B4nica/Desktop/revista,+marjory19-10.pdf 2- J., Sharad. Glycolic Acid Peel Therapy - uma revosão atual. 1,
s.l. : Clin Cosmet Investig Dermatol, 2013, Vol. 6, pp. 281-288.
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TITULO Tratamento de acne vulgar a partir de peeling químico com ácido salicílico e glicólico

INTRODUCAO

A pele humana contém uma população abundante e diversificada de organismos microbianos. Muitos desses micróbios habitam
estruturas foliculares da pele. Embora a pele tenha seus “agentes protetores”, ela pode ser receptora de alguns microrganismos no
qual pode causar patologias. Entre as dermatoses, se destaca a acne vulgar, causada devido ao acúmulo de substâncias retida pela
obstrução dos folículos pilosos. Temos como tratamento o peeling químico, procedimento com objetivo de inibir a formação de
comedões e melhorar as cicatrizes de acne causando uma esfoliação e logo após uma regeneração, favorecendo o clareamento e a
melhora na pele. Além disso, pode ser utilizado ácido glicólico e salicílico, que auxiliam ainda mais no tratamento com o peeling
químico, auxiliando na regeneração da pele e no tratamento da acne.

OBJETIVOS Apresentar a eficácia do peeling químico e dos ácidos glicólicos e salicílicos diante as acnes vulgares de grau I e II.

METODOLOGIA

Trata se de uma revisão de literatura em que foi realizado estudos sistemáticos de forma a avaliar a eficiência do peeling químico
com o ácido glicólico e salicílico como agentes, para o tratamento de acne vulgar, utilizando diversos artigos científicos buscados
no Pubmed, Lilacs, Bireme,BWS journal, Scielo,na plataforma de pesquisas e livros da Biblioteca Virtual da Universidade Santo
Amaro.

RESULTADOS

Estudo realizado em 2020¹, cujo objetivo era abordar uma atualização das estratégias terapêuticas para o tratamento da acne vulgar,
onde foi apontado uma melhora significativa da acne associando em alguns casos o uso de medicamentos e de princípios ativos,
como ácido salicílico e peróxido de benzoíla, entre outros. Corroborando com estudo realizado em 2013 por Jaishree Sharad, onde
comenta sobre a correta seleção adequada do paciente, o tempo do peeling e a neutralização no prazo garantirão bons resultados,
sem efeitos colaterais. Porém quanto á profundidade do peeling de ácido glicólico depende da concentração do ácido utilizado, do
número de sessões aplicadas e do tempo de aplicação.

CONCLUSOES

A acne é uma patologia de alta incidência, capaz de causar impacto na vida do indivíduo quando não tratada. Portanto, torna-se
imprescindível que o profissional realize uma avaliação e indique os devidos tratamentos, podendo ser um deles o peeling químico
associado a ativos como ácido glicólico e salicílico, que é extremamente eficaz contra essas lesões e asseguram um bom resultado,
proporcionando muitas vezes uma descamação e uma regeneração da pele, além de tratar a acne vulgar e clarear as manchas.

REFERENCIAS

1-Barros, A. B. de. et all.. Acne vulgar: aspectos gerais e atualizações no protocolo de tratamento. Acne vulgaris: general aspects
and actualizations in treatment protocol. BWS Journal. 2020 Outubro; 3, e201000125: 1-13.
file:///C:/Users/Ver%C3%B4nica/Desktop/revista,+marjory19-10.pdf 2- J., Sharad. Glycolic Acid Peel Therapy - uma revosão atual. 1,
s.l. : Clin Cosmet Investig Dermatol, 2013, Vol. 6, pp. 281-288.
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TITULO DESADAPTAÇÃO MARGINAL DE COROA TOTAL EM DISSILICATO DE LÍTIO UTILIZANDO RECURSOS DIGITAIS E ANALÓGICOS

INTRODUCAO

A odontologia digital aliada a ferramentas como o escâner intra-oral, impressoras e fresadoras e associadas ao CAD-CAM
trouxeram previsibilidade aos tratamentos reabilitadores e possibilitaram ao cirurgião-dentista um maior controle das etapas
reabilitadoras. A reprodução de um preparo de coroa total, deve-se atentar aos detalhes, tais como ângulos, sulcos, altura do
término, saúde periodontal e sangramentos, tanto no método tradicional quanto no digital, pois alguns escâneres ainda apresentam
limitações. A adaptação marginal de coroas protéticas é um fator determinante no sucesso deste tipo de reabilitação, pois fendas
marginais podem causar acúmulo bacteriano, levando a doenças periodontais, cáries secundárias e até comprometimento pulpar.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é o de verificar a desadaptação marginal (DM) de coroas totais em dissilicato de lítio, variando o método de
obtenção do modelo de trabalho e a confecção da coroa protética.

METODOLOGIA

Foram confeccionadas 50 coroas em dissilicato de lítio, e divididas em 5 grupos: G1A (controle): fluxo analógico / troquel gesso /
coroa prensada; G2H: fluxo híbrido / troquel gesso e digital / coroa fresada; G3H: fluxo híbrido / troquel digital e impresso / coroa
prensada; G4H: fluxo híbrido / troquel digital / coroa prensada; G5D: fluxo digital / troquel digital / coroa fresada. As amostras foram
analisadas através de microscopia eletrônica e os dados foram analisados quanto à normalidade e submetidos a análise de
variância, e as comparações múltiplas foram efetuadas pelo Teste de Tukey. O nível de significância de 5% ((#38)#945;=0,05) foi
adotado.

RESULTADOS
De acordo com a análise estatística dos resultados, G4H mostrou os menores valores de DM diferindo estatisticamente de G2H,
G5D e G3H que mostraram os maiores valores de DM não diferindo entre si. G1A mostrou resultados intermediários não diferindo
dos outros grupos.

CONCLUSOES
Conclui-se que o método “analógico” (moldagem/modelo de gesso/enceramento diagnóstico/injeção) de confecção de coroas
totais em dissilicato de lítio não possui diferenças de DM em relação aos métodos que utilizam alguma tecnologia.

REFERENCIAS

1. De Freitas BN, Tonin BSH, Macedo AP, Santos TMP, De Mattos M d. GC, Hotta TH, et al. Adaptation accuracy of milled lithium
disilicate crowns: A 2D and 3D microCT analysis. J Esthet Restor Dent. Junho de 2020; 32(4): 403–9. 2. Riccitiello F, Amato M,
Leone R, Spagnuolo G, Sorrentino R. In vitro Evaluation of the Marginal Fit and Internal Adaptation of Zirconia and Lithium Disilicate
Single Crowns: Micro-CT Comparison Between Different Manufacturing Procedures. Open Dent J. Fevereiro de 2018; 12(1): 160–72.
3. Papadiochou S, Pissiotis AL. Marginal adaptation and CAD-CAM technology: A systematic review of restorative material and
fabrication techniques. J Prosthet Dent. Abril de 2018; 119(4): 545–51 4. Kim J-H, Jeong J-H, Lee J-H, Cho H-W. Fit of lithium
disilicate crowns fabricated from conventional and digital impressions assessed with micro-CT. J Prosthet Dent. Outubro de 2016;
116(4): 551–7. 5. Seelbach P, Brueckel C, Wöstmann B. Accuracy of digital and conventional impression techniques and workflow.
Clin Oral Investig. Setembro de 2013; 17(7):1759–64.
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TITULO DESADAPTAÇÃO MARGINAL DE COROA TOTAL EM DISSILICATO DE LÍTIO UTILIZANDO RECURSOS DIGITAIS E ANALÓGICOS

INTRODUCAO

A odontologia digital aliada a ferramentas como o escâner intra-oral, impressoras e fresadoras e associadas ao CAD-CAM
trouxeram previsibilidade aos tratamentos reabilitadores e possibilitaram ao cirurgião-dentista um maior controle das etapas
reabilitadoras. A reprodução de um preparo de coroa total, deve-se atentar aos detalhes, tais como ângulos, sulcos, altura do
término, saúde periodontal e sangramentos, tanto no método tradicional quanto no digital, pois alguns escâneres ainda apresentam
limitações. A adaptação marginal de coroas protéticas é um fator determinante no sucesso deste tipo de reabilitação, pois fendas
marginais podem causar acúmulo bacteriano, levando a doenças periodontais, cáries secundárias e até comprometimento pulpar.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é o de verificar a desadaptação marginal (DM) de coroas totais em dissilicato de lítio, variando o método de
obtenção do modelo de trabalho e a confecção da coroa protética.

METODOLOGIA

Foram confeccionadas 50 coroas em dissilicato de lítio, e divididas em 5 grupos: G1A (controle): fluxo analógico / troquel gesso /
coroa prensada; G2H: fluxo híbrido / troquel gesso e digital / coroa fresada; G3H: fluxo híbrido / troquel digital e impresso / coroa
prensada; G4H: fluxo híbrido / troquel digital / coroa prensada; G5D: fluxo digital / troquel digital / coroa fresada. As amostras foram
analisadas através de microscopia eletrônica e os dados foram analisados quanto à normalidade e submetidos a análise de
variância, e as comparações múltiplas foram efetuadas pelo Teste de Tukey. O nível de significância de 5% ((#38)#945;=0,05) foi
adotado.

RESULTADOS
De acordo com a análise estatística dos resultados, G4H mostrou os menores valores de DM diferindo estatisticamente de G2H,
G5D e G3H que mostraram os maiores valores de DM não diferindo entre si. G1A mostrou resultados intermediários não diferindo
dos outros grupos.

CONCLUSOES
Conclui-se que o método “analógico” (moldagem/modelo de gesso/enceramento diagnóstico/injeção) de confecção de coroas
totais em dissilicato de lítio não possui diferenças de DM em relação aos métodos que utilizam alguma tecnologia.

REFERENCIAS

1. De Freitas BN, Tonin BSH, Macedo AP, Santos TMP, De Mattos M d. GC, Hotta TH, et al. Adaptation accuracy of milled lithium
disilicate crowns: A 2D and 3D microCT analysis. J Esthet Restor Dent. Junho de 2020; 32(4): 403–9. 2. Riccitiello F, Amato M,
Leone R, Spagnuolo G, Sorrentino R. In vitro Evaluation of the Marginal Fit and Internal Adaptation of Zirconia and Lithium Disilicate
Single Crowns: Micro-CT Comparison Between Different Manufacturing Procedures. Open Dent J. Fevereiro de 2018; 12(1): 160–72.
3. Papadiochou S, Pissiotis AL. Marginal adaptation and CAD-CAM technology: A systematic review of restorative material and
fabrication techniques. J Prosthet Dent. Abril de 2018; 119(4): 545–51 4. Kim J-H, Jeong J-H, Lee J-H, Cho H-W. Fit of lithium
disilicate crowns fabricated from conventional and digital impressions assessed with micro-CT. J Prosthet Dent. Outubro de 2016;
116(4): 551–7. 5. Seelbach P, Brueckel C, Wöstmann B. Accuracy of digital and conventional impression techniques and workflow.
Clin Oral Investig. Setembro de 2013; 17(7):1759–64.
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TITULO DESADAPTAÇÃO MARGINAL DE COROA TOTAL EM DISSILICATO DE LÍTIO UTILIZANDO RECURSOS DIGITAIS E ANALÓGICOS

INTRODUCAO

A odontologia digital aliada a ferramentas como o escâner intra-oral, impressoras e fresadoras e associadas ao CAD-CAM
trouxeram previsibilidade aos tratamentos reabilitadores e possibilitaram ao cirurgião-dentista um maior controle das etapas
reabilitadoras. A reprodução de um preparo de coroa total, deve-se atentar aos detalhes, tais como ângulos, sulcos, altura do
término, saúde periodontal e sangramentos, tanto no método tradicional quanto no digital, pois alguns escâneres ainda apresentam
limitações. A adaptação marginal de coroas protéticas é um fator determinante no sucesso deste tipo de reabilitação, pois fendas
marginais podem causar acúmulo bacteriano, levando a doenças periodontais, cáries secundárias e até comprometimento pulpar.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é o de verificar a desadaptação marginal (DM) de coroas totais em dissilicato de lítio, variando o método de
obtenção do modelo de trabalho e a confecção da coroa protética.

METODOLOGIA

Foram confeccionadas 50 coroas em dissilicato de lítio, e divididas em 5 grupos: G1A (controle): fluxo analógico / troquel gesso /
coroa prensada; G2H: fluxo híbrido / troquel gesso e digital / coroa fresada; G3H: fluxo híbrido / troquel digital e impresso / coroa
prensada; G4H: fluxo híbrido / troquel digital / coroa prensada; G5D: fluxo digital / troquel digital / coroa fresada. As amostras foram
analisadas através de microscopia eletrônica e os dados foram analisados quanto à normalidade e submetidos a análise de
variância, e as comparações múltiplas foram efetuadas pelo Teste de Tukey. O nível de significância de 5% ((#38)#945;=0,05) foi
adotado.

RESULTADOS
De acordo com a análise estatística dos resultados, G4H mostrou os menores valores de DM diferindo estatisticamente de G2H,
G5D e G3H que mostraram os maiores valores de DM não diferindo entre si. G1A mostrou resultados intermediários não diferindo
dos outros grupos.

CONCLUSOES
Conclui-se que o método “analógico” (moldagem/modelo de gesso/enceramento diagnóstico/injeção) de confecção de coroas
totais em dissilicato de lítio não possui diferenças de DM em relação aos métodos que utilizam alguma tecnologia.

REFERENCIAS

1. De Freitas BN, Tonin BSH, Macedo AP, Santos TMP, De Mattos M d. GC, Hotta TH, et al. Adaptation accuracy of milled lithium
disilicate crowns: A 2D and 3D microCT analysis. J Esthet Restor Dent. Junho de 2020; 32(4): 403–9. 2. Riccitiello F, Amato M,
Leone R, Spagnuolo G, Sorrentino R. In vitro Evaluation of the Marginal Fit and Internal Adaptation of Zirconia and Lithium Disilicate
Single Crowns: Micro-CT Comparison Between Different Manufacturing Procedures. Open Dent J. Fevereiro de 2018; 12(1): 160–72.
3. Papadiochou S, Pissiotis AL. Marginal adaptation and CAD-CAM technology: A systematic review of restorative material and
fabrication techniques. J Prosthet Dent. Abril de 2018; 119(4): 545–51 4. Kim J-H, Jeong J-H, Lee J-H, Cho H-W. Fit of lithium
disilicate crowns fabricated from conventional and digital impressions assessed with micro-CT. J Prosthet Dent. Outubro de 2016;
116(4): 551–7. 5. Seelbach P, Brueckel C, Wöstmann B. Accuracy of digital and conventional impression techniques and workflow.
Clin Oral Investig. Setembro de 2013; 17(7):1759–64.
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TITULO Correlação da estatura e envergadura na performance atlética na natação

INTRODUCAO

O desempenho em provas no universo das práticas esportivas passa entre outros aspectos por aspectos relacionados à
individualidade biológica associado ao tipo de estimulações propostas pelo ambiente (treinamento desportivo). Entre os fatores
associados a individualidade biológica encontra-se a biotipologia que no universo desportivo acaba por determinar um padrão físico
próprio à especificidade das competições esportivas.

OBJETIVOS
Descrever e analisar a importância das medidas antropométricas altura e envergadura os aspectos correlacionados a performance
na natação vinculados a estatura e envergadura e de modo específicos os aspectos biomecânicos relacionados a propulsão dos
nados e adequações técnicas relacionadas aos dois componentes físicos enunciados.

METODOLOGIA

Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise final de
12 artigos científicos e fontes bibliográficas, associadas a relação biotipologia (altura e envergadura) e desempenho atlético na
natação. A revisão integrativa foi elaborada seguindo-se um processo composto por seis etapas de processo sendo estas: 1ª Fase:
elaboração da pergunta; 2ª Fase: busca ou amostragem na literatura; 3ª fase coleta de dados; 4ª Fase: análise crítica dos estudos
incluídos (Categorização); 5ª fase: discussão dos resultados; 6ª fase apresentação da revisão integrativa (GANONG, 2010).

RESULTADOS

Os estudos utilizados permitiram inferir que capacidade propulsiva é dependente tanto do desenvolvimento técnico como físico
para o seu desdobramento, o arrasto hidrodinâmico (resistência ao deslocamento) é dependente das características físicas do
nadador como altura e o peso, tendendo a gerar maior área de atrito frontal na água. A eficiência propulsiva aumenta com o
tamanho do membro propulsor (tamanho do braço e largura das mãos) e se correlaciona de modo positivo com a altura. Observou-
se que o componente antropométrico envergadura é fortemente associado a performance onde verifica-se a tendência de que os
nadadores mais experientes consigam nadar em maiores velocidades com uma frequência de braçadas cada vez menor.

CONCLUSOES
O estudo realizado permitiu a compreensão de que as medidas antropométricas estatura e envergadura estão fortemente
associadas à performance na natação e que estas quando associadas aos estímulos adequados por meio do treinamento técnico,
físico e psicológico otimiza as possibilidades de desempenho neste esporte.

REFERENCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. COSTA, A. V. et al. Comparação antropométrica e da potência
muscular de nadadores entre os estágios maturacionais. Motricidade, Volume 2, 2007. Disponível em:
https://www.revistamotricidade.com/arquivo/2006_vol2_n4/v2n4a07.pdf Acesso em: 15/07/2022. TEIXEIRA T. B. et al. A
importância da natação para crianças. Revista Faipe, v. 12, n. 1, p. 14-22, 2022. Disponível em:
http://portal.periodicos.faipe.edu.br/ojs/index.php/rfaipe/article/view/29 Acesso em: 17/09/2022. TUCHER, G.; GOMES, A. L. M;
DANTAS, E. H. M. Relação entre a potência mecânica de nado e o rendimento na natação. Revista Brasileira de Ciências do Esporte,
Campinas, v. 30, n. 2, p. 169-180, jan. 2009. Disponível em: http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/viewFile/443/359
Acesso em: 12/08/2022
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TITULO Correlação da estatura e envergadura na performance atlética na natação

INTRODUCAO

O desempenho em provas no universo das práticas esportivas passa entre outros aspectos por aspectos relacionados à
individualidade biológica associado ao tipo de estimulações propostas pelo ambiente (treinamento desportivo). Entre os fatores
associados a individualidade biológica encontra-se a biotipologia que no universo desportivo acaba por determinar um padrão físico
próprio à especificidade das competições esportivas.

OBJETIVOS
Descrever e analisar a importância das medidas antropométricas altura e envergadura os aspectos correlacionados a performance
na natação vinculados a estatura e envergadura e de modo específicos os aspectos biomecânicos relacionados a propulsão dos
nados e adequações técnicas relacionadas aos dois componentes físicos enunciados.

METODOLOGIA

Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise final de
12 artigos científicos e fontes bibliográficas, associadas a relação biotipologia (altura e envergadura) e desempenho atlético na
natação. A revisão integrativa foi elaborada seguindo-se um processo composto por seis etapas de processo sendo estas: 1ª Fase:
elaboração da pergunta; 2ª Fase: busca ou amostragem na literatura; 3ª fase coleta de dados; 4ª Fase: análise crítica dos estudos
incluídos (Categorização); 5ª fase: discussão dos resultados; 6ª fase apresentação da revisão integrativa (GANONG, 2010).

RESULTADOS

Os estudos utilizados permitiram inferir que capacidade propulsiva é dependente tanto do desenvolvimento técnico como físico
para o seu desdobramento, o arrasto hidrodinâmico (resistência ao deslocamento) é dependente das características físicas do
nadador como altura e o peso, tendendo a gerar maior área de atrito frontal na água. A eficiência propulsiva aumenta com o
tamanho do membro propulsor (tamanho do braço e largura das mãos) e se correlaciona de modo positivo com a altura. Observou-
se que o componente antropométrico envergadura é fortemente associado a performance onde verifica-se a tendência de que os
nadadores mais experientes consigam nadar em maiores velocidades com uma frequência de braçadas cada vez menor.

CONCLUSOES
O estudo realizado permitiu a compreensão de que as medidas antropométricas estatura e envergadura estão fortemente
associadas à performance na natação e que estas quando associadas aos estímulos adequados por meio do treinamento técnico,
físico e psicológico otimiza as possibilidades de desempenho neste esporte.

REFERENCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. COSTA, A. V. et al. Comparação antropométrica e da potência
muscular de nadadores entre os estágios maturacionais. Motricidade, Volume 2, 2007. Disponível em:
https://www.revistamotricidade.com/arquivo/2006_vol2_n4/v2n4a07.pdf Acesso em: 15/07/2022. TEIXEIRA T. B. et al. A
importância da natação para crianças. Revista Faipe, v. 12, n. 1, p. 14-22, 2022. Disponível em:
http://portal.periodicos.faipe.edu.br/ojs/index.php/rfaipe/article/view/29 Acesso em: 17/09/2022. TUCHER, G.; GOMES, A. L. M;
DANTAS, E. H. M. Relação entre a potência mecânica de nado e o rendimento na natação. Revista Brasileira de Ciências do Esporte,
Campinas, v. 30, n. 2, p. 169-180, jan. 2009. Disponível em: http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/viewFile/443/359
Acesso em: 12/08/2022

Página 535



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13529
Fisioterapia e Terapia

Ocupacional
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4089791 - TASSIO DOS REIS PAULA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cassiano Sandrini

TITULO O EFEITO DOS EXERCÍCIOS EXCÊNTRICOS NO TRATAMENTO DA LESÃO MUSCULAR DOS ISQUIOTIBIAIS: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A causa da lesão muscular dos isquiotibiais, por vezes, é incerta. Especula-se que a falta de sinergia entre o quadríceps e o
ísquiotibial pode levar à ruptura do tendão. Geralmente, as lesões dos isquiotibiais ocorrem em esportes com caráter dinâmico, de
contato, e de movimentos balísticos. Historicamente, as lesões dos músculos isquiotibiais (IT) são descritas como frustrantes para
os atletas, pois estão correlacionadas com um longo tempo de reabilitação, além da tendência à recorrência e da imprevisibilidade
do retorno ao esporte. De todas as lesões musculares, as dos IT têm uma das mais altas taxas de recidiva, estimadas entre 12-33%.
A recorrência é a complicação mais comum das lesões dos IT. O presente estudo destaca o tratamento da lesão de isquiotibial com
a cinesioterapia, especificamente, fortalecimento excêntrico.

OBJETIVOS Evidenciar os efeitos dos exercícios excêntricos no tratamento da lesão muscular dos isquiotibiais.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura baseada em material publicado sobre o tema em livros, artigos científicos, periódicos e
materias das seguintes bases de dados na internet: biblioteca virtual unida, Medline, Pedro, Lilacs, BVS, Scielo, no período de 2010 a
2022. Utilizando palavras-chaves: LCA, reabilitação, fisioterapia e os seguintes operadores booleanos: “and", “or”, “not".
Consideramos estudos observacionais, retrospectivos, experimentais e de análise crítica da literatura publicados nos idiomas inglês
e português.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa, um total de 7 artigos foram incluídos nesta revisão. Evidências indicam que os
exercícios excêntricos têm um efeito significativo na recuperação e prevenção das lesões dos isquiotibiais e por se tratar de uma
lesão recorrente no esporte, são necessários novos estudos.

CONCLUSOES
Os artigos incluídos neste estudo demonstram que os exercícios excêntricos são um recurso eficaz, complementar, acessível e que
pode ter alto impacto nas lesões de isquiotibiais, dadas a elevada incidência e recorrência desses estiramentos em atletas.

REFERENCIAS

Opar DA, Williams MD, Shield AJ. Lesões por distensão dos isquiotibiais: fatores que levam a lesão e re-lesão. Méd. Esportivo. 2012.
Van der Horst N, Smits DW, Petersen J, et al. O efeito preventivo do exercício nórdico dos isquiotibiais nas lesões dos isquiotibiais
em jogadores de futebol amador: um estudo controlado randomizado. Am J Sports Med. 2015. Kumazaki T, Ehara Y, Sakai T.
Anatomia e fisiologia da lesão dos isquiotibiais. Int J Sports Med. 2012.
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TITULO
CONHECIMENTO E PRÁTICAS DE MULHERES RESIDENTES NA PERIFERIA DA CIDADE DE SÃO PAULO SOBRE O EXAME DE
PAPANICOLAOU

INTRODUCAO

O câncer de colo uterino ainda é um problema de saúde pública em países em desenvolvimento, pois apresenta altas taxas de
prevalência e mortalidade em mulheres de nível social e econômico baixo e em fase produtiva de suas vidas.5 É, portanto,
fundamental que os serviços de saúde estejam estruturados para orientar a população a respeito do exame preventivo, já que a sua
realização periódica permite reduzir a mortalidade por câncer do colo do útero na população de risco.

OBJETIVOS
Verificar o conhecimento e as práticas de mulheres da região Sul da cidade de São Paulo em relação ao exame de Papanicolau,
identificando as características pessoais, conhecimento acerca do exame, atitudes e práticas sexuais.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, descritivo e analítico (SURVEY). Os dados foram coletados entre outubro de
2021 e fevereiro de 2022, por meio de um questionário estruturado com perguntas fechadas, que foi aplicado pelas pesquisadoras.
A pesquisa foi realizada na Subprefeitura da Capela do Socorro, nas Unidades Básicas de Saúde.

RESULTADOS

Os dados das três unidades mostram que 78,3% das mulheres entrevistadas tem vida sexual ativa, sendo a faixa etária mais
prevalente de 31 a 49 anos. 36,5% destas, referem ter tido 4 ou mais parceiros sexuais em suas vidas. Sobre o uso de método
contraceptivo 57,6% das mulheres afirmam fazer uso, destas, 64% utilizam o contraceptivo de barreira. Destas que usam o
preservativo 56,4% relatam uso inadequado. Já em relação a realização da citologia oncótica 90% das entrevistadas referem já ter
feito o exame pelo menos uma vez durante a vida. Em relação aos cuidados necessários que antecedem a realização do
PapaNicolaou, 45,3% das mulheres afirmam não ter conhecimento deles.

CONCLUSOES

As medidas de educação em saúde – juntamente ao rastreamento, diagnóstico e tratamento de lesões subclínicas – devem ser
entendidas como importantes vertentes à prevenção do câncer de colo de útero. Observa-se nos dados analisados que um número
significante de mulheres não tem o conhecimento adequado acerca dos cuidados necessários para a realização do exame de
PapaNicolaou, o que pode influenciar diretamente nos resultados do mesmo. Além disso, mais da metade das mulheres
entrevistadas referem fazer uso inadequado do preservativo nas relações sexuais – fato que pode contribuir para a persistência da
infecção pelo papilomavírus, principal fator de risco do câncer de colo uterino.

REFERENCIAS
1 Controle do Câncer do Colo de Útero [Internet]. Brasil: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer; 2021. Conceito e
Magnitude; Disponível em: https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/conceito-e-magnitude 2 Instituto Nacional
de Câncer (INCA). Estimativa 2016: Incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2015.
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TITULO
CONHECIMENTO E PRÁTICAS DE MULHERES RESIDENTES NA PERIFERIA DA CIDADE DE SÃO PAULO SOBRE O EXAME DE
PAPANICOLAOU

INTRODUCAO

O câncer de colo uterino ainda é um problema de saúde pública em países em desenvolvimento, pois apresenta altas taxas de
prevalência e mortalidade em mulheres de nível social e econômico baixo e em fase produtiva de suas vidas.5 É, portanto,
fundamental que os serviços de saúde estejam estruturados para orientar a população a respeito do exame preventivo, já que a sua
realização periódica permite reduzir a mortalidade por câncer do colo do útero na população de risco.

OBJETIVOS
Verificar o conhecimento e as práticas de mulheres da região Sul da cidade de São Paulo em relação ao exame de Papanicolau,
identificando as características pessoais, conhecimento acerca do exame, atitudes e práticas sexuais.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, descritivo e analítico (SURVEY). Os dados foram coletados entre outubro de
2021 e fevereiro de 2022, por meio de um questionário estruturado com perguntas fechadas, que foi aplicado pelas pesquisadoras.
A pesquisa foi realizada na Subprefeitura da Capela do Socorro, nas Unidades Básicas de Saúde.

RESULTADOS

Os dados das três unidades mostram que 78,3% das mulheres entrevistadas tem vida sexual ativa, sendo a faixa etária mais
prevalente de 31 a 49 anos. 36,5% destas, referem ter tido 4 ou mais parceiros sexuais em suas vidas. Sobre o uso de método
contraceptivo 57,6% das mulheres afirmam fazer uso, destas, 64% utilizam o contraceptivo de barreira. Destas que usam o
preservativo 56,4% relatam uso inadequado. Já em relação a realização da citologia oncótica 90% das entrevistadas referem já ter
feito o exame pelo menos uma vez durante a vida. Em relação aos cuidados necessários que antecedem a realização do
PapaNicolaou, 45,3% das mulheres afirmam não ter conhecimento deles.

CONCLUSOES

As medidas de educação em saúde – juntamente ao rastreamento, diagnóstico e tratamento de lesões subclínicas – devem ser
entendidas como importantes vertentes à prevenção do câncer de colo de útero. Observa-se nos dados analisados que um número
significante de mulheres não tem o conhecimento adequado acerca dos cuidados necessários para a realização do exame de
PapaNicolaou, o que pode influenciar diretamente nos resultados do mesmo. Além disso, mais da metade das mulheres
entrevistadas referem fazer uso inadequado do preservativo nas relações sexuais – fato que pode contribuir para a persistência da
infecção pelo papilomavírus, principal fator de risco do câncer de colo uterino.

REFERENCIAS
1 Controle do Câncer do Colo de Útero [Internet]. Brasil: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer; 2021. Conceito e
Magnitude; Disponível em: https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/conceito-e-magnitude 2 Instituto Nacional
de Câncer (INCA). Estimativa 2016: Incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2015.
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TITULO
CONHECIMENTO E PRÁTICAS DE MULHERES RESIDENTES NA PERIFERIA DA CIDADE DE SÃO PAULO SOBRE O EXAME DE
PAPANICOLAOU

INTRODUCAO

O câncer de colo uterino ainda é um problema de saúde pública em países em desenvolvimento, pois apresenta altas taxas de
prevalência e mortalidade em mulheres de nível social e econômico baixo e em fase produtiva de suas vidas.5 É, portanto,
fundamental que os serviços de saúde estejam estruturados para orientar a população a respeito do exame preventivo, já que a sua
realização periódica permite reduzir a mortalidade por câncer do colo do útero na população de risco.

OBJETIVOS
Verificar o conhecimento e as práticas de mulheres da região Sul da cidade de São Paulo em relação ao exame de Papanicolau,
identificando as características pessoais, conhecimento acerca do exame, atitudes e práticas sexuais.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, descritivo e analítico (SURVEY). Os dados foram coletados entre outubro de
2021 e fevereiro de 2022, por meio de um questionário estruturado com perguntas fechadas, que foi aplicado pelas pesquisadoras.
A pesquisa foi realizada na Subprefeitura da Capela do Socorro, nas Unidades Básicas de Saúde.

RESULTADOS

Os dados das três unidades mostram que 78,3% das mulheres entrevistadas tem vida sexual ativa, sendo a faixa etária mais
prevalente de 31 a 49 anos. 36,5% destas, referem ter tido 4 ou mais parceiros sexuais em suas vidas. Sobre o uso de método
contraceptivo 57,6% das mulheres afirmam fazer uso, destas, 64% utilizam o contraceptivo de barreira. Destas que usam o
preservativo 56,4% relatam uso inadequado. Já em relação a realização da citologia oncótica 90% das entrevistadas referem já ter
feito o exame pelo menos uma vez durante a vida. Em relação aos cuidados necessários que antecedem a realização do
PapaNicolaou, 45,3% das mulheres afirmam não ter conhecimento deles.

CONCLUSOES

As medidas de educação em saúde – juntamente ao rastreamento, diagnóstico e tratamento de lesões subclínicas – devem ser
entendidas como importantes vertentes à prevenção do câncer de colo de útero. Observa-se nos dados analisados que um número
significante de mulheres não tem o conhecimento adequado acerca dos cuidados necessários para a realização do exame de
PapaNicolaou, o que pode influenciar diretamente nos resultados do mesmo. Além disso, mais da metade das mulheres
entrevistadas referem fazer uso inadequado do preservativo nas relações sexuais – fato que pode contribuir para a persistência da
infecção pelo papilomavírus, principal fator de risco do câncer de colo uterino.

REFERENCIAS
1 Controle do Câncer do Colo de Útero [Internet]. Brasil: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer; 2021. Conceito e
Magnitude; Disponível em: https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/conceito-e-magnitude 2 Instituto Nacional
de Câncer (INCA). Estimativa 2016: Incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2015.
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TITULO
CONHECIMENTO E PRÁTICAS DE MULHERES RESIDENTES NA PERIFERIA DA CIDADE DE SÃO PAULO SOBRE O EXAME DE
PAPANICOLAOU

INTRODUCAO

O câncer de colo uterino ainda é um problema de saúde pública em países em desenvolvimento, pois apresenta altas taxas de
prevalência e mortalidade em mulheres de nível social e econômico baixo e em fase produtiva de suas vidas.5 É, portanto,
fundamental que os serviços de saúde estejam estruturados para orientar a população a respeito do exame preventivo, já que a sua
realização periódica permite reduzir a mortalidade por câncer do colo do útero na população de risco.

OBJETIVOS
Verificar o conhecimento e as práticas de mulheres da região Sul da cidade de São Paulo em relação ao exame de Papanicolau,
identificando as características pessoais, conhecimento acerca do exame, atitudes e práticas sexuais.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, descritivo e analítico (SURVEY). Os dados foram coletados entre outubro de
2021 e fevereiro de 2022, por meio de um questionário estruturado com perguntas fechadas, que foi aplicado pelas pesquisadoras.
A pesquisa foi realizada na Subprefeitura da Capela do Socorro, nas Unidades Básicas de Saúde.

RESULTADOS

Os dados das três unidades mostram que 78,3% das mulheres entrevistadas tem vida sexual ativa, sendo a faixa etária mais
prevalente de 31 a 49 anos. 36,5% destas, referem ter tido 4 ou mais parceiros sexuais em suas vidas. Sobre o uso de método
contraceptivo 57,6% das mulheres afirmam fazer uso, destas, 64% utilizam o contraceptivo de barreira. Destas que usam o
preservativo 56,4% relatam uso inadequado. Já em relação a realização da citologia oncótica 90% das entrevistadas referem já ter
feito o exame pelo menos uma vez durante a vida. Em relação aos cuidados necessários que antecedem a realização do
PapaNicolaou, 45,3% das mulheres afirmam não ter conhecimento deles.

CONCLUSOES

As medidas de educação em saúde – juntamente ao rastreamento, diagnóstico e tratamento de lesões subclínicas – devem ser
entendidas como importantes vertentes à prevenção do câncer de colo de útero. Observa-se nos dados analisados que um número
significante de mulheres não tem o conhecimento adequado acerca dos cuidados necessários para a realização do exame de
PapaNicolaou, o que pode influenciar diretamente nos resultados do mesmo. Além disso, mais da metade das mulheres
entrevistadas referem fazer uso inadequado do preservativo nas relações sexuais – fato que pode contribuir para a persistência da
infecção pelo papilomavírus, principal fator de risco do câncer de colo uterino.

REFERENCIAS
1 Controle do Câncer do Colo de Útero [Internet]. Brasil: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer; 2021. Conceito e
Magnitude; Disponível em: https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/conceito-e-magnitude 2 Instituto Nacional
de Câncer (INCA). Estimativa 2016: Incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2015.
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Patricia Daniele Piaulino de Araujo

TITULO Qualidade do sono em pacientes submetidos a reabilitação cardiopulmonar da clinica de fisioterapia da Universideade Santo Amaro

INTRODUCAO

O sono é um processo biológico complexo que se alterna com os períodos de vigília. Os distúrbios do sono afetam mais de 75% dos
pacientes com insuficiência cardíaca e resultam em dificuldade para induzir ou manter o sono, acordar cedo demais e não conseguir
adormecer novamente, além da sonolência excessiva. Portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) apresentam uma
qualidade do sono reduzida, caracterizada por menor eficiência do sono, maior latência para o início do sono e fragmentação da
arquitetura do sono. A COVID-19 e seu contexto associado podem, ao afetar o sono, afetar outros ritmos circadianos e processos
relacionados ao sono, tais como a cognição e a função imunológica. Os Programas de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica
que por meio das atividades físicas propostas podem proporcionar efeitos semelhantes aos dos fármacos indutores do sono e
melhorar dessa maneira a qualidade do sono dos que participam desse programa.

OBJETIVOS
Avaliar os Índice da qualidade do sono em pacientes da reabilitação cardiopulmonar e comparar os diferentes grupos de
participantes (cardiopatas, pneumopatas e pós-covid) em relação a qualidade do sono.

METODOLOGIA

O estudo foi do tipo transversal, observacional, descritivo e retrospectivo. Foram analisados prontuários dos pacientes que realizam
o Programa de Reabilitação Cardiopulmonar na clínica de fisioterapia da UNISA, após aprovação do CEP UNISA. A amostra foi
composta por 26 prontuários de pacientes que começaram o programa entre janeiro e agosto de 2022. Os critérios de inclusão:
prontuários que contivessem a pontuação do Questionário de Qualidade do sono de Pittsburgh dos pacientes que possuíssem
diagnóstico de pneumopatias crônicas ou doenças cardiocirculatórias crônicas ou que ainda apresentassem sequelas respiratórias
ou motoras da COVID-19. Os dados foram tabulados no Excel e descritos segundo a porcentagem, média e desvio padrão. O teste T
de studant foi feito para avaliar se houve diferenças na qualidade do sono entre os tipos de pacientes da reabilitação e foi
considerado significativo valores de p (#38)#8804; 0,05.

RESULTADOS

Dos 26 pacientes estudados, temos 61,5% do gênero feminino e 38,5% do gênero masculino com idade média de 67,5+-13,2 anos de
idade. Encontramos 10 (38,5%) pacientes com pneumopatias crônicas, 9 (34,6%) pacientes com síndrome pós covid e 7 (26,9%) de
pacientes com doenças cardiocirculatórias crônicas. entre3 as morbidades a mais encontrada foi a Diabetes Melitus presente em
50% dos pacientes. O dados demonstram que a cada 1 paciente bom dormidor, temos 2 considerados maus dormidores. Não foram
encontradas diferenças significativas entre os diferentes grupos de pacientes que participam do programa.

CONCLUSOES
O estudo mostrou que grande parte dos pacientes que participam da reabilitação cardiopulmonar apresentam qualidade do sono
reduzida, sendo considerados maus dormidores. Também foi possível verificar que não havendo diferenças na qualidade do sono
entre os tipos de patologias mais frequentes nesse ambiente.

REFERENCIAS
McNicholas WT. Impact of sleep in COPD. Chest. 2000;117(2 Suppl):48S-53S, 2000. Nalbandian A, Sehgal K, Gupta A, Madhavan MV,
McGroder C, Stevens JS, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nat Med. 27(4):601- 615, 2021
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Cassiano Sandrini

TITULO ABORDAGEM DO FISIOTERAPEUTA NO PREPARO DO ASSOALHO PÉLVICO PARA O PARTO NATURAL: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A gravidez é um processo fisiológico natural que pode ser compreendido através de uma série de adaptações que ocorrem no corpo
da mulher. Durante a gravidez, o assoalho pélvico é danificado devido ao suporte de todo o peso do bebê e às forças que surgem
durante o parto. A gravidez está associada à redução da capacidade funcional residual, diminuição das reservas maternas de
oxigênio e aumento da frequência cardíaca causando alterações na pressão arterial. A gravidez representa um período de inúmeras
adaptações físicas e emocionais na mulher. O foco do fisioterapeuta nas alterações musculoesqueléticas é importante, pois pode
atuar na preparação dos músculos do assoalho pélvico para essas alterações. As intervenções fisioterapêuticas na assistência
obstétrica apresentam baixo risco e fazem parte do cotidiano da equipe. Várias intervenções têm sido propostas para reduzir a
chance de trauma ou laceração perineal durante o parto, como massagem perineal e compressas de calor durante o segundo
estágio do trabalho de parto. Além disso, algumas técnicas de fisioterapia (balão inflável/Epi-No e massagem) podem ser aplicadas
durante a gravidez para preparar os músculos do assoalho pélvico para o parto.

OBJETIVOS Evidenciar os recursos fisioterapêuticos mais utilizados no preparo do assoalho pélvico para o parto natural.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão e literatura, com embasamento em materiais publicados sobre o tema em 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 2012 a 2022. Foram incluídos artigos que obedeceram aos seguintes critérios: ter título,
resumo e por fim o texto na íntegra que se enquadraram a temática pertinente. Foram excluídos aqueles artigos que não abordavam
a temática: Abordagem do fisioterapeuta no preparo do parto assoalho pélvico para o parto natural.

RESULTADOS
Após pesquisar os bancos de dados de descrições e ler os títulos e resumo do artigo, após a exclusão de quatro artigos duplicados,
restam vinte e dois artigos. Os artigos, estes foram avaliados pela leitura do texto completo, portanto, 09 deles estão incluídos. As
evidencias demonstram que as intervenções fisioterapêuticas obtiveram resultados significativos na qualidade do parto natural.

CONCLUSOES
A presente revisão teve objetivo verificar a eficácia da fisioterapia na preparação do assoalho pélvico para o parto natural. Os
estudos revelaram que muitas das gestantes desconheciam a atuação da fisioterapia em obstetrícia. Também foi percebido que a
força muscular do assoalho pélvico (FMAP) tem fator preponderante para a qualidade do parto natural.

REFERENCIAS

Anastasiadi, Z., Lianos, G. D., Ignatiadou, E., Harissis, H. V., (#38) Mitsis, M. (2017). Breast cancer in young women: an overview. In
Updates in Surgery. Berghmans, B. (2018). Physiotherapy for pelvic pain and female sexual dysfunction: an untapped resource.
International Urogynecology Journal, 29(5), 631– 638. Nagamine, B. P. ., Dantas, R. da S. ., (#38) Silva, K. C. C. da . (2021). The
importance of strengthening the pelvic floor muscles in women’s health. Research, Society and Development, 10(2), e56710212894.
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12894.
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TITULO VISÃO DOS CIRUGIÕES-DENTISTAS SOBRE A PERIODONTIA

INTRODUCAO
No Brasil a alta prevalência de doença periodontal, seja ela gengivite ou periodontite, pode ser considerada com um problema de
saúde pública. O conhecimento do cirurgião dentista clínico sobre quando indicar seus pacientes para um tratamento mais
especializado ainda parece ser duvidoso.

OBJETIVOS O objetivo do presente estudo foi de verificar a atuação do cirurgião dentista frente ao atendimento periodontal.

METODOLOGIA
Para tanto, essa pesquisa em forma de questionário estruturado fechado buscou descrever, de forma exploratória e analítica o
entendimento dos CDs não especialistas sobre as condições periodontais e suas indicações na clínica odontológica.

RESULTADOS

Foram incluídos 121 questionários respondidos por 48 homens e 73 mulheres, a idade variou 21 a 74 anos e destes 53% tinham mais
de 20 anos de formado. Do total 20% dos entrevistados não fazem nenhum procedimento periodontal na sua clínica diária, 36% não
utiliza nenhum biomaterial, 59% usam material restaurados para casos de retração gengival, 36% utilizam evidenciador de placa
bacteriana. Apenas 16% dos entrevistados se consideram motivados a prática exclusiva de periodontia. A grande maioria entende
que existe uma associação da doença periodontal com doenças sistêmicas.

CONCLUSOES
Podemos concluir que a maioria dos entrevistados atendem pacientes com problemas periodontais indicando os casos mais graves
para os especialistas em periodontia.

REFERENCIAS

Chang PK, Hall J, Finkelman M, Park A, Levi PA Jr. A survey: how periodontists and other dental professionals view the scope of
periodontics. J Periodontol. 2014 Jul;85(7):925-33. Lanning SK, Best AM, Hunt RJ. Periodontal services rendered by general
practitioners. J Periodontol. 2007 May;78(5):823-32. Savage A, Eaton KA, Moles DR, Needleman I. A systematic review of definitions
of periodontitis and methods that have been used to identify this disease. J Clin Periodontol. 2009 Jun;36(6):458-67.
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Debora Pallos

TITULO VISÃO DOS CIRUGIÕES-DENTISTAS SOBRE A PERIODONTIA

INTRODUCAO
No Brasil a alta prevalência de doença periodontal, seja ela gengivite ou periodontite, pode ser considerada com um problema de
saúde pública. O conhecimento do cirurgião dentista clínico sobre quando indicar seus pacientes para um tratamento mais
especializado ainda parece ser duvidoso.

OBJETIVOS O objetivo do presente estudo foi de verificar a atuação do cirurgião dentista frente ao atendimento periodontal.

METODOLOGIA
Para tanto, essa pesquisa em forma de questionário estruturado fechado buscou descrever, de forma exploratória e analítica o
entendimento dos CDs não especialistas sobre as condições periodontais e suas indicações na clínica odontológica.

RESULTADOS

Foram incluídos 121 questionários respondidos por 48 homens e 73 mulheres, a idade variou 21 a 74 anos e destes 53% tinham mais
de 20 anos de formado. Do total 20% dos entrevistados não fazem nenhum procedimento periodontal na sua clínica diária, 36% não
utiliza nenhum biomaterial, 59% usam material restaurados para casos de retração gengival, 36% utilizam evidenciador de placa
bacteriana. Apenas 16% dos entrevistados se consideram motivados a prática exclusiva de periodontia. A grande maioria entende
que existe uma associação da doença periodontal com doenças sistêmicas.

CONCLUSOES
Podemos concluir que a maioria dos entrevistados atendem pacientes com problemas periodontais indicando os casos mais graves
para os especialistas em periodontia.

REFERENCIAS

Chang PK, Hall J, Finkelman M, Park A, Levi PA Jr. A survey: how periodontists and other dental professionals view the scope of
periodontics. J Periodontol. 2014 Jul;85(7):925-33. Lanning SK, Best AM, Hunt RJ. Periodontal services rendered by general
practitioners. J Periodontol. 2007 May;78(5):823-32. Savage A, Eaton KA, Moles DR, Needleman I. A systematic review of definitions
of periodontitis and methods that have been used to identify this disease. J Clin Periodontol. 2009 Jun;36(6):458-67.
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TITULO VISÃO DOS CIRUGIÕES-DENTISTAS SOBRE A PERIODONTIA

INTRODUCAO
No Brasil a alta prevalência de doença periodontal, seja ela gengivite ou periodontite, pode ser considerada com um problema de
saúde pública. O conhecimento do cirurgião dentista clínico sobre quando indicar seus pacientes para um tratamento mais
especializado ainda parece ser duvidoso.

OBJETIVOS O objetivo do presente estudo foi de verificar a atuação do cirurgião dentista frente ao atendimento periodontal.

METODOLOGIA
Para tanto, essa pesquisa em forma de questionário estruturado fechado buscou descrever, de forma exploratória e analítica o
entendimento dos CDs não especialistas sobre as condições periodontais e suas indicações na clínica odontológica.

RESULTADOS

Foram incluídos 121 questionários respondidos por 48 homens e 73 mulheres, a idade variou 21 a 74 anos e destes 53% tinham mais
de 20 anos de formado. Do total 20% dos entrevistados não fazem nenhum procedimento periodontal na sua clínica diária, 36% não
utiliza nenhum biomaterial, 59% usam material restaurados para casos de retração gengival, 36% utilizam evidenciador de placa
bacteriana. Apenas 16% dos entrevistados se consideram motivados a prática exclusiva de periodontia. A grande maioria entende
que existe uma associação da doença periodontal com doenças sistêmicas.

CONCLUSOES
Podemos concluir que a maioria dos entrevistados atendem pacientes com problemas periodontais indicando os casos mais graves
para os especialistas em periodontia.

REFERENCIAS

Chang PK, Hall J, Finkelman M, Park A, Levi PA Jr. A survey: how periodontists and other dental professionals view the scope of
periodontics. J Periodontol. 2014 Jul;85(7):925-33. Lanning SK, Best AM, Hunt RJ. Periodontal services rendered by general
practitioners. J Periodontol. 2007 May;78(5):823-32. Savage A, Eaton KA, Moles DR, Needleman I. A systematic review of definitions
of periodontitis and methods that have been used to identify this disease. J Clin Periodontol. 2009 Jun;36(6):458-67.
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TITULO AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE TUTORES DE CÃES COM SÍNDROME DA DISFUNÇÃO COGNITIVA

INTRODUCAO

Cães acima de 9 anos e felinos acima de 12 anos são mais predispostos a doenças degenerativas, dentre elas a síndrome da
disfunção cognitiva (SDC). A SDC tem fisiopatogenia semelhante aos achados na doença de Alzheimer em humanos, sendo
também encontrada deposição de proteína (#38)#946;-amiloide, formação de placas senis, ventrículomegalia e diminuição do
espaço intertalâmico. Animais com SDC apresentam como sinais clínicos principais, a desorientação no ambiente, alterações de
interação com seus tutores, distúrbio no seu ciclo de sono e vigília, alterações de atitudes quanto a micção e defecação, e alterações
de comportamento (agressividade/ansiedade e déficits de memória).

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi estimar a qualidade de vida de tutores que cuidam de cães com Síndrome da Disfunção Cognitiva e
correlacionar estes dados com o estágio da doença no cão.

METODOLOGIA

Participaram deste estudo 10 cães acima dos 9 anos de idade, estes animais foram atendidos no HOVET/UNISA. Foram realizados
dois tipos de questionários sendo eles: um questionário para estadiamento da SDC em cães e 1 questionário SF-36 para avaliação
do nível de qualidade de vida dos cuidadores primários destes animais. Ao final do questionário foi feito a avaliação de qualidade de
vida destes tutores separado nas seguintes categorias como: vitalidade, limitações por aspecto físico, limitações por aspecto
emocional, estado de saúde geral, dor, capacidade funcional, aspectos sociais e saúde mental. Após a contagem final de pontos
foram avaliados quais aspectos foram mais impactados na qualidade de vida deste tutor por conta dos sinais clínicos apresentados
pelos animais e cuidados exigidos pelos animais.

RESULTADOS

Durante a compilação de dados obtidos pelos questionários SF-36, 9 tutores confirmaram que as respostas dadas foram
influenciadas pela SDC de seus animais, afirmaram que seu dia a dia foi totalmente organizado para manter a qualidade de vida dos
seus animais, os sinais clínicos que estes animais apresentam afetam não apenas na qualidade de vida deles mas também nas de
seus cuidadores como, falta de sono, não qualidade adequada de sono, ansiedade, dores no corpo e dificuldade por falta de tempo
em sociabilidade.

CONCLUSOES Conclui-se após aparecimento de sinais clínicos os tutores tem sua qualidade de vida afetada.

REFERENCIAS

Landsberg, G. M., Nichol, J., (#38) Araujo, J. A. (2012). Cognitive dysfunction syndrome: a disease of canine and feline brain aging.
The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice, 42(4), 749–768, vii. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2012.04.003
Sutherland, R., Cotman, C. W., (#38) Nalcioglu, O. (1998). Magnetic resonance imaging of anatomic and vascular characteristics in a
canine model of human aging. Neurobiology of Aging, 19(5), 479–485. https://doi.org/10.1016/s0197-4580(98)00081-5
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TITULO
APRENDIZADO ATIVO VIA APLICATIVO COM ALGORITMO DE REPETIÇÃO ESPAÇADA E FLASHCARDS NO ENSINO DAS
DISCIPLINAS DE ANATOMIA HUMANA E HISTOLOGIA NO CURSO DE MEDICINA, EM RELAÇÃO AOS DIFERENTES TIPOS DE
APRENDIZAGEM - Estudo Longitudinal

INTRODUCAO

Um desafio enfrentado pelo aluno da medicina é terminologia anatômica, que possui uma grande quantidade de termos e conceitos,
já no início do curso e que tem importância para correlacionar com outras disciplinas que serão lecionadas até o final da graduação.
[1] Um estudo publicado pela American Association for Anatomy, segundo Ghosh, “O conhecimento de anatomia também é
fundamental para concluir um exame médico, para fazer um diagnóstico e para se comunicar adequadamente com os colegas”. [2] A
repetição espaçada, é um método para promover o aprendizado do aluno através da recuperação dos conteúdos estudados. É um
recurso mnemônico, com benefício na retenção a longo prazo,proporcionando a adição do conhecimento auxiliando no processo de
consolidação das memórias, assim, torna-se uma ferramenta não só para estudos acerca da formação da memória, mas também
quanto a utilização no contexto da educação. [3]

OBJETIVOS
Verificar se a utilização do modelo de repetição espaçada através do aplicativo implicará em um melhor desempenho e engajamento
dos alunos de medicina aos estudos e correlacionar com os diferentes tipos de aprendizados.

METODOLOGIA

Aplicou-se o questionário VARK de tipos de aprendizagem, posteriormente será relacionado com dados objetivos sobre a utilização
do aplicativo ANKI Flashcards e subjetivos quanto a perspectiva do aluno sobre o método de repetição espaçada. Critérios de
inclusão: Alunos do primeiro semestre de medicina. Exclusão: Discentes que já concluíram algum curso de graduação da área da
saúde. Aprovação comitê de Ética: 5654819

RESULTADOS

Os resultados preliminares sugerem que a amostra da presente pesquisa está dentro do esperado na literatura, sendo 65 alunos
elegíveis, 6 excluídos por critérios de exclusão registrados na metodologia. Resultado VARK: 68,8% multimodal, unimodal 31,2%,
sendo cinestésico 21,9%, auditivo 4,7%, leitura/escrita 3,2% e visual 1,6%. VARK na literatura teve a variação em estudantes da
medicina de multimodal de 60,62% a 69%, unimodal 26% a 39,37%, sendo o cinestésico o estilo preferido entre os unimodais.[4]

CONCLUSOES
Conclui-se que os dados preliminares indicam, que este estudo tem uma amostra com similaridade a relatada na literatura, sendo
necessário relacionar os dados do aplicativo de flashcards ao final da pesquisa para verificar se houve melhora no desempenho e
engajamento dos alunos nos estudos de anatomia e histologia.

REFERENCIAS

1. Ghosh SK. Cadaveric dissection as an educational tool for anatomical sciences in the 21st century. Anatomical Sciences
Education [Internet]. 2016;286–99. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1002/ase.1649 2. Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Atlas
de Anatomia Prometheus. Rio de Janeiro, RJ: GEN Guanabara Koogan; 2019. 3. Roediger HL, Butler AC. The critical role of retrieval
practice in long-term retention. Trends in Cognitive Sciences [Internet]. 2011;15(2010):20–7. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20951630/ 4. Fahim A, Rehman S, Fayyaz F, Javed M, Alam MA, Rana S, et al. Identification of
preferred learning style of medical and dental students using VARK questionnaire. Biomed Res Int [Internet]. 2021;2021:4355158.
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TITULO Competências digitais na legislação da Educação Básica brasileira: análise documental

INTRODUCAO

O Conselho da União Europeia [1] recomendou oito competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, sendo uma
delas a competência digital. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável [2] defende que disseminação das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) pode contribuir para diminuir a divisão digital. Nesse sentido, diversos frameworks (ou quadros
teóricos) vêm sendo desenvolvidos para fundamentar a avaliação e o desenvolvimento de competências digitais em educação: ISTE
Standards, Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (ICT-CFT),
Digital Competence Framework for Citizen (DigComp), European Framework for Digitally Competent Educational Organisations
(DigCompOrg), Digital Competence Framework for Consumers (DigCompConsumers), Digital Competence Framework for Educators
(DigCompEdu), e Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2.

OBJETIVOS
Como recorte de um projeto de pesquisa sobre competências digitais na educação financiado pelo CNPq e pela Capes, o objetivo
deste trabalho é mapear a inserção das tecnologias digitais em documentos legais sobre a Educação Básica no Brasil.

METODOLOGIA
Foi realizada uma análise documental [3] da legislação Federal (Constituição, LDB, Parâmetros, Referenciais e Diretrizes
Curriculares e BNCC), do Estado de São Paulo (Currículo Paulista) e da cidade de São Paulo (orientações curriculares e Currículo da
Cidade).

RESULTADOS

Os resultados apontam para uma menor incidência de referências a tecnologias digitais nos documentos federais do que nos
estaduais e municipais. Além disso, há uma menção sensivelmente menor de tecnologias digitais na legislação de educação infantil
do que no ensino fundamental e médio. Percebe-se que nos documentos estudados não há uma reflexão sustentável sobre a
inserção das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, mas sim recortes pontuais. A análise documental serviu
também para identificar documentos não legais, como os produzidos pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) e a
Sociedade Brasileira de Computação (SBC), em que ocorre uma maior discussão sobre a inserção das tecnologias na educação.
Percebe-se, assim, um maior conservadorismo dos legisladores, mais especificamente no nível Federal.

CONCLUSOES
Em todos os níveis de ensino, ressalta-se a importância do uso crítico das tecnologias por parte das escolas, dos gestores,
professores e alunos. Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se segmentar a análise documental por níveis de ensino para
um aprofundamento da discussão.

REFERENCIAS

1. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Official
Journal of the European Union, 4.6.2018, C 189/1. 2. UNITED NATIONS. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development. New York, 2015. 3. MATTAR, João; RAMOS, Daniela Karine. Metodologia da Pesquisa em Educação: abordagens
qualitativas, quantitativas e mistas. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2021.
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TITULO Competências digitais na legislação da Educação Básica brasileira: análise documental

INTRODUCAO

O Conselho da União Europeia [1] recomendou oito competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, sendo uma
delas a competência digital. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável [2] defende que disseminação das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) pode contribuir para diminuir a divisão digital. Nesse sentido, diversos frameworks (ou quadros
teóricos) vêm sendo desenvolvidos para fundamentar a avaliação e o desenvolvimento de competências digitais em educação: ISTE
Standards, Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (ICT-CFT),
Digital Competence Framework for Citizen (DigComp), European Framework for Digitally Competent Educational Organisations
(DigCompOrg), Digital Competence Framework for Consumers (DigCompConsumers), Digital Competence Framework for Educators
(DigCompEdu), e Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2.

OBJETIVOS
Como recorte de um projeto de pesquisa sobre competências digitais na educação financiado pelo CNPq e pela Capes, o objetivo
deste trabalho é mapear a inserção das tecnologias digitais em documentos legais sobre a Educação Básica no Brasil.

METODOLOGIA
Foi realizada uma análise documental [3] da legislação Federal (Constituição, LDB, Parâmetros, Referenciais e Diretrizes
Curriculares e BNCC), do Estado de São Paulo (Currículo Paulista) e da cidade de São Paulo (orientações curriculares e Currículo da
Cidade).

RESULTADOS

Os resultados apontam para uma menor incidência de referências a tecnologias digitais nos documentos federais do que nos
estaduais e municipais. Além disso, há uma menção sensivelmente menor de tecnologias digitais na legislação de educação infantil
do que no ensino fundamental e médio. Percebe-se que nos documentos estudados não há uma reflexão sustentável sobre a
inserção das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, mas sim recortes pontuais. A análise documental serviu
também para identificar documentos não legais, como os produzidos pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) e a
Sociedade Brasileira de Computação (SBC), em que ocorre uma maior discussão sobre a inserção das tecnologias na educação.
Percebe-se, assim, um maior conservadorismo dos legisladores, mais especificamente no nível Federal.

CONCLUSOES
Em todos os níveis de ensino, ressalta-se a importância do uso crítico das tecnologias por parte das escolas, dos gestores,
professores e alunos. Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se segmentar a análise documental por níveis de ensino para
um aprofundamento da discussão.

REFERENCIAS

1. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Official
Journal of the European Union, 4.6.2018, C 189/1. 2. UNITED NATIONS. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development. New York, 2015. 3. MATTAR, João; RAMOS, Daniela Karine. Metodologia da Pesquisa em Educação: abordagens
qualitativas, quantitativas e mistas. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2021.
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TITULO Competências digitais na legislação da Educação Básica brasileira: análise documental

INTRODUCAO

O Conselho da União Europeia [1] recomendou oito competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, sendo uma
delas a competência digital. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável [2] defende que disseminação das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) pode contribuir para diminuir a divisão digital. Nesse sentido, diversos frameworks (ou quadros
teóricos) vêm sendo desenvolvidos para fundamentar a avaliação e o desenvolvimento de competências digitais em educação: ISTE
Standards, Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (ICT-CFT),
Digital Competence Framework for Citizen (DigComp), European Framework for Digitally Competent Educational Organisations
(DigCompOrg), Digital Competence Framework for Consumers (DigCompConsumers), Digital Competence Framework for Educators
(DigCompEdu), e Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2.

OBJETIVOS
Como recorte de um projeto de pesquisa sobre competências digitais na educação financiado pelo CNPq e pela Capes, o objetivo
deste trabalho é mapear a inserção das tecnologias digitais em documentos legais sobre a Educação Básica no Brasil.

METODOLOGIA
Foi realizada uma análise documental [3] da legislação Federal (Constituição, LDB, Parâmetros, Referenciais e Diretrizes
Curriculares e BNCC), do Estado de São Paulo (Currículo Paulista) e da cidade de São Paulo (orientações curriculares e Currículo da
Cidade).

RESULTADOS

Os resultados apontam para uma menor incidência de referências a tecnologias digitais nos documentos federais do que nos
estaduais e municipais. Além disso, há uma menção sensivelmente menor de tecnologias digitais na legislação de educação infantil
do que no ensino fundamental e médio. Percebe-se que nos documentos estudados não há uma reflexão sustentável sobre a
inserção das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, mas sim recortes pontuais. A análise documental serviu
também para identificar documentos não legais, como os produzidos pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) e a
Sociedade Brasileira de Computação (SBC), em que ocorre uma maior discussão sobre a inserção das tecnologias na educação.
Percebe-se, assim, um maior conservadorismo dos legisladores, mais especificamente no nível Federal.

CONCLUSOES
Em todos os níveis de ensino, ressalta-se a importância do uso crítico das tecnologias por parte das escolas, dos gestores,
professores e alunos. Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se segmentar a análise documental por níveis de ensino para
um aprofundamento da discussão.

REFERENCIAS

1. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Official
Journal of the European Union, 4.6.2018, C 189/1. 2. UNITED NATIONS. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development. New York, 2015. 3. MATTAR, João; RAMOS, Daniela Karine. Metodologia da Pesquisa em Educação: abordagens
qualitativas, quantitativas e mistas. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2021.
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4006607 - VICTOR SALOME SOUSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Luiz Januario

TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA pesquisa bibliográfica exploratória

RESULTADOS

CONCLUSOES

Concluímos, que vamos contribuir para que os gestores empresarias busquem informações com seus contadores sobre o melhor
enquadramento tributário para as organizações. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão
fiscal e as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as
boas práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas. Por outro lado,
quando não exercido com boa governança, nenhuma melhoria é produzida.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017. HIGA, Neusa. Contabilidade em processo: da escrituração à controladoria. 1.Ed. Curitiba: Editora Intersaberes,
2015. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. LAKATOS, Eva
Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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4092252 - NIKOLLAS RAMOS NOGUEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Luiz Januario

TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA pesquisa bibliográfica exploratória

RESULTADOS

CONCLUSOES

Concluímos, que vamos contribuir para que os gestores empresarias busquem informações com seus contadores sobre o melhor
enquadramento tributário para as organizações. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão
fiscal e as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as
boas práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas. Por outro lado,
quando não exercido com boa governança, nenhuma melhoria é produzida.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017. HIGA, Neusa. Contabilidade em processo: da escrituração à controladoria. 1.Ed. Curitiba: Editora Intersaberes,
2015. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. LAKATOS, Eva
Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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4135121 - MAURO SERGIO DE JESUS FERREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Luiz Januario

TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA pesquisa bibliográfica exploratória

RESULTADOS

CONCLUSOES

Concluímos, que vamos contribuir para que os gestores empresarias busquem informações com seus contadores sobre o melhor
enquadramento tributário para as organizações. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão
fiscal e as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as
boas práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas. Por outro lado,
quando não exercido com boa governança, nenhuma melhoria é produzida.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017. HIGA, Neusa. Contabilidade em processo: da escrituração à controladoria. 1.Ed. Curitiba: Editora Intersaberes,
2015. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. LAKATOS, Eva
Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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4139445 - THIAGO OLIVEIRA SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Luiz Januario

TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA pesquisa bibliográfica exploratória

RESULTADOS

CONCLUSOES

Concluímos, que vamos contribuir para que os gestores empresarias busquem informações com seus contadores sobre o melhor
enquadramento tributário para as organizações. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão
fiscal e as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as
boas práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas. Por outro lado,
quando não exercido com boa governança, nenhuma melhoria é produzida.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017. HIGA, Neusa. Contabilidade em processo: da escrituração à controladoria. 1.Ed. Curitiba: Editora Intersaberes,
2015. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. LAKATOS, Eva
Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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4195566 - JESSICA DA SILVA NASCIMENTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Luiz Januario

TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA pesquisa bibliográfica exploratória

RESULTADOS

CONCLUSOES

Concluímos, que vamos contribuir para que os gestores empresarias busquem informações com seus contadores sobre o melhor
enquadramento tributário para as organizações. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão
fiscal e as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as
boas práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas. Por outro lado,
quando não exercido com boa governança, nenhuma melhoria é produzida.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017. HIGA, Neusa. Contabilidade em processo: da escrituração à controladoria. 1.Ed. Curitiba: Editora Intersaberes,
2015. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. LAKATOS, Eva
Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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4642198 - JONAS DO ESPIRITO SANTO NOVAES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Uemura da Fonseca DANIEL PEDRO BONJORNO MAIA SOUTO

TITULO Hiperparatireoidismo secundário nutricional em um felino-relato de caso

INTRODUCAO

O hiperparatireoidismo secundário nutricional (HSN) é uma doença metabólica caracterizada pelo desequilíbrio da relação de Ca e
P, levando a osteopenia. Atualmente essa doença é rara, mas pode ocorrer em cães, especialmente em gatos alimentados com
comida caseira, restos de alimentação humana ou exclusivamente de carne. A característica principal dessa enfermidade é a
hiperplasia das glândulas paratireoides e aumento da síntese e secreção do paratôrmonio (PTH) induzido pela hipocalcemia de
origem alimentar. Clinicamente a HSN se manifesta com claudicação, constipação, lordose, cifose, fraturas de ossos longos e
corpos vertebrais devido osteopenia.

OBJETIVOS
Relatar um caso clínico de um paciente felino diagnosticado com hiperparatireoidismo secundário nutricional atendido no hospital
veterinário da Universidade Santo Amaro (UNISA).

METODOLOGIA
Revisão de prontuário de um paciente felino de 8 meses de idade sem raça definida, com peso de 1.6kg atendido no Hospital
Veterinário da UNISA (HOVET UNISA) localizado em São Paulo, na data de 10/6/2022

RESULTADOS

Paciente deu entrada no hospital com tutora referindo abdomen abaulado e paresia de membros pélvicos há 2 semanas e aquesia
há 3 dias. Tutora referiu alimentação à base de peixe, peito de frango, fígado e arroz, oferecendo ração à granel apenas
esporadicamente. Ao exame físico, paciente apresentava escore de condição corporal 3/9, paresia de membros pélvicos, cifose,
abdomen abaulado, abdominalgia, dor em coluna na região lombar e lombossacra, com diminuição de propriocepão de ambos
membros pélvicos . Foram realizados hemograma, dosagem de fósforo e cálcio total, não sendo encontradas alterações nestes
exames. Foi realizado também radiografia da coluna vertebral torácica e coxal, evidenciando diminuição generalizada da
radiopacidade das estruturas ósseas, e alteração morfológica do corpo de L5, com deslocamento dorsal de sua face ventral em
aspecto de cunha. Devido informações de anamnese e alterações em exame radiográfico foi instituída a principal suspeita como
hiperpartireoidismo secundário nutricional, sendo prescrito dipirona gotas na dose de 25mg/kg/VO/SID/3d, simeticona
25mg/paciente/VO/BID/ 7d, lactulose 0,5ml/kg/VO/BID/7d, Energy Pet ® 15 gotas/kg/VO/BID 30d, além da recomendação de
utilização de rações premium e super premium. Tutora não compareceu ao retorno agendado após 15 dias do início da terapia,
porém durante contato telefônico referiu melhora clínica do paciente. O diagnóstico do HNS baseia-se na presença de sinais
clínicos, achados bioquímicos como alterações na concentração séricas de cálcio e fósforo, a atividade da enzima fosfatase
alcalina aumentada, dosagem sérica de paratormônio, exames de imagem avaliando osteopenia e/ou presença de fraturas
patológicas. A terapia do HSN consiste, basicamente, em fornecimento de dieta equilibrada, com adequado balanço de minerais. O
prognóstico é bom na maioria dos casos, pois a dieta equilibrada resulta em mineralização normal dentro de 4 a 8 semanas.

CONCLUSOES
Conclui-se que o manejo alimentar com dieta comercial balanceada foi eficaz para melhora do quadro clínico de
hiperparatireoidismo secundário nutricional.

REFERENCIAS
JERICÓ, Márcia Marques; KOGIKA, Márcia Mery; ANDRADE NETO, Jo(#38)#257;o Pedro de. Tratado de medicina interna de
c(#38)#257;es e gatos. Rio de Janeiro: Roca, 2015. Cap. 184. p. 3837-3856.
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2973863 - WEVERTEON SOARES DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

William Cunha Brandt

TITULO
AVALIAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA DUREZA DO ESMALTE DENTAL EM RESTAURAÇÕES COM COMPÓSITOS E SISTEMAS ADESIVOS
INCORPORADOS DE NANOPARTÍCULAS CARREGADAS DE CLOREXIDINA FRENTE AO DESAFIO CARIOGENICO

INTRODUCAO

Com o propósito de compreender os processos químicos-patológicos das lesões de cárie secundárias em elementos dentários
anteriormente restaurados com compósitos adesivos, bem como, estabelecer práticas clínicas que previnam ditas lesões através de
procedimentos com um controle do smear layer local, diversas pesquisas e metodologias têm sido ofertadas para a comunidade
científica como forma de promover funcionalidade, estética e saúde oral com materiais tecnológicos e que permitam domínio sobre
o menor risco de desenvolvimento de micro infiltrações adjacentes à restauração/dente. Ainda assim, apesar dos avanços
associados aos materiais restauradores usados na odontologia, a recidiva da doença cárie ainda tem sido uma adversidade a ser
superada, sendo essa uma das principais fontes da falha de restaurações adesivas.

OBJETIVOS

Avaliar a diferença da microdureza de Knoop em esmalte dental humano, quando realizadas restaurações com compósitos e
adesivos carregados de nanopartículas de MMT/CHX, e avaliar o crescimento bacteriano através dos UFCs. A hipótese desta
pesquisa é que os grupos sem as nanopartículas de MMT/CHX terão maior desmineralização do esmalte e consequentemente
menores valores de DK.

METODOLOGIA

Utilizamos resina comercial (3M® filtek Bulk Fill Flow, 3M) e adesivo comercial (3M® Adper Single Bond 2, Minnesota, EUA), sendo
ambos carregados com 5% de MMT/CHX. Inicialmente os dentes foram seccionados na junção esmalte-cemento, e em seguida as
coroas seccionadas ao meio no sentido vestíbulo-lingual. Cada dente resultou em duas amostras (mesial e distal), e em seguida
foram levemente planificadas. Em seguida incluímos os dentes em um tubo PVC (Tigre®, Bolívia) com 16mm de diâmetro e 6mm
de altura e preenchido com resina acrílica, foram separados 3 grupos ( GC, MMT Bulk e MMT SB+Bulk ), a dureza das amostras
foram avaliadas inicial e após 7 dias , através do microdurômetro (Shimadzu HMV-2T®, Barueri, São Paulo, Brasil)

RESULTADOS
A análise dos resultados demonstrou que quando os materiais restauradores foram avaliados, não existiu diferença dos valores de
DKi e após 7 dias. Entretanto, quando avaliado o tempo, DKi mostrou valores superiores a DK7 (p(#60)0,001). Com relação aos
valores de %Diferença, não existiu diferença estatística entre os materiais restauradores (p=0,133).

CONCLUSOES
Não existiu diferença de dureza Knopp entre os grupos avaliados, entretanto todos obtiveram diferença entre inicial e final,
sugerindo que independente da adição ou não de MMT carregados com CHX o resultado preventivo será o mesmo.

REFERENCIAS

1- Arbildo-Vega HI, Lapinska B, Panda S, Lamas-Lara C, Khan AS, Lukomska-Szymanska M. Clinical Effectiveness of Bulk-Fill and
Conventional Resin Composite Restorations: Systematic Review and Meta-Analysis. Polymers (Basel). 2020;12(8):1786. 2020. 2-
Askar H, Brouwer F, Lehmensiek M, Paris S, Schwendicke F. The association between loading of restorations and secondary caries
lesions is moderated by the restoration material elasticity. J Dent. 2017;58:74-79. doi:10.1016/j.jdent.2017.01.002. 2017. 3- Askar H,
Krois J, Göstemeyer G, et al. Secondary caries: what is it, and how it can be controlled, detected, and managed?. Clin Oral Investig.
2020;24(5):1869-1876. 2020.
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4026438 - LAURA ALMEIDA DA CRUZ 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Uemura da Fonseca VITOR DELLAMANO LARANJEIRA, FLAVIO DA CUNHA

TITULO
Acurácia das mensurações radiográficas VLAS e RLAD no estadiamento dos estágios B1 e B2 da doença mixomatosa valvar mitral
em cães

INTRODUCAO

A doença mixomatosa valvar mitral (DMVM) é uma doença cardiovascular mais comum entre cães de meia idade a idosos.
Principalmente entre raças miniaturas, pequenas e de médio porte. Animais com DMVM apresentam manifestações clínicas mais
evidentes decorrentes da cardiopatia quando entram em insuficiência cardíaca congestiva (ICC). DMVM descreve 4 estágios: A, B
(subdividido em B1-sem remodelamento significativo, B2- com remodelamento significativo), C e D (em ICC). A avaliação do
tamanho do coração esquerdo em cães assintomáticos é realizada para determinar a gravidade da doença e identificar cães que
poderiam se beneficiar de tratamento.

OBJETIVOS
O projeto tem como objetivo avaliar a acurácia do RLAD e VLAS em distinguir os pacientes em estágio B1 e B2 de doença
mixomatosa valvar mitral

METODOLOGIA
Participaram do estudo 29 cães atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro no período de julho de 2021 a
junho de 2022. Dois grupos foram triados para que o objetivo do estudo fosse alcançado sendo esses, o grupo B1 e grupo B2 no
estadiamento da DMVM.

RESULTADOS

A avaliação de RLAD foi estatisticamente significativa para distinguir o grupo B1do grupo B2 radiograficamente, bem como
esperado quando avaliado os parâmetros de Ae/Ao e VEdN pelo ecocardiograma. Enquanto com o VLAS não foi possível distinguir
os grupos. Pela avaliação de correlação os dados não mostraram uma dependência significativa entre os dados radiográficos e
ecocardiográficos. Porém há correlação entre os dados de RLAD e VLAS no grupo B2. O valor de corte para o método radiográfico
RLAD foi de 2,45 sendo 64,29% de sensibilidade e 71,43% de especificidade para diferenciar o grupo B1 do B2. O método
radiográfico VLAS teve o valor de corte para 2,35 com 71,43% de sensibilidade e 57,14% de especificidade para diferenciar o grupo
B1 do B2. Os principais diagnósticos diferenciais tais como ecocardiograma e radiografia torácica são solicitados para definição da
origem da tosse podendo ser cardiogênica ou de sistema respiratório. A ecocardiografia é o exame padrão ouro para avaliação do
tamanho da câmara atrial esquerda e ventricular esquerda, porém não sendo possível a realização do ecocardiograma a radiografia
torácica é uma técnica útil para avalição das dimensões cardíacas.

CONCLUSOES
O estudo evidenciou uma especificidade de 71,43% para diferenciar o grupo B1 do grupo B2 através da medida radiográfica RLAD
podendo ser utilizada em uma primeira triagem em um paciente que chegue com tosse.

REFERENCIAS

Keene, B. W., Atkins, C. E., Bonagura, J. D., Fox, P. R., Häggström, J., Fuentes, V. L., Oyama, M. A., Rush, J. E., Stepien, R., (#38) Uechi,
M. (2019). ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. Journal of
Veterinary Internal Medicine, 33(3), 1127–1140. Lam, C., Gavaghan, B. J., (#38) Meyers, F. E. (2021). Radiographic quantification of
left atrial size in dogs with myxomatous mitral valve disease. Journal of Veterinary Internal Medicine, 35(2), 747–754.
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TITULO AUSÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA E SEUS PROBLEMAS DECORRENTES

INTRODUCAO

A Educação financeira é um assunto, que se tem um papel fundamental nas nossas vidas, um tema de suma importância que
deveria ser compartilhado desde a infância, tanto dentro dos lares como nas escolas. Infelizmente estamos incluídos em uma
cultura, que a educação financeira é tardia para crianças e adolescentes, principalmente quando a relacionamos entre as classes
mais pobres, “preocupação explícita do MEC com a inserção da educação financeira no ensino” (SAVOIA, SAITO (#38) SANTANA,
2007, p. 1134). Cerca de 46% dos brasileiros com idade entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso e estão inadimplentes no Brasil.
Entre os que têm idade entre 18 e 24 anos, a proporção é de 19%, o que juntos, representam 12,5 milhões de pessoas (SPC, 2022).
“A tendência consumista de muitos jovens é insustentável no médio prazo”. A hipótese a ser considerada é que a construção
precoce de hábitos de consumo saudáveis possa contribuir para redução futura de jovens inadimplentes no Brasil. (MENEGHETTI,
2014).

OBJETIVOS
Objetiva-se discutir a importância da educação financeira nas escolas, como possibilidade de formar cidadãos mais
conscientizados na gestão de suas respectivas finanças.

METODOLOGIA
O referido artigo descreve os principais conceitos utilizados para realização desta pesquisa qualitativa, com temas abordados sobre
educação financeira, por meio de pesquisas bibliográficas, artigos, livros e portais especializados.

RESULTADOS

Em decorrência de uma pesquisa realizada O Brasil ainda ocupa o 74º lugar no ranking global nos níveis de educação financeira de
acordo com a pesquisa S(#38)P Ratings Services Global Financial Literacy Survey. Estima-se que 45% da população brasileira é
sustentada por recursos públicos, são 93,4 milhões de pessoas vivendo do dinheiro do estado. A quantidade de endividados bateu
recorde em março onde 77,5% das famílias brasileiras fecharam o mês com alguma dívida, esse foi o maior percentual desde o
começo dos registros. (CNC, 2021)

CONCLUSOES

Conclui-se que por meio do estudo e do conhecimento, os jovens que tiverem o conhecimento, desde cedo através das escolas,
sobre o mundo financeiro, saberá lidar cada vez melhor com o seu dinheiro, saberá a importância de realizar um bom planejamento,
saberá fazer investimentos adequados para a sua necessidade, não causando tanto endividamento, tendo uma saúde financeira
estável, gastar somente aquilo que está planejado, e dentro do seu orçamento financeiro. Desse modo, a educação financeira nas
escolas e de extrema importância, tanto para os estudantes quanto para o futuro do país.

REFERENCIAS
Savoia, J. R. P., Saito, A. T., (#38) Santana, F.A. (2007). Alfredo Meneghetti. Educação Financeira. 1°Ed.pg 19. 2014 Claudia M. J.
Forte. Estratégia nacional de educação financeira (enef) em busca de um brasil melhor, 1ª edição, novembro de 2020, Pag 87.

Página 559



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13558 Ciências Sociais Aplicadas 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4042859 - TATIANA SILVA DIAS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO AUSÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA E SEUS PROBLEMAS DECORRENTES

INTRODUCAO

A Educação financeira é um assunto, que se tem um papel fundamental nas nossas vidas, um tema de suma importância que
deveria ser compartilhado desde a infância, tanto dentro dos lares como nas escolas. Infelizmente estamos incluídos em uma
cultura, que a educação financeira é tardia para crianças e adolescentes, principalmente quando a relacionamos entre as classes
mais pobres, “preocupação explícita do MEC com a inserção da educação financeira no ensino” (SAVOIA, SAITO (#38) SANTANA,
2007, p. 1134). Cerca de 46% dos brasileiros com idade entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso e estão inadimplentes no Brasil.
Entre os que têm idade entre 18 e 24 anos, a proporção é de 19%, o que juntos, representam 12,5 milhões de pessoas (SPC, 2022).
“A tendência consumista de muitos jovens é insustentável no médio prazo”. A hipótese a ser considerada é que a construção
precoce de hábitos de consumo saudáveis possa contribuir para redução futura de jovens inadimplentes no Brasil. (MENEGHETTI,
2014).

OBJETIVOS
Objetiva-se discutir a importância da educação financeira nas escolas, como possibilidade de formar cidadãos mais
conscientizados na gestão de suas respectivas finanças.

METODOLOGIA
O referido artigo descreve os principais conceitos utilizados para realização desta pesquisa qualitativa, com temas abordados sobre
educação financeira, por meio de pesquisas bibliográficas, artigos, livros e portais especializados.

RESULTADOS

Em decorrência de uma pesquisa realizada O Brasil ainda ocupa o 74º lugar no ranking global nos níveis de educação financeira de
acordo com a pesquisa S(#38)P Ratings Services Global Financial Literacy Survey. Estima-se que 45% da população brasileira é
sustentada por recursos públicos, são 93,4 milhões de pessoas vivendo do dinheiro do estado. A quantidade de endividados bateu
recorde em março onde 77,5% das famílias brasileiras fecharam o mês com alguma dívida, esse foi o maior percentual desde o
começo dos registros. (CNC, 2021)

CONCLUSOES

Conclui-se que por meio do estudo e do conhecimento, os jovens que tiverem o conhecimento, desde cedo através das escolas,
sobre o mundo financeiro, saberá lidar cada vez melhor com o seu dinheiro, saberá a importância de realizar um bom planejamento,
saberá fazer investimentos adequados para a sua necessidade, não causando tanto endividamento, tendo uma saúde financeira
estável, gastar somente aquilo que está planejado, e dentro do seu orçamento financeiro. Desse modo, a educação financeira nas
escolas e de extrema importância, tanto para os estudantes quanto para o futuro do país.

REFERENCIAS
Savoia, J. R. P., Saito, A. T., (#38) Santana, F.A. (2007). Alfredo Meneghetti. Educação Financeira. 1°Ed.pg 19. 2014 Claudia M. J.
Forte. Estratégia nacional de educação financeira (enef) em busca de um brasil melhor, 1ª edição, novembro de 2020, Pag 87.
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TITULO AUSÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA E SEUS PROBLEMAS DECORRENTES

INTRODUCAO

A Educação financeira é um assunto, que se tem um papel fundamental nas nossas vidas, um tema de suma importância que
deveria ser compartilhado desde a infância, tanto dentro dos lares como nas escolas. Infelizmente estamos incluídos em uma
cultura, que a educação financeira é tardia para crianças e adolescentes, principalmente quando a relacionamos entre as classes
mais pobres, “preocupação explícita do MEC com a inserção da educação financeira no ensino” (SAVOIA, SAITO (#38) SANTANA,
2007, p. 1134). Cerca de 46% dos brasileiros com idade entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso e estão inadimplentes no Brasil.
Entre os que têm idade entre 18 e 24 anos, a proporção é de 19%, o que juntos, representam 12,5 milhões de pessoas (SPC, 2022).
“A tendência consumista de muitos jovens é insustentável no médio prazo”. A hipótese a ser considerada é que a construção
precoce de hábitos de consumo saudáveis possa contribuir para redução futura de jovens inadimplentes no Brasil. (MENEGHETTI,
2014).

OBJETIVOS
Objetiva-se discutir a importância da educação financeira nas escolas, como possibilidade de formar cidadãos mais
conscientizados na gestão de suas respectivas finanças.

METODOLOGIA
O referido artigo descreve os principais conceitos utilizados para realização desta pesquisa qualitativa, com temas abordados sobre
educação financeira, por meio de pesquisas bibliográficas, artigos, livros e portais especializados.

RESULTADOS

Em decorrência de uma pesquisa realizada O Brasil ainda ocupa o 74º lugar no ranking global nos níveis de educação financeira de
acordo com a pesquisa S(#38)P Ratings Services Global Financial Literacy Survey. Estima-se que 45% da população brasileira é
sustentada por recursos públicos, são 93,4 milhões de pessoas vivendo do dinheiro do estado. A quantidade de endividados bateu
recorde em março onde 77,5% das famílias brasileiras fecharam o mês com alguma dívida, esse foi o maior percentual desde o
começo dos registros. (CNC, 2021)

CONCLUSOES

Conclui-se que por meio do estudo e do conhecimento, os jovens que tiverem o conhecimento, desde cedo através das escolas,
sobre o mundo financeiro, saberá lidar cada vez melhor com o seu dinheiro, saberá a importância de realizar um bom planejamento,
saberá fazer investimentos adequados para a sua necessidade, não causando tanto endividamento, tendo uma saúde financeira
estável, gastar somente aquilo que está planejado, e dentro do seu orçamento financeiro. Desse modo, a educação financeira nas
escolas e de extrema importância, tanto para os estudantes quanto para o futuro do país.

REFERENCIAS
Savoia, J. R. P., Saito, A. T., (#38) Santana, F.A. (2007). Alfredo Meneghetti. Educação Financeira. 1°Ed.pg 19. 2014 Claudia M. J.
Forte. Estratégia nacional de educação financeira (enef) em busca de um brasil melhor, 1ª edição, novembro de 2020, Pag 87.
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TITULO AUSÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA E SEUS PROBLEMAS DECORRENTES

INTRODUCAO

A Educação financeira é um assunto, que se tem um papel fundamental nas nossas vidas, um tema de suma importância que
deveria ser compartilhado desde a infância, tanto dentro dos lares como nas escolas. Infelizmente estamos incluídos em uma
cultura, que a educação financeira é tardia para crianças e adolescentes, principalmente quando a relacionamos entre as classes
mais pobres, “preocupação explícita do MEC com a inserção da educação financeira no ensino” (SAVOIA, SAITO (#38) SANTANA,
2007, p. 1134). Cerca de 46% dos brasileiros com idade entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso e estão inadimplentes no Brasil.
Entre os que têm idade entre 18 e 24 anos, a proporção é de 19%, o que juntos, representam 12,5 milhões de pessoas (SPC, 2022).
“A tendência consumista de muitos jovens é insustentável no médio prazo”. A hipótese a ser considerada é que a construção
precoce de hábitos de consumo saudáveis possa contribuir para redução futura de jovens inadimplentes no Brasil. (MENEGHETTI,
2014).

OBJETIVOS
Objetiva-se discutir a importância da educação financeira nas escolas, como possibilidade de formar cidadãos mais
conscientizados na gestão de suas respectivas finanças.

METODOLOGIA
O referido artigo descreve os principais conceitos utilizados para realização desta pesquisa qualitativa, com temas abordados sobre
educação financeira, por meio de pesquisas bibliográficas, artigos, livros e portais especializados.

RESULTADOS

Em decorrência de uma pesquisa realizada O Brasil ainda ocupa o 74º lugar no ranking global nos níveis de educação financeira de
acordo com a pesquisa S(#38)P Ratings Services Global Financial Literacy Survey. Estima-se que 45% da população brasileira é
sustentada por recursos públicos, são 93,4 milhões de pessoas vivendo do dinheiro do estado. A quantidade de endividados bateu
recorde em março onde 77,5% das famílias brasileiras fecharam o mês com alguma dívida, esse foi o maior percentual desde o
começo dos registros. (CNC, 2021)

CONCLUSOES

Conclui-se que por meio do estudo e do conhecimento, os jovens que tiverem o conhecimento, desde cedo através das escolas,
sobre o mundo financeiro, saberá lidar cada vez melhor com o seu dinheiro, saberá a importância de realizar um bom planejamento,
saberá fazer investimentos adequados para a sua necessidade, não causando tanto endividamento, tendo uma saúde financeira
estável, gastar somente aquilo que está planejado, e dentro do seu orçamento financeiro. Desse modo, a educação financeira nas
escolas e de extrema importância, tanto para os estudantes quanto para o futuro do país.

REFERENCIAS
Savoia, J. R. P., Saito, A. T., (#38) Santana, F.A. (2007). Alfredo Meneghetti. Educação Financeira. 1°Ed.pg 19. 2014 Claudia M. J.
Forte. Estratégia nacional de educação financeira (enef) em busca de um brasil melhor, 1ª edição, novembro de 2020, Pag 87.
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TITULO AUSÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA E SEUS PROBLEMAS DECORRENTES

INTRODUCAO

A Educação financeira é um assunto, que se tem um papel fundamental nas nossas vidas, um tema de suma importância que
deveria ser compartilhado desde a infância, tanto dentro dos lares como nas escolas. Infelizmente estamos incluídos em uma
cultura, que a educação financeira é tardia para crianças e adolescentes, principalmente quando a relacionamos entre as classes
mais pobres, “preocupação explícita do MEC com a inserção da educação financeira no ensino” (SAVOIA, SAITO (#38) SANTANA,
2007, p. 1134). Cerca de 46% dos brasileiros com idade entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso e estão inadimplentes no Brasil.
Entre os que têm idade entre 18 e 24 anos, a proporção é de 19%, o que juntos, representam 12,5 milhões de pessoas (SPC, 2022).
“A tendência consumista de muitos jovens é insustentável no médio prazo”. A hipótese a ser considerada é que a construção
precoce de hábitos de consumo saudáveis possa contribuir para redução futura de jovens inadimplentes no Brasil. (MENEGHETTI,
2014).

OBJETIVOS
Objetiva-se discutir a importância da educação financeira nas escolas, como possibilidade de formar cidadãos mais
conscientizados na gestão de suas respectivas finanças.

METODOLOGIA
O referido artigo descreve os principais conceitos utilizados para realização desta pesquisa qualitativa, com temas abordados sobre
educação financeira, por meio de pesquisas bibliográficas, artigos, livros e portais especializados.

RESULTADOS

Em decorrência de uma pesquisa realizada O Brasil ainda ocupa o 74º lugar no ranking global nos níveis de educação financeira de
acordo com a pesquisa S(#38)P Ratings Services Global Financial Literacy Survey. Estima-se que 45% da população brasileira é
sustentada por recursos públicos, são 93,4 milhões de pessoas vivendo do dinheiro do estado. A quantidade de endividados bateu
recorde em março onde 77,5% das famílias brasileiras fecharam o mês com alguma dívida, esse foi o maior percentual desde o
começo dos registros. (CNC, 2021)

CONCLUSOES

Conclui-se que por meio do estudo e do conhecimento, os jovens que tiverem o conhecimento, desde cedo através das escolas,
sobre o mundo financeiro, saberá lidar cada vez melhor com o seu dinheiro, saberá a importância de realizar um bom planejamento,
saberá fazer investimentos adequados para a sua necessidade, não causando tanto endividamento, tendo uma saúde financeira
estável, gastar somente aquilo que está planejado, e dentro do seu orçamento financeiro. Desse modo, a educação financeira nas
escolas e de extrema importância, tanto para os estudantes quanto para o futuro do país.

REFERENCIAS
Savoia, J. R. P., Saito, A. T., (#38) Santana, F.A. (2007). Alfredo Meneghetti. Educação Financeira. 1°Ed.pg 19. 2014 Claudia M. J.
Forte. Estratégia nacional de educação financeira (enef) em busca de um brasil melhor, 1ª edição, novembro de 2020, Pag 87.
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TITULO O uso da toxina botulínica nas grandes hérnias incisionais

INTRODUCAO

A hérnia incisional (HI), um problema cirúrgico comum na cirurgia gastrintestinal (9), é definida como qualquer falha ou orifício na
parede abdominal, com ou sem protuberância, em área de cicatriz pós-operatória (6). Pacientes com HI muitas vezes não
apresentam sintomas, mas é necessário atenção dos cirurgiões, pois essa complicação também pode apresentar risco de
encarceramento, obstrução ou estrangulamento evoluindo para uma hérnia incisional complicada (7). A toxina botulínica tipo A
(TBA), proteína neurotóxica produzida pela bactéria anaeróbia Clostridium botulinum (1), seria uma opção para induzir a paralisia
flácida do músculo estriado abdominal ao impedir a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular (3). Em termos de eficácia,
segurança e resultados a longo prazo, a aplicação dessa toxina nos músculos abdominais está sendo investigada como uma
possível adjuvante ao reparo cirúrgico de HI abdominais e uma futura alternativa para evitar a necessidade de aponeurotomia e,
paralelamente, da técnica de separação de componentes (TSC). Dessa forma, ao conferir diminuição da força de contração
muscular, pode ser capaz de reduzir a taxa de complicações e morbidade pós- operatória. (2,4,5)

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é investigar os efeitos da administração de toxina botulínica A (BTA) como adjuvante ao reparo cirúrgico
de hérnias incisionais abdominais.

METODOLOGIA
Esse estudo consiste numa análise de referências bibliográficas encontradas nas plataformas Scielo e PubMed, Revista
Hispanoamericana de Hérnia e Revista Relatos CBC. Os descritores utilizados foram "Hérnia Incisional”, “Toxina Botulínica Tipo A”,
“Cirurgia”, “Parede abdominal e complicações”

RESULTADOS

Pacientes que utilizaram BTA antes das cirurgias de reparação de incursões herniárias utilizaram menos analgesia opióide e
relataram menos dor (5), isso se diz respeito também ao efeito de bloqueio dos espasmos musculares pós-cirúrgico que a BTA pode
apresentar. (4) Em um dos estudos analisados, o tamanho médio do defeito transversal dos defeitos fasciais variou de 12,3 a 17,6
cm. O fechamento fascial primário foi obtido em 79 pacientes (59,4%) sem a necessidade de TSC adjuvante. A TSC complementar
foi necessária em 32 pacientes (24,1%) para facilitar o fechamento fascial, resultando em um total de 111 pacientes (83,5%) obtendo
sucesso no fechamento fascial primário.Apesar do efeito positivo, Existe uma preocupação com o efeito da BTA pós- operatório que
está relacionada com os músculos abdominais laterais, uma vez que estes também estão envolvidos na respiração acessória. Em
dois estudos analisados os pacientes apresentaram fraqueza ao tossir e espirrar, isso sugere que se deve ter cautela na
administração de BTA a pacientes com disfunção respiratória crônica. (1)

CONCLUSOES
A literatura disponível até hoje mostra que a BTA fornece relaxamento da musculatura abdominal, aumentando volume e permitindo
a aproximação das bordas fasciais sem resistência à tração, que é considerada necessária para atingir o fechamento fascial
primário na cirurgia de grande hérnia ventral. (1,2,3,8).

REFERENCIAS
Soltanizadeh S, Helgstrand F, Jorgensen LN. Botulinum Toxin A as an Adjunct to Abdominal Wall Reconstruction for Incisional
Hernia. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2017;5(6):e1358.
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TITULO O uso da toxina botulínica nas grandes hérnias incisionais

INTRODUCAO

A hérnia incisional (HI), um problema cirúrgico comum na cirurgia gastrintestinal (9), é definida como qualquer falha ou orifício na
parede abdominal, com ou sem protuberância, em área de cicatriz pós-operatória (6). Pacientes com HI muitas vezes não
apresentam sintomas, mas é necessário atenção dos cirurgiões, pois essa complicação também pode apresentar risco de
encarceramento, obstrução ou estrangulamento evoluindo para uma hérnia incisional complicada (7). A toxina botulínica tipo A
(TBA), proteína neurotóxica produzida pela bactéria anaeróbia Clostridium botulinum (1), seria uma opção para induzir a paralisia
flácida do músculo estriado abdominal ao impedir a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular (3). Em termos de eficácia,
segurança e resultados a longo prazo, a aplicação dessa toxina nos músculos abdominais está sendo investigada como uma
possível adjuvante ao reparo cirúrgico de HI abdominais e uma futura alternativa para evitar a necessidade de aponeurotomia e,
paralelamente, da técnica de separação de componentes (TSC). Dessa forma, ao conferir diminuição da força de contração
muscular, pode ser capaz de reduzir a taxa de complicações e morbidade pós- operatória. (2,4,5)

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é investigar os efeitos da administração de toxina botulínica A (BTA) como adjuvante ao reparo cirúrgico
de hérnias incisionais abdominais.

METODOLOGIA
Esse estudo consiste numa análise de referências bibliográficas encontradas nas plataformas Scielo e PubMed, Revista
Hispanoamericana de Hérnia e Revista Relatos CBC. Os descritores utilizados foram "Hérnia Incisional”, “Toxina Botulínica Tipo A”,
“Cirurgia”, “Parede abdominal e complicações”

RESULTADOS

Pacientes que utilizaram BTA antes das cirurgias de reparação de incursões herniárias utilizaram menos analgesia opióide e
relataram menos dor (5), isso se diz respeito também ao efeito de bloqueio dos espasmos musculares pós-cirúrgico que a BTA pode
apresentar. (4) Em um dos estudos analisados, o tamanho médio do defeito transversal dos defeitos fasciais variou de 12,3 a 17,6
cm. O fechamento fascial primário foi obtido em 79 pacientes (59,4%) sem a necessidade de TSC adjuvante. A TSC complementar
foi necessária em 32 pacientes (24,1%) para facilitar o fechamento fascial, resultando em um total de 111 pacientes (83,5%) obtendo
sucesso no fechamento fascial primário.Apesar do efeito positivo, Existe uma preocupação com o efeito da BTA pós- operatório que
está relacionada com os músculos abdominais laterais, uma vez que estes também estão envolvidos na respiração acessória. Em
dois estudos analisados os pacientes apresentaram fraqueza ao tossir e espirrar, isso sugere que se deve ter cautela na
administração de BTA a pacientes com disfunção respiratória crônica. (1)

CONCLUSOES
A literatura disponível até hoje mostra que a BTA fornece relaxamento da musculatura abdominal, aumentando volume e permitindo
a aproximação das bordas fasciais sem resistência à tração, que é considerada necessária para atingir o fechamento fascial
primário na cirurgia de grande hérnia ventral. (1,2,3,8).
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TITULO O uso da toxina botulínica nas grandes hérnias incisionais

INTRODUCAO

A hérnia incisional (HI), um problema cirúrgico comum na cirurgia gastrintestinal (9), é definida como qualquer falha ou orifício na
parede abdominal, com ou sem protuberância, em área de cicatriz pós-operatória (6). Pacientes com HI muitas vezes não
apresentam sintomas, mas é necessário atenção dos cirurgiões, pois essa complicação também pode apresentar risco de
encarceramento, obstrução ou estrangulamento evoluindo para uma hérnia incisional complicada (7). A toxina botulínica tipo A
(TBA), proteína neurotóxica produzida pela bactéria anaeróbia Clostridium botulinum (1), seria uma opção para induzir a paralisia
flácida do músculo estriado abdominal ao impedir a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular (3). Em termos de eficácia,
segurança e resultados a longo prazo, a aplicação dessa toxina nos músculos abdominais está sendo investigada como uma
possível adjuvante ao reparo cirúrgico de HI abdominais e uma futura alternativa para evitar a necessidade de aponeurotomia e,
paralelamente, da técnica de separação de componentes (TSC). Dessa forma, ao conferir diminuição da força de contração
muscular, pode ser capaz de reduzir a taxa de complicações e morbidade pós- operatória. (2,4,5)

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é investigar os efeitos da administração de toxina botulínica A (BTA) como adjuvante ao reparo cirúrgico
de hérnias incisionais abdominais.

METODOLOGIA
Esse estudo consiste numa análise de referências bibliográficas encontradas nas plataformas Scielo e PubMed, Revista
Hispanoamericana de Hérnia e Revista Relatos CBC. Os descritores utilizados foram "Hérnia Incisional”, “Toxina Botulínica Tipo A”,
“Cirurgia”, “Parede abdominal e complicações”

RESULTADOS

Pacientes que utilizaram BTA antes das cirurgias de reparação de incursões herniárias utilizaram menos analgesia opióide e
relataram menos dor (5), isso se diz respeito também ao efeito de bloqueio dos espasmos musculares pós-cirúrgico que a BTA pode
apresentar. (4) Em um dos estudos analisados, o tamanho médio do defeito transversal dos defeitos fasciais variou de 12,3 a 17,6
cm. O fechamento fascial primário foi obtido em 79 pacientes (59,4%) sem a necessidade de TSC adjuvante. A TSC complementar
foi necessária em 32 pacientes (24,1%) para facilitar o fechamento fascial, resultando em um total de 111 pacientes (83,5%) obtendo
sucesso no fechamento fascial primário.Apesar do efeito positivo, Existe uma preocupação com o efeito da BTA pós- operatório que
está relacionada com os músculos abdominais laterais, uma vez que estes também estão envolvidos na respiração acessória. Em
dois estudos analisados os pacientes apresentaram fraqueza ao tossir e espirrar, isso sugere que se deve ter cautela na
administração de BTA a pacientes com disfunção respiratória crônica. (1)

CONCLUSOES
A literatura disponível até hoje mostra que a BTA fornece relaxamento da musculatura abdominal, aumentando volume e permitindo
a aproximação das bordas fasciais sem resistência à tração, que é considerada necessária para atingir o fechamento fascial
primário na cirurgia de grande hérnia ventral. (1,2,3,8).

REFERENCIAS
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Hernia. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2017;5(6):e1358.
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TITULO O uso da toxina botulínica nas grandes hérnias incisionais

INTRODUCAO

A hérnia incisional (HI), um problema cirúrgico comum na cirurgia gastrintestinal (9), é definida como qualquer falha ou orifício na
parede abdominal, com ou sem protuberância, em área de cicatriz pós-operatória (6). Pacientes com HI muitas vezes não
apresentam sintomas, mas é necessário atenção dos cirurgiões, pois essa complicação também pode apresentar risco de
encarceramento, obstrução ou estrangulamento evoluindo para uma hérnia incisional complicada (7). A toxina botulínica tipo A
(TBA), proteína neurotóxica produzida pela bactéria anaeróbia Clostridium botulinum (1), seria uma opção para induzir a paralisia
flácida do músculo estriado abdominal ao impedir a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular (3). Em termos de eficácia,
segurança e resultados a longo prazo, a aplicação dessa toxina nos músculos abdominais está sendo investigada como uma
possível adjuvante ao reparo cirúrgico de HI abdominais e uma futura alternativa para evitar a necessidade de aponeurotomia e,
paralelamente, da técnica de separação de componentes (TSC). Dessa forma, ao conferir diminuição da força de contração
muscular, pode ser capaz de reduzir a taxa de complicações e morbidade pós- operatória. (2,4,5)

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é investigar os efeitos da administração de toxina botulínica A (BTA) como adjuvante ao reparo cirúrgico
de hérnias incisionais abdominais.

METODOLOGIA
Esse estudo consiste numa análise de referências bibliográficas encontradas nas plataformas Scielo e PubMed, Revista
Hispanoamericana de Hérnia e Revista Relatos CBC. Os descritores utilizados foram "Hérnia Incisional”, “Toxina Botulínica Tipo A”,
“Cirurgia”, “Parede abdominal e complicações”

RESULTADOS

Pacientes que utilizaram BTA antes das cirurgias de reparação de incursões herniárias utilizaram menos analgesia opióide e
relataram menos dor (5), isso se diz respeito também ao efeito de bloqueio dos espasmos musculares pós-cirúrgico que a BTA pode
apresentar. (4) Em um dos estudos analisados, o tamanho médio do defeito transversal dos defeitos fasciais variou de 12,3 a 17,6
cm. O fechamento fascial primário foi obtido em 79 pacientes (59,4%) sem a necessidade de TSC adjuvante. A TSC complementar
foi necessária em 32 pacientes (24,1%) para facilitar o fechamento fascial, resultando em um total de 111 pacientes (83,5%) obtendo
sucesso no fechamento fascial primário.Apesar do efeito positivo, Existe uma preocupação com o efeito da BTA pós- operatório que
está relacionada com os músculos abdominais laterais, uma vez que estes também estão envolvidos na respiração acessória. Em
dois estudos analisados os pacientes apresentaram fraqueza ao tossir e espirrar, isso sugere que se deve ter cautela na
administração de BTA a pacientes com disfunção respiratória crônica. (1)

CONCLUSOES
A literatura disponível até hoje mostra que a BTA fornece relaxamento da musculatura abdominal, aumentando volume e permitindo
a aproximação das bordas fasciais sem resistência à tração, que é considerada necessária para atingir o fechamento fascial
primário na cirurgia de grande hérnia ventral. (1,2,3,8).

REFERENCIAS
Soltanizadeh S, Helgstrand F, Jorgensen LN. Botulinum Toxin A as an Adjunct to Abdominal Wall Reconstruction for Incisional
Hernia. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2017;5(6):e1358.
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TITULO Mapeamento Sobre o Uso da One Time Password

INTRODUCAO

A One Time Password (OTP) é um modelo de criptografia de senha única que após ser utilizada, é descartada automaticamente,
Singh (1999). Visando compreender melhor essa técnica, seus conhecimentos associados a criptografia, e a aplicação dela como
ferramenta para auxiliar na proteção de dados esse mapeamento buscará investigar melhor o uso de OTP como ferramenta viável
para auxiliar na implementação de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com o desenvolvimento da tecnologia fez-se necessário
trazer mais segurança aos usuários e diante disso foi criado um sistema próprio para autenticação de senhas sendo esse através da
criptografia que se oferece maior desempenho, segurança e agilidade nos processos de autenticação com uma senha única sendo
gerada (Singh, 1999).

OBJETIVOS
Como objetivo deste estudo está analisar através de um mapeamento sistemático como a criptografia OTP é gerada, os indicadores
relacionados à segurança e possíveis falhas e sua possível aplicação.

METODOLOGIA

Para a execução do mapeamento sistemático, utilizou-se três plataformas como fonte de arrecadação de dados, sendo essas:
Google Acadêmico, Researchgate e Google Authenticator. Para a inclusão dos artigos buscou-se aqueles que tratavam de assuntos
relacionados com o funcionamento/uso de OTP e/ou criptografia. Foram excluídos os artigos que não atendessem aos critérios de
inclusão, aqueles com autenticidade controversa e data de publicação inferior ao ano 2005.

RESULTADOS

Por conta da fragilidade na segurança de dados relacionadas as senhas estáticas usadas tradicionalmente pelos usuários, se
tornou necessário o desenvolvimento da tecnologia OPT. Uma vez que a OTP é gerada e recebida pelo usuário, posteriormente essa
senha de autenticação é solicitada pelo sistema, sendo eliminada posteriormente. Destaca-se que o tempo comum de duração
desse processo leva em torno de 01 minuto e 29 segundos, ou seja, o tempo inferior a torne-se suscetível a ataques como Phishing
e Spyware. Não identificamos em nossa amostra nenhuma vulnerabilidade associada aos ataques de malwares ou outros tipos de
ataques que possam fragilizar o processo de autenticação de usuários, sendo apenas reportado em um único artigo, o fato que
usuários classificados como da “terceira idade” a não gostar da constante troca de senha de acesso.

CONCLUSOES

Diante dos estudos apresentados, é possível concluir que, em meio ao grandioso cenário do meio digital, foi gerada uma grande
preocupação sobre a proteção de dados e informações confidenciais, principalmente depois que a LGPD entrou em vigor, e através
desse contexto, estudos apresentaram uma resolução intermediária para esse cenário, utilizando-se do uso da OTP para evitar
ataques e aumentar a segurança no processo de autenticação. A One Time Password pode ser considerada uma camada a mais na
segurança da informação. A senha de uso único (OTP) é importante não apenas no controle de acesso as bases de dados, mas
também para aumentar a confiabilidade em transações de risco e financeiras.
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Udayprakash. Secured 6-Digit OTP Generation using B-Exponential Chaotic Map (Geração segura de OTP de 6 dígitos usando mapa
caótico B-exponencial). Electronics and Communication Engineering, Sir Padampat Singhania University, Udaipur, Rajasthan, India.
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TITULO Mapeamento Sobre o Uso da One Time Password

INTRODUCAO

A One Time Password (OTP) é um modelo de criptografia de senha única que após ser utilizada, é descartada automaticamente,
Singh (1999). Visando compreender melhor essa técnica, seus conhecimentos associados a criptografia, e a aplicação dela como
ferramenta para auxiliar na proteção de dados esse mapeamento buscará investigar melhor o uso de OTP como ferramenta viável
para auxiliar na implementação de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com o desenvolvimento da tecnologia fez-se necessário
trazer mais segurança aos usuários e diante disso foi criado um sistema próprio para autenticação de senhas sendo esse através da
criptografia que se oferece maior desempenho, segurança e agilidade nos processos de autenticação com uma senha única sendo
gerada (Singh, 1999).

OBJETIVOS
Como objetivo deste estudo está analisar através de um mapeamento sistemático como a criptografia OTP é gerada, os indicadores
relacionados à segurança e possíveis falhas e sua possível aplicação.

METODOLOGIA

Para a execução do mapeamento sistemático, utilizou-se três plataformas como fonte de arrecadação de dados, sendo essas:
Google Acadêmico, Researchgate e Google Authenticator. Para a inclusão dos artigos buscou-se aqueles que tratavam de assuntos
relacionados com o funcionamento/uso de OTP e/ou criptografia. Foram excluídos os artigos que não atendessem aos critérios de
inclusão, aqueles com autenticidade controversa e data de publicação inferior ao ano 2005.

RESULTADOS

Por conta da fragilidade na segurança de dados relacionadas as senhas estáticas usadas tradicionalmente pelos usuários, se
tornou necessário o desenvolvimento da tecnologia OPT. Uma vez que a OTP é gerada e recebida pelo usuário, posteriormente essa
senha de autenticação é solicitada pelo sistema, sendo eliminada posteriormente. Destaca-se que o tempo comum de duração
desse processo leva em torno de 01 minuto e 29 segundos, ou seja, o tempo inferior a torne-se suscetível a ataques como Phishing
e Spyware. Não identificamos em nossa amostra nenhuma vulnerabilidade associada aos ataques de malwares ou outros tipos de
ataques que possam fragilizar o processo de autenticação de usuários, sendo apenas reportado em um único artigo, o fato que
usuários classificados como da “terceira idade” a não gostar da constante troca de senha de acesso.

CONCLUSOES

Diante dos estudos apresentados, é possível concluir que, em meio ao grandioso cenário do meio digital, foi gerada uma grande
preocupação sobre a proteção de dados e informações confidenciais, principalmente depois que a LGPD entrou em vigor, e através
desse contexto, estudos apresentaram uma resolução intermediária para esse cenário, utilizando-se do uso da OTP para evitar
ataques e aumentar a segurança no processo de autenticação. A One Time Password pode ser considerada uma camada a mais na
segurança da informação. A senha de uso único (OTP) é importante não apenas no controle de acesso as bases de dados, mas
também para aumentar a confiabilidade em transações de risco e financeiras.
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Udayprakash. Secured 6-Digit OTP Generation using B-Exponential Chaotic Map (Geração segura de OTP de 6 dígitos usando mapa
caótico B-exponencial). Electronics and Communication Engineering, Sir Padampat Singhania University, Udaipur, Rajasthan, India.
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TITULO Mapeamento Sobre o Uso da One Time Password

INTRODUCAO

A One Time Password (OTP) é um modelo de criptografia de senha única que após ser utilizada, é descartada automaticamente,
Singh (1999). Visando compreender melhor essa técnica, seus conhecimentos associados a criptografia, e a aplicação dela como
ferramenta para auxiliar na proteção de dados esse mapeamento buscará investigar melhor o uso de OTP como ferramenta viável
para auxiliar na implementação de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com o desenvolvimento da tecnologia fez-se necessário
trazer mais segurança aos usuários e diante disso foi criado um sistema próprio para autenticação de senhas sendo esse através da
criptografia que se oferece maior desempenho, segurança e agilidade nos processos de autenticação com uma senha única sendo
gerada (Singh, 1999).

OBJETIVOS
Como objetivo deste estudo está analisar através de um mapeamento sistemático como a criptografia OTP é gerada, os indicadores
relacionados à segurança e possíveis falhas e sua possível aplicação.

METODOLOGIA

Para a execução do mapeamento sistemático, utilizou-se três plataformas como fonte de arrecadação de dados, sendo essas:
Google Acadêmico, Researchgate e Google Authenticator. Para a inclusão dos artigos buscou-se aqueles que tratavam de assuntos
relacionados com o funcionamento/uso de OTP e/ou criptografia. Foram excluídos os artigos que não atendessem aos critérios de
inclusão, aqueles com autenticidade controversa e data de publicação inferior ao ano 2005.

RESULTADOS

Por conta da fragilidade na segurança de dados relacionadas as senhas estáticas usadas tradicionalmente pelos usuários, se
tornou necessário o desenvolvimento da tecnologia OPT. Uma vez que a OTP é gerada e recebida pelo usuário, posteriormente essa
senha de autenticação é solicitada pelo sistema, sendo eliminada posteriormente. Destaca-se que o tempo comum de duração
desse processo leva em torno de 01 minuto e 29 segundos, ou seja, o tempo inferior a torne-se suscetível a ataques como Phishing
e Spyware. Não identificamos em nossa amostra nenhuma vulnerabilidade associada aos ataques de malwares ou outros tipos de
ataques que possam fragilizar o processo de autenticação de usuários, sendo apenas reportado em um único artigo, o fato que
usuários classificados como da “terceira idade” a não gostar da constante troca de senha de acesso.

CONCLUSOES

Diante dos estudos apresentados, é possível concluir que, em meio ao grandioso cenário do meio digital, foi gerada uma grande
preocupação sobre a proteção de dados e informações confidenciais, principalmente depois que a LGPD entrou em vigor, e através
desse contexto, estudos apresentaram uma resolução intermediária para esse cenário, utilizando-se do uso da OTP para evitar
ataques e aumentar a segurança no processo de autenticação. A One Time Password pode ser considerada uma camada a mais na
segurança da informação. A senha de uso único (OTP) é importante não apenas no controle de acesso as bases de dados, mas
também para aumentar a confiabilidade em transações de risco e financeiras.
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TITULO Mapeamento Sobre o Uso da One Time Password

INTRODUCAO

A One Time Password (OTP) é um modelo de criptografia de senha única que após ser utilizada, é descartada automaticamente,
Singh (1999). Visando compreender melhor essa técnica, seus conhecimentos associados a criptografia, e a aplicação dela como
ferramenta para auxiliar na proteção de dados esse mapeamento buscará investigar melhor o uso de OTP como ferramenta viável
para auxiliar na implementação de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com o desenvolvimento da tecnologia fez-se necessário
trazer mais segurança aos usuários e diante disso foi criado um sistema próprio para autenticação de senhas sendo esse através da
criptografia que se oferece maior desempenho, segurança e agilidade nos processos de autenticação com uma senha única sendo
gerada (Singh, 1999).

OBJETIVOS
Como objetivo deste estudo está analisar através de um mapeamento sistemático como a criptografia OTP é gerada, os indicadores
relacionados à segurança e possíveis falhas e sua possível aplicação.

METODOLOGIA

Para a execução do mapeamento sistemático, utilizou-se três plataformas como fonte de arrecadação de dados, sendo essas:
Google Acadêmico, Researchgate e Google Authenticator. Para a inclusão dos artigos buscou-se aqueles que tratavam de assuntos
relacionados com o funcionamento/uso de OTP e/ou criptografia. Foram excluídos os artigos que não atendessem aos critérios de
inclusão, aqueles com autenticidade controversa e data de publicação inferior ao ano 2005.

RESULTADOS

Por conta da fragilidade na segurança de dados relacionadas as senhas estáticas usadas tradicionalmente pelos usuários, se
tornou necessário o desenvolvimento da tecnologia OPT. Uma vez que a OTP é gerada e recebida pelo usuário, posteriormente essa
senha de autenticação é solicitada pelo sistema, sendo eliminada posteriormente. Destaca-se que o tempo comum de duração
desse processo leva em torno de 01 minuto e 29 segundos, ou seja, o tempo inferior a torne-se suscetível a ataques como Phishing
e Spyware. Não identificamos em nossa amostra nenhuma vulnerabilidade associada aos ataques de malwares ou outros tipos de
ataques que possam fragilizar o processo de autenticação de usuários, sendo apenas reportado em um único artigo, o fato que
usuários classificados como da “terceira idade” a não gostar da constante troca de senha de acesso.

CONCLUSOES

Diante dos estudos apresentados, é possível concluir que, em meio ao grandioso cenário do meio digital, foi gerada uma grande
preocupação sobre a proteção de dados e informações confidenciais, principalmente depois que a LGPD entrou em vigor, e através
desse contexto, estudos apresentaram uma resolução intermediária para esse cenário, utilizando-se do uso da OTP para evitar
ataques e aumentar a segurança no processo de autenticação. A One Time Password pode ser considerada uma camada a mais na
segurança da informação. A senha de uso único (OTP) é importante não apenas no controle de acesso as bases de dados, mas
também para aumentar a confiabilidade em transações de risco e financeiras.

REFERENCIAS

VIEIRA, G.Y.M; RUGGIERO, W.V.; Algoritmos para Tokens de Autenticação, LARC-PCS-POLI-USP. 2007 NAIK, Rasika; SINGH,
Udayprakash. Secured 6-Digit OTP Generation using B-Exponential Chaotic Map (Geração segura de OTP de 6 dígitos usando mapa
caótico B-exponencial). Electronics and Communication Engineering, Sir Padampat Singhania University, Udaipur, Rajasthan, India.
vol. 12, no. 12, 2021 KISSELL, Joe;. Aprendendo a proteger sua Senha. Traduzido TURNER, Kelly., Novatec Editora, São Paulo – SP,
v02, 2016.
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Mapeamento Sobre o Uso da One Time Password

INTRODUCAO

A One Time Password (OTP) é um modelo de criptografia de senha única que após ser utilizada, é descartada automaticamente,
Singh (1999). Visando compreender melhor essa técnica, seus conhecimentos associados a criptografia, e a aplicação dela como
ferramenta para auxiliar na proteção de dados esse mapeamento buscará investigar melhor o uso de OTP como ferramenta viável
para auxiliar na implementação de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com o desenvolvimento da tecnologia fez-se necessário
trazer mais segurança aos usuários e diante disso foi criado um sistema próprio para autenticação de senhas sendo esse através da
criptografia que se oferece maior desempenho, segurança e agilidade nos processos de autenticação com uma senha única sendo
gerada (Singh, 1999).

OBJETIVOS
Como objetivo deste estudo está analisar através de um mapeamento sistemático como a criptografia OTP é gerada, os indicadores
relacionados à segurança e possíveis falhas e sua possível aplicação.

METODOLOGIA

Para a execução do mapeamento sistemático, utilizou-se três plataformas como fonte de arrecadação de dados, sendo essas:
Google Acadêmico, Researchgate e Google Authenticator. Para a inclusão dos artigos buscou-se aqueles que tratavam de assuntos
relacionados com o funcionamento/uso de OTP e/ou criptografia. Foram excluídos os artigos que não atendessem aos critérios de
inclusão, aqueles com autenticidade controversa e data de publicação inferior ao ano 2005.

RESULTADOS

Por conta da fragilidade na segurança de dados relacionadas as senhas estáticas usadas tradicionalmente pelos usuários, se
tornou necessário o desenvolvimento da tecnologia OPT. Uma vez que a OTP é gerada e recebida pelo usuário, posteriormente essa
senha de autenticação é solicitada pelo sistema, sendo eliminada posteriormente. Destaca-se que o tempo comum de duração
desse processo leva em torno de 01 minuto e 29 segundos, ou seja, o tempo inferior a torne-se suscetível a ataques como Phishing
e Spyware. Não identificamos em nossa amostra nenhuma vulnerabilidade associada aos ataques de malwares ou outros tipos de
ataques que possam fragilizar o processo de autenticação de usuários, sendo apenas reportado em um único artigo, o fato que
usuários classificados como da “terceira idade” a não gostar da constante troca de senha de acesso.

CONCLUSOES

Diante dos estudos apresentados, é possível concluir que, em meio ao grandioso cenário do meio digital, foi gerada uma grande
preocupação sobre a proteção de dados e informações confidenciais, principalmente depois que a LGPD entrou em vigor, e através
desse contexto, estudos apresentaram uma resolução intermediária para esse cenário, utilizando-se do uso da OTP para evitar
ataques e aumentar a segurança no processo de autenticação. A One Time Password pode ser considerada uma camada a mais na
segurança da informação. A senha de uso único (OTP) é importante não apenas no controle de acesso as bases de dados, mas
também para aumentar a confiabilidade em transações de risco e financeiras.

REFERENCIAS

VIEIRA, G.Y.M; RUGGIERO, W.V.; Algoritmos para Tokens de Autenticação, LARC-PCS-POLI-USP. 2007 NAIK, Rasika; SINGH,
Udayprakash. Secured 6-Digit OTP Generation using B-Exponential Chaotic Map (Geração segura de OTP de 6 dígitos usando mapa
caótico B-exponencial). Electronics and Communication Engineering, Sir Padampat Singhania University, Udaipur, Rajasthan, India.
vol. 12, no. 12, 2021 KISSELL, Joe;. Aprendendo a proteger sua Senha. Traduzido TURNER, Kelly., Novatec Editora, São Paulo – SP,
v02, 2016.
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TITULO Mapeamento Sobre o Uso da One Time Password

INTRODUCAO

A One Time Password (OTP) é um modelo de criptografia de senha única que após ser utilizada, é descartada automaticamente,
Singh (1999). Visando compreender melhor essa técnica, seus conhecimentos associados a criptografia, e a aplicação dela como
ferramenta para auxiliar na proteção de dados esse mapeamento buscará investigar melhor o uso de OTP como ferramenta viável
para auxiliar na implementação de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com o desenvolvimento da tecnologia fez-se necessário
trazer mais segurança aos usuários e diante disso foi criado um sistema próprio para autenticação de senhas sendo esse através da
criptografia que se oferece maior desempenho, segurança e agilidade nos processos de autenticação com uma senha única sendo
gerada (Singh, 1999).

OBJETIVOS
Como objetivo deste estudo está analisar através de um mapeamento sistemático como a criptografia OTP é gerada, os indicadores
relacionados à segurança e possíveis falhas e sua possível aplicação.

METODOLOGIA

Para a execução do mapeamento sistemático, utilizou-se três plataformas como fonte de arrecadação de dados, sendo essas:
Google Acadêmico, Researchgate e Google Authenticator. Para a inclusão dos artigos buscou-se aqueles que tratavam de assuntos
relacionados com o funcionamento/uso de OTP e/ou criptografia. Foram excluídos os artigos que não atendessem aos critérios de
inclusão, aqueles com autenticidade controversa e data de publicação inferior ao ano 2005.

RESULTADOS

Por conta da fragilidade na segurança de dados relacionadas as senhas estáticas usadas tradicionalmente pelos usuários, se
tornou necessário o desenvolvimento da tecnologia OPT. Uma vez que a OTP é gerada e recebida pelo usuário, posteriormente essa
senha de autenticação é solicitada pelo sistema, sendo eliminada posteriormente. Destaca-se que o tempo comum de duração
desse processo leva em torno de 01 minuto e 29 segundos, ou seja, o tempo inferior a torne-se suscetível a ataques como Phishing
e Spyware. Não identificamos em nossa amostra nenhuma vulnerabilidade associada aos ataques de malwares ou outros tipos de
ataques que possam fragilizar o processo de autenticação de usuários, sendo apenas reportado em um único artigo, o fato que
usuários classificados como da “terceira idade” a não gostar da constante troca de senha de acesso.

CONCLUSOES

Diante dos estudos apresentados, é possível concluir que, em meio ao grandioso cenário do meio digital, foi gerada uma grande
preocupação sobre a proteção de dados e informações confidenciais, principalmente depois que a LGPD entrou em vigor, e através
desse contexto, estudos apresentaram uma resolução intermediária para esse cenário, utilizando-se do uso da OTP para evitar
ataques e aumentar a segurança no processo de autenticação. A One Time Password pode ser considerada uma camada a mais na
segurança da informação. A senha de uso único (OTP) é importante não apenas no controle de acesso as bases de dados, mas
também para aumentar a confiabilidade em transações de risco e financeiras.

REFERENCIAS

VIEIRA, G.Y.M; RUGGIERO, W.V.; Algoritmos para Tokens de Autenticação, LARC-PCS-POLI-USP. 2007 NAIK, Rasika; SINGH,
Udayprakash. Secured 6-Digit OTP Generation using B-Exponential Chaotic Map (Geração segura de OTP de 6 dígitos usando mapa
caótico B-exponencial). Electronics and Communication Engineering, Sir Padampat Singhania University, Udaipur, Rajasthan, India.
vol. 12, no. 12, 2021 KISSELL, Joe;. Aprendendo a proteger sua Senha. Traduzido TURNER, Kelly., Novatec Editora, São Paulo – SP,
v02, 2016.
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TITULO Revisão Sistemática sobre o uso da LGPD em instituições de saúde durante o período da pandemia no Brasil

INTRODUCAO

No ano de 2020 começou a pandemia de um novo coronavírus (covid-19) pelo Brasil e possuindo alcance em nível mundial e
números impressionantes de casos confirmados e óbitos, podendo ser uma das maiores catástrofes de doença contagiosa da
humanidade (COELHO, MORAES (#38) ROSA, 2020). A situação da pandemia se agravou no Brasil gerando problemas sociais e
econômicos, e a necessidade da criação de bases de dados urgentes não só para garantir o atendimento dos novos pacientes, mas
também, o uso em programas de auxílio social. Esse esforço para tabulação dos dados, no entanto, não isentava a hospitais e
serviços públicos de manterem a privacidade dos dados de seus pacientes, seguindo as exigências de Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD). Esta pesquisa visa revisar artigos que investigaram o impacto do uso de bases de dados durante o período da
pandemia na área da saúde e potenciais falhas relacionadas ao vazamento de dados de pacientes.

OBJETIVOS
Este artigo teve como foco uma revisão sistemática para analisar como os pesquisadores viram a utilização de dados de
instituições de saúde durante a COVID-19 e se houve preocupações com o sigilo dos dados dos pacientes, como determina a LGPD.

METODOLOGIA

Usamos como metodologia um modelo de revisão integrada (COELHO, MORAES (#38) ROSA, 2020) onde iremos utilizar como base
de dados um conjunto de artigos selecionados a partir das indicações do (KITCHENHAM 2004), esperamos compreender as
estratégias brasileira relacionada ao uso dos dados de pacientes durante o período da pandemia, em especial, nos dados que
deveriam ter sido protegidos pela LGPD.

RESULTADOS

Diante dos resultados obtidos na busca dos artigos, obtivemos uma amostra total de 31 artigos, sendo que 70,9% analisavam o uso
de dados durante a pandemia e os demais (29,1%) apresentavam artigos secundários relacionadas ao tema. A principal aplicação
dos dados de pacientes colhidos durante a pandemia está relacionada a Geolocalização e Análises estatísticas. 54,5% dos artigos
analisaram dados relacionados a cadastro de pacientes e em nenhum caso foi relatado vazamento dessas informações.

CONCLUSOES

Em virtude os fatos mencionados, pode-se afirmar a partir da amostra analisada que, mesmo com o caráter emergência dos
registros de dados durante a pandemia, houve o sigilo de dados das pessoas físicas nas instituições de saúde o que indica o
respeito as diretrizes da LGPD, os dados coletados foram utilizados não só para a tecnologia de geolocalização, mas também para
pesquisas científicas de outras áreas que ajudam na estratégia brasileira no combate ao COVID-19.

REFERENCIAS
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19 no Brasil. Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário. 2020 jul./set.; 9(3): 183-199 GUILHERME PEREIRA PINHEIRO,
ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO, Covid-19 e geolocalização: entre a saúde e a proteção de dados pessoais, Revista Jurídica da
Presidência Brasília v. 24 n. 132 Fev./Abr. p. 245-268 José Sérgio da Silva Cristóvam, Tatiana Meinhart Hahn, O processo infeccioso
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TITULO Prevalência e resistência genética de Neisseria gonorrhoeae em mulheres da Zona Sul de São Paulo

INTRODUCAO

A gonorreia é uma doença infecciosa do trato urogenital, bacteriana, transmitida pelo contato sexual ou perinatal e é causada pela N.
gonorrhoeae, um diplococo gram-negativo, não flagelado, não formador de esporos, encapsulado, anaeróbio e facultativo. Os
medicamentos para seu tratamento devem ter eficácia próxima de 100%. As tetraciclinas apresentam um espectro de ação amplo e
impedem a adição de aminoácidos aos peptídeos em formação na bactéria. E considera-se que os padrões de susceptibilidade
antimicrobiana variam de acordo com a área geográfica e população estudada, pois o tratamento é realizado de acordo com os
dados de vigilância

OBJETIVOS
Avaliar a frequência de N. gonorrhoeae em mulheres atendidas em hospital da Zona Sul de São Paulo, avaliar possíveis co infecções
e fatores sociodemográficos. Caracterizar as cepas circulantes, e avaliar a resistência plasmidial através do gene de resistência
plasmidial tetM e suas variantes Americana e Holandesa

METODOLOGIA

Estudo é observacional e descritivo. Foram realizadas coletas por conveniência do material cervico-vaginal de 127 pacientes. A
extração de DNA das amostras foi realizada utilizando um kit de sílica e purificação. Foi realizado um ensaio de PCR- RT
identificação do gênero Neisseria, e para a pesquisa do gene tetM plasmidial e suas variantes foi realizado outro ensaio de PCR-RT
pela plataforma de Sybr Green e diferenciados pela temperatura de melting. Foi realizada a técnica de citopatológica com o método
de coloração regressiva. Todos os dados estatísticos foram analisados com o Teste Q de Cochran e o Teste do Quiquadrado.

RESULTADOS

A população do estudo é de mulheres entre 16 a 71 anos. No total das 127 amostras analisadas 23 foram positivas e corresponde a
uma prevalência geral de 18% (IC= 95%). Destas, 10 amostras (43,48%) carregam a mutação do gene tetM destas, 9 amostras
carregam a variante Americana, 5 carregam a Holandesa e 4 amostras carregam ambas. As manifestações/ sintomas que as
levaram a procurar o serviço foram: Mioma (13,54%), atrofia uterina (13,54%) incontinência urinária (18,18%)e presença de secreção
(13, 54%).No entanto elas eram casadas (43,48%), com vida sexual ativa (56,52%), não utilizavam preservativos (52,17%) e a maioria
nunca teve aborto (71,65%). Possuem escolaridade até o EM Completo (29,13%) e uma renda familiar de 1 salário-mínimo (48,03%).
Além disso realizamos a tipagem de HPV pelo método de microarranjo e identificamos diversos HPV em 6/23 amostras positivas
para N. gonorrhoeae

CONCLUSOES
Observa-se uma frequência elevada de infecção por N. gonorrhoeae na população, além da presença de genes de resistência e
coinfecção por HPV.

REFERENCIAS

1. Silva RC, Gomes G, Silva DA. Gonorreia E Sua Resistência a Antibióticos.2020;29:124–32. 2. Miranda AE, Freitas FLS, Passos MRL
de, Lopez MAA, Pereira GFM. Políticas públicas em infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Epidemiol e Serviços Saúde.
2021;30(spe1):1–8. 2020(#38)#8239;: vigilância epidemiológica. 2021;30:1–12. 3. Turner A, Gough KR, Leeming JP. Molecular
epidemiology of tetM genes in Neisseria gonorrhoeae. Sex Transm Infect. 1999;75(1):60–6.
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TITULO Prevalência e resistência genética de Neisseria gonorrhoeae em mulheres da Zona Sul de São Paulo

INTRODUCAO

A gonorreia é uma doença infecciosa do trato urogenital, bacteriana, transmitida pelo contato sexual ou perinatal e é causada pela N.
gonorrhoeae, um diplococo gram-negativo, não flagelado, não formador de esporos, encapsulado, anaeróbio e facultativo. Os
medicamentos para seu tratamento devem ter eficácia próxima de 100%. As tetraciclinas apresentam um espectro de ação amplo e
impedem a adição de aminoácidos aos peptídeos em formação na bactéria. E considera-se que os padrões de susceptibilidade
antimicrobiana variam de acordo com a área geográfica e população estudada, pois o tratamento é realizado de acordo com os
dados de vigilância

OBJETIVOS
Avaliar a frequência de N. gonorrhoeae em mulheres atendidas em hospital da Zona Sul de São Paulo, avaliar possíveis co infecções
e fatores sociodemográficos. Caracterizar as cepas circulantes, e avaliar a resistência plasmidial através do gene de resistência
plasmidial tetM e suas variantes Americana e Holandesa

METODOLOGIA

Estudo é observacional e descritivo. Foram realizadas coletas por conveniência do material cervico-vaginal de 127 pacientes. A
extração de DNA das amostras foi realizada utilizando um kit de sílica e purificação. Foi realizado um ensaio de PCR- RT
identificação do gênero Neisseria, e para a pesquisa do gene tetM plasmidial e suas variantes foi realizado outro ensaio de PCR-RT
pela plataforma de Sybr Green e diferenciados pela temperatura de melting. Foi realizada a técnica de citopatológica com o método
de coloração regressiva. Todos os dados estatísticos foram analisados com o Teste Q de Cochran e o Teste do Quiquadrado.

RESULTADOS

A população do estudo é de mulheres entre 16 a 71 anos. No total das 127 amostras analisadas 23 foram positivas e corresponde a
uma prevalência geral de 18% (IC= 95%). Destas, 10 amostras (43,48%) carregam a mutação do gene tetM destas, 9 amostras
carregam a variante Americana, 5 carregam a Holandesa e 4 amostras carregam ambas. As manifestações/ sintomas que as
levaram a procurar o serviço foram: Mioma (13,54%), atrofia uterina (13,54%) incontinência urinária (18,18%)e presença de secreção
(13, 54%).No entanto elas eram casadas (43,48%), com vida sexual ativa (56,52%), não utilizavam preservativos (52,17%) e a maioria
nunca teve aborto (71,65%). Possuem escolaridade até o EM Completo (29,13%) e uma renda familiar de 1 salário-mínimo (48,03%).
Além disso realizamos a tipagem de HPV pelo método de microarranjo e identificamos diversos HPV em 6/23 amostras positivas
para N. gonorrhoeae

CONCLUSOES
Observa-se uma frequência elevada de infecção por N. gonorrhoeae na população, além da presença de genes de resistência e
coinfecção por HPV.

REFERENCIAS

1. Silva RC, Gomes G, Silva DA. Gonorreia E Sua Resistência a Antibióticos.2020;29:124–32. 2. Miranda AE, Freitas FLS, Passos MRL
de, Lopez MAA, Pereira GFM. Políticas públicas em infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Epidemiol e Serviços Saúde.
2021;30(spe1):1–8. 2020(#38)#8239;: vigilância epidemiológica. 2021;30:1–12. 3. Turner A, Gough KR, Leeming JP. Molecular
epidemiology of tetM genes in Neisseria gonorrhoeae. Sex Transm Infect. 1999;75(1):60–6.
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TITULO Prevalência e resistência genética de Neisseria gonorrhoeae em mulheres da Zona Sul de São Paulo

INTRODUCAO

A gonorreia é uma doença infecciosa do trato urogenital, bacteriana, transmitida pelo contato sexual ou perinatal e é causada pela N.
gonorrhoeae, um diplococo gram-negativo, não flagelado, não formador de esporos, encapsulado, anaeróbio e facultativo. Os
medicamentos para seu tratamento devem ter eficácia próxima de 100%. As tetraciclinas apresentam um espectro de ação amplo e
impedem a adição de aminoácidos aos peptídeos em formação na bactéria. E considera-se que os padrões de susceptibilidade
antimicrobiana variam de acordo com a área geográfica e população estudada, pois o tratamento é realizado de acordo com os
dados de vigilância

OBJETIVOS
Avaliar a frequência de N. gonorrhoeae em mulheres atendidas em hospital da Zona Sul de São Paulo, avaliar possíveis co infecções
e fatores sociodemográficos. Caracterizar as cepas circulantes, e avaliar a resistência plasmidial através do gene de resistência
plasmidial tetM e suas variantes Americana e Holandesa

METODOLOGIA

Estudo é observacional e descritivo. Foram realizadas coletas por conveniência do material cervico-vaginal de 127 pacientes. A
extração de DNA das amostras foi realizada utilizando um kit de sílica e purificação. Foi realizado um ensaio de PCR- RT
identificação do gênero Neisseria, e para a pesquisa do gene tetM plasmidial e suas variantes foi realizado outro ensaio de PCR-RT
pela plataforma de Sybr Green e diferenciados pela temperatura de melting. Foi realizada a técnica de citopatológica com o método
de coloração regressiva. Todos os dados estatísticos foram analisados com o Teste Q de Cochran e o Teste do Quiquadrado.

RESULTADOS

A população do estudo é de mulheres entre 16 a 71 anos. No total das 127 amostras analisadas 23 foram positivas e corresponde a
uma prevalência geral de 18% (IC= 95%). Destas, 10 amostras (43,48%) carregam a mutação do gene tetM destas, 9 amostras
carregam a variante Americana, 5 carregam a Holandesa e 4 amostras carregam ambas. As manifestações/ sintomas que as
levaram a procurar o serviço foram: Mioma (13,54%), atrofia uterina (13,54%) incontinência urinária (18,18%)e presença de secreção
(13, 54%).No entanto elas eram casadas (43,48%), com vida sexual ativa (56,52%), não utilizavam preservativos (52,17%) e a maioria
nunca teve aborto (71,65%). Possuem escolaridade até o EM Completo (29,13%) e uma renda familiar de 1 salário-mínimo (48,03%).
Além disso realizamos a tipagem de HPV pelo método de microarranjo e identificamos diversos HPV em 6/23 amostras positivas
para N. gonorrhoeae

CONCLUSOES
Observa-se uma frequência elevada de infecção por N. gonorrhoeae na população, além da presença de genes de resistência e
coinfecção por HPV.

REFERENCIAS

1. Silva RC, Gomes G, Silva DA. Gonorreia E Sua Resistência a Antibióticos.2020;29:124–32. 2. Miranda AE, Freitas FLS, Passos MRL
de, Lopez MAA, Pereira GFM. Políticas públicas em infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Epidemiol e Serviços Saúde.
2021;30(spe1):1–8. 2020(#38)#8239;: vigilância epidemiológica. 2021;30:1–12. 3. Turner A, Gough KR, Leeming JP. Molecular
epidemiology of tetM genes in Neisseria gonorrhoeae. Sex Transm Infect. 1999;75(1):60–6.
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TITULO Prevalência e resistência genética de Neisseria gonorrhoeae em mulheres da Zona Sul de São Paulo

INTRODUCAO

A gonorreia é uma doença infecciosa do trato urogenital, bacteriana, transmitida pelo contato sexual ou perinatal e é causada pela N.
gonorrhoeae, um diplococo gram-negativo, não flagelado, não formador de esporos, encapsulado, anaeróbio e facultativo. Os
medicamentos para seu tratamento devem ter eficácia próxima de 100%. As tetraciclinas apresentam um espectro de ação amplo e
impedem a adição de aminoácidos aos peptídeos em formação na bactéria. E considera-se que os padrões de susceptibilidade
antimicrobiana variam de acordo com a área geográfica e população estudada, pois o tratamento é realizado de acordo com os
dados de vigilância

OBJETIVOS
Avaliar a frequência de N. gonorrhoeae em mulheres atendidas em hospital da Zona Sul de São Paulo, avaliar possíveis co infecções
e fatores sociodemográficos. Caracterizar as cepas circulantes, e avaliar a resistência plasmidial através do gene de resistência
plasmidial tetM e suas variantes Americana e Holandesa

METODOLOGIA

Estudo é observacional e descritivo. Foram realizadas coletas por conveniência do material cervico-vaginal de 127 pacientes. A
extração de DNA das amostras foi realizada utilizando um kit de sílica e purificação. Foi realizado um ensaio de PCR- RT
identificação do gênero Neisseria, e para a pesquisa do gene tetM plasmidial e suas variantes foi realizado outro ensaio de PCR-RT
pela plataforma de Sybr Green e diferenciados pela temperatura de melting. Foi realizada a técnica de citopatológica com o método
de coloração regressiva. Todos os dados estatísticos foram analisados com o Teste Q de Cochran e o Teste do Quiquadrado.

RESULTADOS

A população do estudo é de mulheres entre 16 a 71 anos. No total das 127 amostras analisadas 23 foram positivas e corresponde a
uma prevalência geral de 18% (IC= 95%). Destas, 10 amostras (43,48%) carregam a mutação do gene tetM destas, 9 amostras
carregam a variante Americana, 5 carregam a Holandesa e 4 amostras carregam ambas. As manifestações/ sintomas que as
levaram a procurar o serviço foram: Mioma (13,54%), atrofia uterina (13,54%) incontinência urinária (18,18%)e presença de secreção
(13, 54%).No entanto elas eram casadas (43,48%), com vida sexual ativa (56,52%), não utilizavam preservativos (52,17%) e a maioria
nunca teve aborto (71,65%). Possuem escolaridade até o EM Completo (29,13%) e uma renda familiar de 1 salário-mínimo (48,03%).
Além disso realizamos a tipagem de HPV pelo método de microarranjo e identificamos diversos HPV em 6/23 amostras positivas
para N. gonorrhoeae

CONCLUSOES
Observa-se uma frequência elevada de infecção por N. gonorrhoeae na população, além da presença de genes de resistência e
coinfecção por HPV.

REFERENCIAS

1. Silva RC, Gomes G, Silva DA. Gonorreia E Sua Resistência a Antibióticos.2020;29:124–32. 2. Miranda AE, Freitas FLS, Passos MRL
de, Lopez MAA, Pereira GFM. Políticas públicas em infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Epidemiol e Serviços Saúde.
2021;30(spe1):1–8. 2020(#38)#8239;: vigilância epidemiológica. 2021;30:1–12. 3. Turner A, Gough KR, Leeming JP. Molecular
epidemiology of tetM genes in Neisseria gonorrhoeae. Sex Transm Infect. 1999;75(1):60–6.
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TITULO Revisão Sistemática sobre a Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no E-Commerce brasileiro.

INTRODUCAO

O Brasil é um dos países com maior volume de vendas no e-commerce ultrapassando grandes potências mundiais. SUNO(2022).Um
dos fatores associados ao crescimento dos e-commerces foi a COVID-19, uma vez que a circulação das pessoas estava restrita e o
comércio físico fechado (Ministério da Saúde, 2020). O e-commerce é oferece grande comodidade, mas também riscos aos usuários
se não houver uma administração eficaz. A não aplicação de métodos de segurança para a proteção de banco de dados, tende a
trazer riscos aos usuários, podendo trazer graves consequências a aqueles que não se adaptam aos métodos da LGPD em seus
comércios. Esta pesquisa visa criar um mapeamento sistemático sobre estudos que indiquem como a LGPD está influenciando o e-
commerce no Brasil.

OBJETIVOS
Esse artigo tem como objetivo, revisar a adaptação das empresas brasileiras para a aplicação da lei (seja positiva ou, negativa), os
impactos e custos para acomodação dos comércios à LPGD visando também, os riscos que elas tendem a correr e trazer aos
usuários sem a aplicação de métodos eficazes de segurança da informação.

METODOLOGIA

A metodologia para a construção do presente artigo consiste em: Seleção de fontes e artigos, que integrem na busca de
informações sobre o cenário da LGPD no comércio eletrônico brasileiro; Análise de dados como foco em identificar como as
empresas lidam com a aplicação da LGPD em seus negócios, destacando também, as dificuldades e os benefícios decorrentes
desta adequação. Para tal, além dos artigos, iremos buscar outras fontes de dados que contribuam de forma relevante para
compreensão desse cenário.

RESULTADOS

Para a realização da pesquisa, foram selecionados três artigos e governamentais. A partir da amostra observamos que: 01 relatou
dificuldades de implementação da LGPD (33,33%), 02 relataram a falta de segurança nas corporações (66,67%), e 01 (33,33%),
relataram os riscos relacionados a implementação de uma segurança falha. Observamos, também, que 100% dos artigos destacam
a importância da LGPD nas empresas. O artigo tende a trazer uma amostra do cenário brasileiros das empresas de e-commerce
fronte a LGPD. Embora a LGPD tenha se tornado obrigatória nos comércios, muitos negócios tendem a ter dificuldades em sua
implementação, não apenas pelas dificuldades tecnológicas, mas também pela necessidade da adequação da cultura da proteção
dos dados.

CONCLUSOES

Concluiu-se que embora a LGPD seja algo vantajoso para as empresas de e-commerce, muitas apresentam dificuldades para
implementá-la, tendo como principal motivo, dificuldades financeiras e adaptações ao padrão imposto. Como trabalho futuro, deve-
se buscar incentivar as empresas a implementar a LGPD, usando técnicas de reforço positivo, como uma certificação ou ação
semelhante, que permitam que esses e-commerces possam atrair clientes em busca de segurança da informação. É preciso que as
organizações vejam que, embora haja um custo para aplicação, o retorno de ganhos com uma segurança ágil e eficiente tende a
trazer benefícios aos negócios, tanto em diminuições de impostos, quanto em aumento de vendas devido à alta procura de usuários.

REFERENCIAS

MIRAGEM, B. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e o direito do consumido, Revista dos Tribunais Online. Disponível
em https://www.brunomiragem.com.br/wp-content/uploads/2020/06/002-LGPD-e-o-direito-do-consumidor.pdf, vol. 1009/20019.
REIS; Mariana. Consumidores e LGPD: impactos da Lei de e-commerce, Portal LGPD Brasil, Disponível em
https://www.lgpdbrasil.com.br/consumidores-e-lgpd-impactos-da-lei-no-e-commerce/, publicado em 21/06/22, acesso em 01/2022.
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Centro Universitário Curitiba, 2021.
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TITULO Revisão Sistemática sobre a Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no E-Commerce brasileiro.

INTRODUCAO

O Brasil é um dos países com maior volume de vendas no e-commerce ultrapassando grandes potências mundiais. SUNO(2022).Um
dos fatores associados ao crescimento dos e-commerces foi a COVID-19, uma vez que a circulação das pessoas estava restrita e o
comércio físico fechado (Ministério da Saúde, 2020). O e-commerce é oferece grande comodidade, mas também riscos aos usuários
se não houver uma administração eficaz. A não aplicação de métodos de segurança para a proteção de banco de dados, tende a
trazer riscos aos usuários, podendo trazer graves consequências a aqueles que não se adaptam aos métodos da LGPD em seus
comércios. Esta pesquisa visa criar um mapeamento sistemático sobre estudos que indiquem como a LGPD está influenciando o e-
commerce no Brasil.

OBJETIVOS
Esse artigo tem como objetivo, revisar a adaptação das empresas brasileiras para a aplicação da lei (seja positiva ou, negativa), os
impactos e custos para acomodação dos comércios à LPGD visando também, os riscos que elas tendem a correr e trazer aos
usuários sem a aplicação de métodos eficazes de segurança da informação.

METODOLOGIA

A metodologia para a construção do presente artigo consiste em: Seleção de fontes e artigos, que integrem na busca de
informações sobre o cenário da LGPD no comércio eletrônico brasileiro; Análise de dados como foco em identificar como as
empresas lidam com a aplicação da LGPD em seus negócios, destacando também, as dificuldades e os benefícios decorrentes
desta adequação. Para tal, além dos artigos, iremos buscar outras fontes de dados que contribuam de forma relevante para
compreensão desse cenário.

RESULTADOS

Para a realização da pesquisa, foram selecionados três artigos e governamentais. A partir da amostra observamos que: 01 relatou
dificuldades de implementação da LGPD (33,33%), 02 relataram a falta de segurança nas corporações (66,67%), e 01 (33,33%),
relataram os riscos relacionados a implementação de uma segurança falha. Observamos, também, que 100% dos artigos destacam
a importância da LGPD nas empresas. O artigo tende a trazer uma amostra do cenário brasileiros das empresas de e-commerce
fronte a LGPD. Embora a LGPD tenha se tornado obrigatória nos comércios, muitos negócios tendem a ter dificuldades em sua
implementação, não apenas pelas dificuldades tecnológicas, mas também pela necessidade da adequação da cultura da proteção
dos dados.

CONCLUSOES

Concluiu-se que embora a LGPD seja algo vantajoso para as empresas de e-commerce, muitas apresentam dificuldades para
implementá-la, tendo como principal motivo, dificuldades financeiras e adaptações ao padrão imposto. Como trabalho futuro, deve-
se buscar incentivar as empresas a implementar a LGPD, usando técnicas de reforço positivo, como uma certificação ou ação
semelhante, que permitam que esses e-commerces possam atrair clientes em busca de segurança da informação. É preciso que as
organizações vejam que, embora haja um custo para aplicação, o retorno de ganhos com uma segurança ágil e eficiente tende a
trazer benefícios aos negócios, tanto em diminuições de impostos, quanto em aumento de vendas devido à alta procura de usuários.

REFERENCIAS

MIRAGEM, B. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e o direito do consumido, Revista dos Tribunais Online. Disponível
em https://www.brunomiragem.com.br/wp-content/uploads/2020/06/002-LGPD-e-o-direito-do-consumidor.pdf, vol. 1009/20019.
REIS; Mariana. Consumidores e LGPD: impactos da Lei de e-commerce, Portal LGPD Brasil, Disponível em
https://www.lgpdbrasil.com.br/consumidores-e-lgpd-impactos-da-lei-no-e-commerce/, publicado em 21/06/22, acesso em 01/2022.
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TITULO Revisão Sistemática sobre a Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no E-Commerce brasileiro.

INTRODUCAO

O Brasil é um dos países com maior volume de vendas no e-commerce ultrapassando grandes potências mundiais. SUNO(2022).Um
dos fatores associados ao crescimento dos e-commerces foi a COVID-19, uma vez que a circulação das pessoas estava restrita e o
comércio físico fechado (Ministério da Saúde, 2020). O e-commerce é oferece grande comodidade, mas também riscos aos usuários
se não houver uma administração eficaz. A não aplicação de métodos de segurança para a proteção de banco de dados, tende a
trazer riscos aos usuários, podendo trazer graves consequências a aqueles que não se adaptam aos métodos da LGPD em seus
comércios. Esta pesquisa visa criar um mapeamento sistemático sobre estudos que indiquem como a LGPD está influenciando o e-
commerce no Brasil.

OBJETIVOS
Esse artigo tem como objetivo, revisar a adaptação das empresas brasileiras para a aplicação da lei (seja positiva ou, negativa), os
impactos e custos para acomodação dos comércios à LPGD visando também, os riscos que elas tendem a correr e trazer aos
usuários sem a aplicação de métodos eficazes de segurança da informação.

METODOLOGIA

A metodologia para a construção do presente artigo consiste em: Seleção de fontes e artigos, que integrem na busca de
informações sobre o cenário da LGPD no comércio eletrônico brasileiro; Análise de dados como foco em identificar como as
empresas lidam com a aplicação da LGPD em seus negócios, destacando também, as dificuldades e os benefícios decorrentes
desta adequação. Para tal, além dos artigos, iremos buscar outras fontes de dados que contribuam de forma relevante para
compreensão desse cenário.

RESULTADOS

Para a realização da pesquisa, foram selecionados três artigos e governamentais. A partir da amostra observamos que: 01 relatou
dificuldades de implementação da LGPD (33,33%), 02 relataram a falta de segurança nas corporações (66,67%), e 01 (33,33%),
relataram os riscos relacionados a implementação de uma segurança falha. Observamos, também, que 100% dos artigos destacam
a importância da LGPD nas empresas. O artigo tende a trazer uma amostra do cenário brasileiros das empresas de e-commerce
fronte a LGPD. Embora a LGPD tenha se tornado obrigatória nos comércios, muitos negócios tendem a ter dificuldades em sua
implementação, não apenas pelas dificuldades tecnológicas, mas também pela necessidade da adequação da cultura da proteção
dos dados.

CONCLUSOES

Concluiu-se que embora a LGPD seja algo vantajoso para as empresas de e-commerce, muitas apresentam dificuldades para
implementá-la, tendo como principal motivo, dificuldades financeiras e adaptações ao padrão imposto. Como trabalho futuro, deve-
se buscar incentivar as empresas a implementar a LGPD, usando técnicas de reforço positivo, como uma certificação ou ação
semelhante, que permitam que esses e-commerces possam atrair clientes em busca de segurança da informação. É preciso que as
organizações vejam que, embora haja um custo para aplicação, o retorno de ganhos com uma segurança ágil e eficiente tende a
trazer benefícios aos negócios, tanto em diminuições de impostos, quanto em aumento de vendas devido à alta procura de usuários.

REFERENCIAS

MIRAGEM, B. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e o direito do consumido, Revista dos Tribunais Online. Disponível
em https://www.brunomiragem.com.br/wp-content/uploads/2020/06/002-LGPD-e-o-direito-do-consumidor.pdf, vol. 1009/20019.
REIS; Mariana. Consumidores e LGPD: impactos da Lei de e-commerce, Portal LGPD Brasil, Disponível em
https://www.lgpdbrasil.com.br/consumidores-e-lgpd-impactos-da-lei-no-e-commerce/, publicado em 21/06/22, acesso em 01/2022.
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Centro Universitário Curitiba, 2021.

Página 581



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13571 Ciência da Computação 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4884931 - BRENNER LABELA CAMPOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Revisão Sistemática sobre a Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no E-Commerce brasileiro.

INTRODUCAO

O Brasil é um dos países com maior volume de vendas no e-commerce ultrapassando grandes potências mundiais. SUNO(2022).Um
dos fatores associados ao crescimento dos e-commerces foi a COVID-19, uma vez que a circulação das pessoas estava restrita e o
comércio físico fechado (Ministério da Saúde, 2020). O e-commerce é oferece grande comodidade, mas também riscos aos usuários
se não houver uma administração eficaz. A não aplicação de métodos de segurança para a proteção de banco de dados, tende a
trazer riscos aos usuários, podendo trazer graves consequências a aqueles que não se adaptam aos métodos da LGPD em seus
comércios. Esta pesquisa visa criar um mapeamento sistemático sobre estudos que indiquem como a LGPD está influenciando o e-
commerce no Brasil.

OBJETIVOS
Esse artigo tem como objetivo, revisar a adaptação das empresas brasileiras para a aplicação da lei (seja positiva ou, negativa), os
impactos e custos para acomodação dos comércios à LPGD visando também, os riscos que elas tendem a correr e trazer aos
usuários sem a aplicação de métodos eficazes de segurança da informação.

METODOLOGIA

A metodologia para a construção do presente artigo consiste em: Seleção de fontes e artigos, que integrem na busca de
informações sobre o cenário da LGPD no comércio eletrônico brasileiro; Análise de dados como foco em identificar como as
empresas lidam com a aplicação da LGPD em seus negócios, destacando também, as dificuldades e os benefícios decorrentes
desta adequação. Para tal, além dos artigos, iremos buscar outras fontes de dados que contribuam de forma relevante para
compreensão desse cenário.

RESULTADOS

Para a realização da pesquisa, foram selecionados três artigos e governamentais. A partir da amostra observamos que: 01 relatou
dificuldades de implementação da LGPD (33,33%), 02 relataram a falta de segurança nas corporações (66,67%), e 01 (33,33%),
relataram os riscos relacionados a implementação de uma segurança falha. Observamos, também, que 100% dos artigos destacam
a importância da LGPD nas empresas. O artigo tende a trazer uma amostra do cenário brasileiros das empresas de e-commerce
fronte a LGPD. Embora a LGPD tenha se tornado obrigatória nos comércios, muitos negócios tendem a ter dificuldades em sua
implementação, não apenas pelas dificuldades tecnológicas, mas também pela necessidade da adequação da cultura da proteção
dos dados.

CONCLUSOES

Concluiu-se que embora a LGPD seja algo vantajoso para as empresas de e-commerce, muitas apresentam dificuldades para
implementá-la, tendo como principal motivo, dificuldades financeiras e adaptações ao padrão imposto. Como trabalho futuro, deve-
se buscar incentivar as empresas a implementar a LGPD, usando técnicas de reforço positivo, como uma certificação ou ação
semelhante, que permitam que esses e-commerces possam atrair clientes em busca de segurança da informação. É preciso que as
organizações vejam que, embora haja um custo para aplicação, o retorno de ganhos com uma segurança ágil e eficiente tende a
trazer benefícios aos negócios, tanto em diminuições de impostos, quanto em aumento de vendas devido à alta procura de usuários.
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https://www.lgpdbrasil.com.br/consumidores-e-lgpd-impactos-da-lei-no-e-commerce/, publicado em 21/06/22, acesso em 01/2022.
ZILLI, F. Os desafios para as empresas diante a adequação e regulamentação a lei 13.709/2018. Programa de Bacharela em Direito,
Centro Universitário Curitiba, 2021.
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TITULO Revisão Sistemática sobre a Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no E-Commerce brasileiro.

INTRODUCAO

O Brasil é um dos países com maior volume de vendas no e-commerce ultrapassando grandes potências mundiais. SUNO(2022).Um
dos fatores associados ao crescimento dos e-commerces foi a COVID-19, uma vez que a circulação das pessoas estava restrita e o
comércio físico fechado (Ministério da Saúde, 2020). O e-commerce é oferece grande comodidade, mas também riscos aos usuários
se não houver uma administração eficaz. A não aplicação de métodos de segurança para a proteção de banco de dados, tende a
trazer riscos aos usuários, podendo trazer graves consequências a aqueles que não se adaptam aos métodos da LGPD em seus
comércios. Esta pesquisa visa criar um mapeamento sistemático sobre estudos que indiquem como a LGPD está influenciando o e-
commerce no Brasil.

OBJETIVOS
Esse artigo tem como objetivo, revisar a adaptação das empresas brasileiras para a aplicação da lei (seja positiva ou, negativa), os
impactos e custos para acomodação dos comércios à LPGD visando também, os riscos que elas tendem a correr e trazer aos
usuários sem a aplicação de métodos eficazes de segurança da informação.

METODOLOGIA

A metodologia para a construção do presente artigo consiste em: Seleção de fontes e artigos, que integrem na busca de
informações sobre o cenário da LGPD no comércio eletrônico brasileiro; Análise de dados como foco em identificar como as
empresas lidam com a aplicação da LGPD em seus negócios, destacando também, as dificuldades e os benefícios decorrentes
desta adequação. Para tal, além dos artigos, iremos buscar outras fontes de dados que contribuam de forma relevante para
compreensão desse cenário.

RESULTADOS

Para a realização da pesquisa, foram selecionados três artigos e governamentais. A partir da amostra observamos que: 01 relatou
dificuldades de implementação da LGPD (33,33%), 02 relataram a falta de segurança nas corporações (66,67%), e 01 (33,33%),
relataram os riscos relacionados a implementação de uma segurança falha. Observamos, também, que 100% dos artigos destacam
a importância da LGPD nas empresas. O artigo tende a trazer uma amostra do cenário brasileiros das empresas de e-commerce
fronte a LGPD. Embora a LGPD tenha se tornado obrigatória nos comércios, muitos negócios tendem a ter dificuldades em sua
implementação, não apenas pelas dificuldades tecnológicas, mas também pela necessidade da adequação da cultura da proteção
dos dados.

CONCLUSOES

Concluiu-se que embora a LGPD seja algo vantajoso para as empresas de e-commerce, muitas apresentam dificuldades para
implementá-la, tendo como principal motivo, dificuldades financeiras e adaptações ao padrão imposto. Como trabalho futuro, deve-
se buscar incentivar as empresas a implementar a LGPD, usando técnicas de reforço positivo, como uma certificação ou ação
semelhante, que permitam que esses e-commerces possam atrair clientes em busca de segurança da informação. É preciso que as
organizações vejam que, embora haja um custo para aplicação, o retorno de ganhos com uma segurança ágil e eficiente tende a
trazer benefícios aos negócios, tanto em diminuições de impostos, quanto em aumento de vendas devido à alta procura de usuários.

REFERENCIAS

MIRAGEM, B. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e o direito do consumido, Revista dos Tribunais Online. Disponível
em https://www.brunomiragem.com.br/wp-content/uploads/2020/06/002-LGPD-e-o-direito-do-consumidor.pdf, vol. 1009/20019.
REIS; Mariana. Consumidores e LGPD: impactos da Lei de e-commerce, Portal LGPD Brasil, Disponível em
https://www.lgpdbrasil.com.br/consumidores-e-lgpd-impactos-da-lei-no-e-commerce/, publicado em 21/06/22, acesso em 01/2022.
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Centro Universitário Curitiba, 2021.
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TITULO Revisão Sistemática sobre a Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no E-Commerce brasileiro.

INTRODUCAO

O Brasil é um dos países com maior volume de vendas no e-commerce ultrapassando grandes potências mundiais. SUNO(2022).Um
dos fatores associados ao crescimento dos e-commerces foi a COVID-19, uma vez que a circulação das pessoas estava restrita e o
comércio físico fechado (Ministério da Saúde, 2020). O e-commerce é oferece grande comodidade, mas também riscos aos usuários
se não houver uma administração eficaz. A não aplicação de métodos de segurança para a proteção de banco de dados, tende a
trazer riscos aos usuários, podendo trazer graves consequências a aqueles que não se adaptam aos métodos da LGPD em seus
comércios. Esta pesquisa visa criar um mapeamento sistemático sobre estudos que indiquem como a LGPD está influenciando o e-
commerce no Brasil.

OBJETIVOS
Esse artigo tem como objetivo, revisar a adaptação das empresas brasileiras para a aplicação da lei (seja positiva ou, negativa), os
impactos e custos para acomodação dos comércios à LPGD visando também, os riscos que elas tendem a correr e trazer aos
usuários sem a aplicação de métodos eficazes de segurança da informação.

METODOLOGIA

A metodologia para a construção do presente artigo consiste em: Seleção de fontes e artigos, que integrem na busca de
informações sobre o cenário da LGPD no comércio eletrônico brasileiro; Análise de dados como foco em identificar como as
empresas lidam com a aplicação da LGPD em seus negócios, destacando também, as dificuldades e os benefícios decorrentes
desta adequação. Para tal, além dos artigos, iremos buscar outras fontes de dados que contribuam de forma relevante para
compreensão desse cenário.

RESULTADOS

Para a realização da pesquisa, foram selecionados três artigos e governamentais. A partir da amostra observamos que: 01 relatou
dificuldades de implementação da LGPD (33,33%), 02 relataram a falta de segurança nas corporações (66,67%), e 01 (33,33%),
relataram os riscos relacionados a implementação de uma segurança falha. Observamos, também, que 100% dos artigos destacam
a importância da LGPD nas empresas. O artigo tende a trazer uma amostra do cenário brasileiros das empresas de e-commerce
fronte a LGPD. Embora a LGPD tenha se tornado obrigatória nos comércios, muitos negócios tendem a ter dificuldades em sua
implementação, não apenas pelas dificuldades tecnológicas, mas também pela necessidade da adequação da cultura da proteção
dos dados.

CONCLUSOES

Concluiu-se que embora a LGPD seja algo vantajoso para as empresas de e-commerce, muitas apresentam dificuldades para
implementá-la, tendo como principal motivo, dificuldades financeiras e adaptações ao padrão imposto. Como trabalho futuro, deve-
se buscar incentivar as empresas a implementar a LGPD, usando técnicas de reforço positivo, como uma certificação ou ação
semelhante, que permitam que esses e-commerces possam atrair clientes em busca de segurança da informação. É preciso que as
organizações vejam que, embora haja um custo para aplicação, o retorno de ganhos com uma segurança ágil e eficiente tende a
trazer benefícios aos negócios, tanto em diminuições de impostos, quanto em aumento de vendas devido à alta procura de usuários.

REFERENCIAS

MIRAGEM, B. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e o direito do consumido, Revista dos Tribunais Online. Disponível
em https://www.brunomiragem.com.br/wp-content/uploads/2020/06/002-LGPD-e-o-direito-do-consumidor.pdf, vol. 1009/20019.
REIS; Mariana. Consumidores e LGPD: impactos da Lei de e-commerce, Portal LGPD Brasil, Disponível em
https://www.lgpdbrasil.com.br/consumidores-e-lgpd-impactos-da-lei-no-e-commerce/, publicado em 21/06/22, acesso em 01/2022.
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TITULO CARCINOMA ESPINOCELULAR BASALÓIDE EM REGIÃO CERVICAL DE CANINO COM METÁSTASE PULMONAR: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O carcinoma espinocelular (CEC) é um dos tumores cutâneos malignos mais comum em cão, é localmente invasivo com origem em
queratinócitos e acomete frequentemente trato aerodigestivo superior e raramente acomete o esôfago, seu prognóstico está
relacionado as condições clínicas do animal e às características da lesão. É uma neoplasia raramente metastática, ocorrendo por
via linfática, preferencialmente. Outros sítios para metástases são pulmões e ossos.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi relatar um caso raro de carcinoma espinocelular basalóide em região cervical ventral subcutânea de
rápida evolução em um paciente adulto sem comorbidades.

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, SRD, macho, 6 anos, com queixa
principal de aumento em região cervical, evolução de um mês. Ao exame físico, a neoformação revelou consistência firme, aderida,
não ulcerada. Realizou-se citologia aspirativa e estabeleceu-se o diagnóstico diferencial de neoplasia epitelial maligna, portanto,
devido ao prognóstico ruim, o paciente foi eutanasiado e encaminhado para exame necroscópico.

RESULTADOS

Os achados principais da necropsia foram a presença de estenose do lúmen traqueal associado a presença de neoformação
subcutânea dorsal a traqueia, estendendo-se da mucosa oral em região de tonsilas palatinas até a região subcutânea ventral
cervical, medindo 15,0 cm x 12,0 cm x 8,0 cm, de consistência firme e esbranquiçada. Ao corte, é sólida, homogênea e multilobular.
Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica não delimitada, irregular, de crescimento infiltrativo, estroma discreto
fibrovascular. Formada por células de pequeno a moderado tamanho, arranjadas em ninhos, formando áreas de deposição de
material queratinizado (compatível com pérolas córneas) multifocalmente, ora arranjadas em paliçada na periferia, ora com raras
formações semelhantes à ácinos, com citoplasma bem delimitado, eosinófilo, em moderada quantidade, núcleo central ou
paracentral, 01 a 02 nucléolos conspícuos, pequenos. Anisocitose e anisocariose moderada multifocal. Índice mitótico baixo (0 a 02
figuras de mitose por 10 CGA). O pulmão revelou múltiplas áreas nodulares, medindo aproximadamente 0,5 cm de diâmetro, com
arquitetura histomorfológica compatível a processo metastático. Como achado incidental, foi observado, microscopicamente, uma
proliferação neoplásica endotelial benigna (hemangioma) em baço.

CONCLUSOES
O CEC pode ser classificado em cinco subtipos: basalóide, convencional, papilar, adenoescamoso e de células fusiforme. O exame
necroscópico e histopatológico identificou e diagnosticou um tipo raro de neoplasia espinocelular, o tipo basalóides no paciente em
questão.
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Rosolem, M. C.; Moroz, L. R.; RodigherI, S. M. Carcinoma de células escamosas em cães e gatos: revisão de literatura. PUBVET,
Londrina, v. 6, n. 6, 2012
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TITULO CARCINOMA ESPINOCELULAR BASALÓIDE EM REGIÃO CERVICAL DE CANINO COM METÁSTASE PULMONAR: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O carcinoma espinocelular (CEC) é um dos tumores cutâneos malignos mais comum em cão, é localmente invasivo com origem em
queratinócitos e acomete frequentemente trato aerodigestivo superior e raramente acomete o esôfago, seu prognóstico está
relacionado as condições clínicas do animal e às características da lesão. É uma neoplasia raramente metastática, ocorrendo por
via linfática, preferencialmente. Outros sítios para metástases são pulmões e ossos.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi relatar um caso raro de carcinoma espinocelular basalóide em região cervical ventral subcutânea de
rápida evolução em um paciente adulto sem comorbidades.

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, SRD, macho, 6 anos, com queixa
principal de aumento em região cervical, evolução de um mês. Ao exame físico, a neoformação revelou consistência firme, aderida,
não ulcerada. Realizou-se citologia aspirativa e estabeleceu-se o diagnóstico diferencial de neoplasia epitelial maligna, portanto,
devido ao prognóstico ruim, o paciente foi eutanasiado e encaminhado para exame necroscópico.

RESULTADOS

Os achados principais da necropsia foram a presença de estenose do lúmen traqueal associado a presença de neoformação
subcutânea dorsal a traqueia, estendendo-se da mucosa oral em região de tonsilas palatinas até a região subcutânea ventral
cervical, medindo 15,0 cm x 12,0 cm x 8,0 cm, de consistência firme e esbranquiçada. Ao corte, é sólida, homogênea e multilobular.
Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica não delimitada, irregular, de crescimento infiltrativo, estroma discreto
fibrovascular. Formada por células de pequeno a moderado tamanho, arranjadas em ninhos, formando áreas de deposição de
material queratinizado (compatível com pérolas córneas) multifocalmente, ora arranjadas em paliçada na periferia, ora com raras
formações semelhantes à ácinos, com citoplasma bem delimitado, eosinófilo, em moderada quantidade, núcleo central ou
paracentral, 01 a 02 nucléolos conspícuos, pequenos. Anisocitose e anisocariose moderada multifocal. Índice mitótico baixo (0 a 02
figuras de mitose por 10 CGA). O pulmão revelou múltiplas áreas nodulares, medindo aproximadamente 0,5 cm de diâmetro, com
arquitetura histomorfológica compatível a processo metastático. Como achado incidental, foi observado, microscopicamente, uma
proliferação neoplásica endotelial benigna (hemangioma) em baço.

CONCLUSOES
O CEC pode ser classificado em cinco subtipos: basalóide, convencional, papilar, adenoescamoso e de células fusiforme. O exame
necroscópico e histopatológico identificou e diagnosticou um tipo raro de neoplasia espinocelular, o tipo basalóides no paciente em
questão.
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TITULO CARCINOMA ESPINOCELULAR BASALÓIDE EM REGIÃO CERVICAL DE CANINO COM METÁSTASE PULMONAR: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O carcinoma espinocelular (CEC) é um dos tumores cutâneos malignos mais comum em cão, é localmente invasivo com origem em
queratinócitos e acomete frequentemente trato aerodigestivo superior e raramente acomete o esôfago, seu prognóstico está
relacionado as condições clínicas do animal e às características da lesão. É uma neoplasia raramente metastática, ocorrendo por
via linfática, preferencialmente. Outros sítios para metástases são pulmões e ossos.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi relatar um caso raro de carcinoma espinocelular basalóide em região cervical ventral subcutânea de
rápida evolução em um paciente adulto sem comorbidades.

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, SRD, macho, 6 anos, com queixa
principal de aumento em região cervical, evolução de um mês. Ao exame físico, a neoformação revelou consistência firme, aderida,
não ulcerada. Realizou-se citologia aspirativa e estabeleceu-se o diagnóstico diferencial de neoplasia epitelial maligna, portanto,
devido ao prognóstico ruim, o paciente foi eutanasiado e encaminhado para exame necroscópico.

RESULTADOS

Os achados principais da necropsia foram a presença de estenose do lúmen traqueal associado a presença de neoformação
subcutânea dorsal a traqueia, estendendo-se da mucosa oral em região de tonsilas palatinas até a região subcutânea ventral
cervical, medindo 15,0 cm x 12,0 cm x 8,0 cm, de consistência firme e esbranquiçada. Ao corte, é sólida, homogênea e multilobular.
Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica não delimitada, irregular, de crescimento infiltrativo, estroma discreto
fibrovascular. Formada por células de pequeno a moderado tamanho, arranjadas em ninhos, formando áreas de deposição de
material queratinizado (compatível com pérolas córneas) multifocalmente, ora arranjadas em paliçada na periferia, ora com raras
formações semelhantes à ácinos, com citoplasma bem delimitado, eosinófilo, em moderada quantidade, núcleo central ou
paracentral, 01 a 02 nucléolos conspícuos, pequenos. Anisocitose e anisocariose moderada multifocal. Índice mitótico baixo (0 a 02
figuras de mitose por 10 CGA). O pulmão revelou múltiplas áreas nodulares, medindo aproximadamente 0,5 cm de diâmetro, com
arquitetura histomorfológica compatível a processo metastático. Como achado incidental, foi observado, microscopicamente, uma
proliferação neoplásica endotelial benigna (hemangioma) em baço.

CONCLUSOES
O CEC pode ser classificado em cinco subtipos: basalóide, convencional, papilar, adenoescamoso e de células fusiforme. O exame
necroscópico e histopatológico identificou e diagnosticou um tipo raro de neoplasia espinocelular, o tipo basalóides no paciente em
questão.
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1998. Ribeiro, Renata. S. Carcinoma de células escamosas oral em filhote canino: relato de caso. Lume, Porto alegre, p. 7-19 2019.
Rosolem, M. C.; Moroz, L. R.; RodigherI, S. M. Carcinoma de células escamosas em cães e gatos: revisão de literatura. PUBVET,
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TITULO CARCINOMA ESPINOCELULAR BASALÓIDE EM REGIÃO CERVICAL DE CANINO COM METÁSTASE PULMONAR: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O carcinoma espinocelular (CEC) é um dos tumores cutâneos malignos mais comum em cão, é localmente invasivo com origem em
queratinócitos e acomete frequentemente trato aerodigestivo superior e raramente acomete o esôfago, seu prognóstico está
relacionado as condições clínicas do animal e às características da lesão. É uma neoplasia raramente metastática, ocorrendo por
via linfática, preferencialmente. Outros sítios para metástases são pulmões e ossos.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi relatar um caso raro de carcinoma espinocelular basalóide em região cervical ventral subcutânea de
rápida evolução em um paciente adulto sem comorbidades.

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, SRD, macho, 6 anos, com queixa
principal de aumento em região cervical, evolução de um mês. Ao exame físico, a neoformação revelou consistência firme, aderida,
não ulcerada. Realizou-se citologia aspirativa e estabeleceu-se o diagnóstico diferencial de neoplasia epitelial maligna, portanto,
devido ao prognóstico ruim, o paciente foi eutanasiado e encaminhado para exame necroscópico.

RESULTADOS

Os achados principais da necropsia foram a presença de estenose do lúmen traqueal associado a presença de neoformação
subcutânea dorsal a traqueia, estendendo-se da mucosa oral em região de tonsilas palatinas até a região subcutânea ventral
cervical, medindo 15,0 cm x 12,0 cm x 8,0 cm, de consistência firme e esbranquiçada. Ao corte, é sólida, homogênea e multilobular.
Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica não delimitada, irregular, de crescimento infiltrativo, estroma discreto
fibrovascular. Formada por células de pequeno a moderado tamanho, arranjadas em ninhos, formando áreas de deposição de
material queratinizado (compatível com pérolas córneas) multifocalmente, ora arranjadas em paliçada na periferia, ora com raras
formações semelhantes à ácinos, com citoplasma bem delimitado, eosinófilo, em moderada quantidade, núcleo central ou
paracentral, 01 a 02 nucléolos conspícuos, pequenos. Anisocitose e anisocariose moderada multifocal. Índice mitótico baixo (0 a 02
figuras de mitose por 10 CGA). O pulmão revelou múltiplas áreas nodulares, medindo aproximadamente 0,5 cm de diâmetro, com
arquitetura histomorfológica compatível a processo metastático. Como achado incidental, foi observado, microscopicamente, uma
proliferação neoplásica endotelial benigna (hemangioma) em baço.

CONCLUSOES
O CEC pode ser classificado em cinco subtipos: basalóide, convencional, papilar, adenoescamoso e de células fusiforme. O exame
necroscópico e histopatológico identificou e diagnosticou um tipo raro de neoplasia espinocelular, o tipo basalóides no paciente em
questão.

REFERENCIAS

Barros, Claúdio. S. L.; Peixoto, Paulo. V. A importância da necropsia em medicina veterinária. Pesq. Vet. Brás, Rio de janeiro 18 (3-4),
1998. Ribeiro, Renata. S. Carcinoma de células escamosas oral em filhote canino: relato de caso. Lume, Porto alegre, p. 7-19 2019.
Rosolem, M. C.; Moroz, L. R.; RodigherI, S. M. Carcinoma de células escamosas em cães e gatos: revisão de literatura. PUBVET,
Londrina, v. 6, n. 6, 2012
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TITULO
A REABILITAÇÃO OSTEOMIOARTICULAR NA HIPOFOSFATEMIA, DOENÇA LIGADA AO CROMOSSOMO X (XLH), ATRAVÉS DO
MÉTODO PILATES: ESTUDO DE CASO

INTRODUCAO

A doença XLH, conhecida como raquitismo hipofosfatêmico, ligada ao cromossomo X, é hereditária, progressiva e crônica, e afeta
ossos, músculos, sangue e dentes, provocando desequilíbrios osteomioarticulares. Os indivíduos com XLH apresentam marcha
claudicante e um déficit de equilíbrio. As fraturas e a dor crônica podem causar depressão, ansiedade, isolamento social, redução da
funcionalidade, aumentando a atividade do sistema nervoso simpático, levando à redução da qualidade de vida. Entre as opções
terapêuticas indicadas para minimizar os sintomas, o método Pilates tem sido recomendado, pois melhora a postura, o alinhamento
articular, a força e elasticidade muscular, e promove o equilíbrio corporal, condicionamento físico e ganhos na função
cardiovascular respiratória.

OBJETIVOS Avaliar os efeitos osteomioarticulares na paciente com XLH através do método Pilates.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso, retrospectivo, quantitativo e longitudinal, no qual a paciente praticou o método Pilates 2x por
semana, por 3 anos. (Academia AMS, São Paulo). Os dados foram coletados entre 2017 e 2020, pela AACD. A paciente concordou
em participar por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com a Resolução 466/12. Este estudo foi
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) da instituição proponente, Universidade Santo Amaro (UNISA), e a Plataforma
Brasil, com parecer número: 5.469.716.

RESULTADOS

Fases da marcha: os resultados entre os exames foram a melhora na velocidade da marcha, de 78,5 cm/s para 89,9 cm/s, de acordo
com a cadência dos passos, e melhora na qualidade da marcha. No plano transverso, houve melhora da assimetria da pelve, com
retração à esquerda, de 12.1° para 0.9o. Quadris e pelve simétricos. No plano coronal, adução limitada do quadril direito, no apoio,
de 1.9° para 4°. No plano sagital, anteversão da pelve esquerda, de 23.1° para 17.7°; na pelve direita, de 23.5° para 17°. Déficit de
extensão dos quadris no apoio terminal, à esquerda, de 14° para 8.2°; à direita, de 10° para 3.2°. Amplitude das articulações em
flexão de joelhos, de 120° para 135°. Força dos flexores do tronco, de 3 para 5; adutor inferior esquerdo, de 4 para 5. (p(#60)0,05).

CONCLUSOES
Comparando o presente estudo com a literatura, houve melhora na qualidade da marcha e da cadência dos passos, na amplitude
dos joelhos e do quadril, na força e flexibilidade muscular dos membros inferiores.

REFERENCIAS

1. Sales MV. Efeito do método Pilates sobre a marcha de mulheres adultas. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em
Educação Física) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba. 2018. Disponível em: http:// repositório.utpr.edu.br / jspui /
handle/1/24205 2. Santos MBF; Oliveira IM; Antunes MD; Bertolini SMMG; Nishida FS; Palácio SG. Effects of the Pilates Method in
Balance, Muscle Strength and Flexibility in Elderly Women. Pan American Journal of Aging Research. 2020; v. 8, p. 1-8. 3. Gonzalez-
Galvez N; Marcos-Pardo PJ; Albaladejo-Saura M; Lopez-Vivancos A; Vaquero-Cristobal R. Efeitos de um Programa de Pilates nas
Curvaturas da Coluna Vertebral e Flexibilidade dos Isquiotibiais em Adolescentes com Hipercifose Torácica: um estudo controlado
randomizado. Revista médica de pós-graduação. 2022. Edição 04
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TITULO A percepção dos discentes de Ciências Contábeis sobre o eSocial

INTRODUCAO

As mudanças tecnológicas têm sido constantes e a contabilidade vem sendo impactada com este fato. O governo vem buscando
digitalizar as informações de âmbito fiscal, trabalhista e previdenciário que emergem as necessidades do fisco. É perceptível que a
mesma está passando por constantes mudanças para atender as necessidades de seus usuários e acompanhar as inovações e os
avanços tecnológicos.

OBJETIVOS
Apresentar as dificuldades obtidas na implantação de um sistema que se mostra inovador e demonstrar quais benefícios ele trouxe
para facilitar no dia-a-dia de trabalho.

METODOLOGIA

Para verificação dos dados contou-se com a abordagem qualitativa. Por se tratar de um novo assunto, serão primordiais análises
mais complexas sobre o tema, e deverão ser observados de forma discriminada os impactos que a nova obrigação eSocial sucederá
dentro das empresas. Quanto aos objetivos, este estudo retratou-se como descritivo e exploratório, pois esta pesquisa procurou
identificar as principais alterações que as empresas terão com a implantação do eSocial, as possíveis vantagens e desvantagens.

RESULTADOS

A começar do estudo realizado entende-se que o projeto requer mais profissionais contábeis, abrangendo uma maior atenção aos
prazos impostos e normas regulamentadas, além de todo o entendimento necessário sobre as etapas estabelecidas para a
implantação. Constatou-se uma grande dificuldade na conscientização dos clientes para a real importância do desempenho aos
prazos acordado e exigências do programa.

CONCLUSOES

O E-Social é um projeto moderno que faz parte do âmbito dos sistemas públicos de escriturações digitais, pelo meio deste estudo
buscou-se reconhecer os principais desafios e ocasiões encontrados na implantação desde o inicio. Certificou-se que o maior
desafio descoberto foi as imperfeições técnicas apresentadas no programa que além de impossibilitar a eficiência na concretização
dos processos, também evitou o entendimento sobre o projeto já que o mesmo mostrou rejeição de eventos sem embasamento
legal que esclareça a ocorrência.

REFERENCIAS

E-SOCIAL, Manual de Orientação. Disponível em: (#60)https://portal.esocia1.gov.br/manuais/mos-2-5-01.pdf(#62). Acesso em: 28
de setembro de 2022. E-SOCIAL, Portal. Disponível em: (#60) http://portal.esocial.gov.br/institucional/conheca-o(#62). Acesso em:
29 de setembro de 2022. E-SOCIAL, Portal. Disponível em: (#60)http://portal.esocial. Gov.br/institucional/1egislacao/portaria-no- 71
6-de-4-de-iulho-de- 2019.pdf/view(#62). Acesso em: 29 de setembro de 2022. RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SPED — Sistema
Público de Escrituração Digital. Disponível em: (#60) http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/964(#62). Acesso em: 20 de setembro de
2022.
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Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro Antonio Roberto da Costa

TITULO A percepção dos discentes de Ciências Contábeis sobre o eSocial

INTRODUCAO

As mudanças tecnológicas têm sido constantes e a contabilidade vem sendo impactada com este fato. O governo vem buscando
digitalizar as informações de âmbito fiscal, trabalhista e previdenciário que emergem as necessidades do fisco. É perceptível que a
mesma está passando por constantes mudanças para atender as necessidades de seus usuários e acompanhar as inovações e os
avanços tecnológicos.

OBJETIVOS
Apresentar as dificuldades obtidas na implantação de um sistema que se mostra inovador e demonstrar quais benefícios ele trouxe
para facilitar no dia-a-dia de trabalho.

METODOLOGIA

Para verificação dos dados contou-se com a abordagem qualitativa. Por se tratar de um novo assunto, serão primordiais análises
mais complexas sobre o tema, e deverão ser observados de forma discriminada os impactos que a nova obrigação eSocial sucederá
dentro das empresas. Quanto aos objetivos, este estudo retratou-se como descritivo e exploratório, pois esta pesquisa procurou
identificar as principais alterações que as empresas terão com a implantação do eSocial, as possíveis vantagens e desvantagens.

RESULTADOS

A começar do estudo realizado entende-se que o projeto requer mais profissionais contábeis, abrangendo uma maior atenção aos
prazos impostos e normas regulamentadas, além de todo o entendimento necessário sobre as etapas estabelecidas para a
implantação. Constatou-se uma grande dificuldade na conscientização dos clientes para a real importância do desempenho aos
prazos acordado e exigências do programa.

CONCLUSOES

O E-Social é um projeto moderno que faz parte do âmbito dos sistemas públicos de escriturações digitais, pelo meio deste estudo
buscou-se reconhecer os principais desafios e ocasiões encontrados na implantação desde o inicio. Certificou-se que o maior
desafio descoberto foi as imperfeições técnicas apresentadas no programa que além de impossibilitar a eficiência na concretização
dos processos, também evitou o entendimento sobre o projeto já que o mesmo mostrou rejeição de eventos sem embasamento
legal que esclareça a ocorrência.

REFERENCIAS

E-SOCIAL, Manual de Orientação. Disponível em: (#60)https://portal.esocia1.gov.br/manuais/mos-2-5-01.pdf(#62). Acesso em: 28
de setembro de 2022. E-SOCIAL, Portal. Disponível em: (#60) http://portal.esocial.gov.br/institucional/conheca-o(#62). Acesso em:
29 de setembro de 2022. E-SOCIAL, Portal. Disponível em: (#60)http://portal.esocial. Gov.br/institucional/1egislacao/portaria-no- 71
6-de-4-de-iulho-de- 2019.pdf/view(#62). Acesso em: 29 de setembro de 2022. RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SPED — Sistema
Público de Escrituração Digital. Disponível em: (#60) http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/964(#62). Acesso em: 20 de setembro de
2022.
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TITULO HISTÓRICO E MÉTODOS DE ENFRENTAMENTO A LUZ DA PSICOLOGIA

INTRODUCAO

A Síndrome de Burnout trata-se de esgotamento físico e mental causado pelo excesso de trabalho, elevada carga horária, pressão
ou acúmulo de funções cujo afetam diretamente a saúde do sujeito, seja mental ou física, além de diminuição da sensação e/ou
sentimento de satisfação ou realização pessoal. Através dessas circunstâncias, pretendemos apresentar uma consideração teórica
bibliográfica trazendo toda sua trajetória até os dias atuais, além de compreender os meios de enfretamento que a área da
psicologia utiliza, em prol de propiciar melhor qualidade de vida aos indivíduos.

OBJETIVOS
Identificar as compreensões sobre Burnout, destacar os fatores que propiciam seu surgimento no indivíduo e listar os métodos de
enfrentamento.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa. O material utilizado nas pesquisas partiu de buscas na internet dando-se
prioridade a endereços eletrônicos Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Portal de periódicos da Capes, GOOGLE ACADÊMICO
e artigos com informações relevantes ao assunto. Ressaltando que se deu prioridade a obras publicadas entre os anos de 2012 e
2022.

RESULTADOS

Foi possível analisar que a Síndrome de Burnout é um transtorno psíquico, relacionado diretamente a fatores de estresse crônico no
ambiente de trabalho. O trabalhador, ao sentir- se sem alternativa para compartilhar suas dificuldades, anseios e preocupações, tem
aumento de tensão emocional, o que leva ao surgimento da síndrome de burnout. O principal fator cujo impacta na saúde do
trabalhador é a falta de reconhecimento, dentre alguma outros que também influenciam como falta de diálogo, falta de autonomia e
sobrecarga de demandas. Hoje os jovens são mais propensos a desencadear o estresse, que nada mais é que uma síndrome geral
de adaptação. Uma vez que a individualidade do sujeito influência no modo em que ele se adapta ao meio e reage sobre ele, pode
propiciar a síndrome de Burnout devido ao impacto no emocional do trabalhador. O enfrentamento e prevenções da síndrome de
Burnout são de responsabilidade de um trabalho conjunto entre as organizações e uma equipe multidisciplinar da saúde, visando
reduzir ao máximo as circunstâncias que proporciona adoecimento da saúde mental e do ambiente corporativo.

CONCLUSOES

Conclui-se que a síndrome de Burnout acomete hoje, assim como já identificado por pesquisas anteriores, principalmente os
profissionais no qual sua atividade laboral de algum modo está dedicada ao outro. A partir do momento em que o trabalhador
começa a ter dificuldade em se adaptar ao ambiente de trabalho e consolidar o fator estressante com sua vida pessoal, seu lado
emocional fica abalado de modo a deixá-lo propenso a adquirir um estresse mais elevado podendo propiciar o Burnout, fase final do
esgotamento advindo do trabalho.

REFERENCIAS

BATISTA, J. B. V et al. Síndrome de Burnout: confronto entre o conhecimento médico e a realidade das fichas médicas. Disponível
em: (#60)https://www.scielo.br/j/pe/a/SvWsDHSWRPzWzBDD8bw8kQN/?lang=pt(#62) Acesso em: 07, outubro de 2022. FRANCO,
T., et. al. As novas relações de trabalho, o desgaste mental do trabalhador e os transtornos mentais no trabalho precarizado.
Disponível em (#60)https://www.scielo.br/j/rbso/a/TsQSX3zBC8wDt99FryT9nnj/?lang=pt(#62) Acesso em: 07, outubro de 2022.
SANTOS, A. F. d O e CARDOSO, C. L. Profissionais de Saúde Mental: manifestação do stress e burnout. Disponível em (#60)
https://www.scielo.br/j/estpsi/a/KwrCBXKssRgjLqp6WVk3sBg/?lang=pt(#62) Acesso em: 07, outubro de 2022.
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Luciana Francisca Celestino

TITULO HISTÓRICO E MÉTODOS DE ENFRENTAMENTO A LUZ DA PSICOLOGIA

INTRODUCAO

A Síndrome de Burnout trata-se de esgotamento físico e mental causado pelo excesso de trabalho, elevada carga horária, pressão
ou acúmulo de funções cujo afetam diretamente a saúde do sujeito, seja mental ou física, além de diminuição da sensação e/ou
sentimento de satisfação ou realização pessoal. Através dessas circunstâncias, pretendemos apresentar uma consideração teórica
bibliográfica trazendo toda sua trajetória até os dias atuais, além de compreender os meios de enfretamento que a área da
psicologia utiliza, em prol de propiciar melhor qualidade de vida aos indivíduos.

OBJETIVOS
Identificar as compreensões sobre Burnout, destacar os fatores que propiciam seu surgimento no indivíduo e listar os métodos de
enfrentamento.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa. O material utilizado nas pesquisas partiu de buscas na internet dando-se
prioridade a endereços eletrônicos Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Portal de periódicos da Capes, GOOGLE ACADÊMICO
e artigos com informações relevantes ao assunto. Ressaltando que se deu prioridade a obras publicadas entre os anos de 2012 e
2022.

RESULTADOS

Foi possível analisar que a Síndrome de Burnout é um transtorno psíquico, relacionado diretamente a fatores de estresse crônico no
ambiente de trabalho. O trabalhador, ao sentir- se sem alternativa para compartilhar suas dificuldades, anseios e preocupações, tem
aumento de tensão emocional, o que leva ao surgimento da síndrome de burnout. O principal fator cujo impacta na saúde do
trabalhador é a falta de reconhecimento, dentre alguma outros que também influenciam como falta de diálogo, falta de autonomia e
sobrecarga de demandas. Hoje os jovens são mais propensos a desencadear o estresse, que nada mais é que uma síndrome geral
de adaptação. Uma vez que a individualidade do sujeito influência no modo em que ele se adapta ao meio e reage sobre ele, pode
propiciar a síndrome de Burnout devido ao impacto no emocional do trabalhador. O enfrentamento e prevenções da síndrome de
Burnout são de responsabilidade de um trabalho conjunto entre as organizações e uma equipe multidisciplinar da saúde, visando
reduzir ao máximo as circunstâncias que proporciona adoecimento da saúde mental e do ambiente corporativo.

CONCLUSOES

Conclui-se que a síndrome de Burnout acomete hoje, assim como já identificado por pesquisas anteriores, principalmente os
profissionais no qual sua atividade laboral de algum modo está dedicada ao outro. A partir do momento em que o trabalhador
começa a ter dificuldade em se adaptar ao ambiente de trabalho e consolidar o fator estressante com sua vida pessoal, seu lado
emocional fica abalado de modo a deixá-lo propenso a adquirir um estresse mais elevado podendo propiciar o Burnout, fase final do
esgotamento advindo do trabalho.

REFERENCIAS

BATISTA, J. B. V et al. Síndrome de Burnout: confronto entre o conhecimento médico e a realidade das fichas médicas. Disponível
em: (#60)https://www.scielo.br/j/pe/a/SvWsDHSWRPzWzBDD8bw8kQN/?lang=pt(#62) Acesso em: 07, outubro de 2022. FRANCO,
T., et. al. As novas relações de trabalho, o desgaste mental do trabalhador e os transtornos mentais no trabalho precarizado.
Disponível em (#60)https://www.scielo.br/j/rbso/a/TsQSX3zBC8wDt99FryT9nnj/?lang=pt(#62) Acesso em: 07, outubro de 2022.
SANTOS, A. F. d O e CARDOSO, C. L. Profissionais de Saúde Mental: manifestação do stress e burnout. Disponível em (#60)
https://www.scielo.br/j/estpsi/a/KwrCBXKssRgjLqp6WVk3sBg/?lang=pt(#62) Acesso em: 07, outubro de 2022.
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TITULO Eficácia das intervenções na inibição muscular artrogênica após reconstrução do ligamento cruzado anterior

INTRODUCAO

A reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) é um procedimento indicado para restaurar a estabilidade funcional e prevenir a
degeneração precoce da articulação do joelho. Após sua lesão e reconstrução, a fraqueza do quadríceps está quase sempre
presente podendo levar a diversas consequências tais como anormalidades na marcha, instabilidade dinâmica e o déficit de
extensão de joelho. Uma das origens dessa fraqueza é a inibição muscular artrogênica (IAM), definida como a incapacidade de
ativar o músculo de forma completa e voluntária, da qual é causada por alterações na descarga de receptores sensoriais dentro ou
ao redor da articulação do joelho lesionado. A IAM tende a ser perigosa ao paciente uma vez que o quadríceps é importante para o
controle dos membros inferiores.

OBJETIVOS Analisar as intervenções fisioterapêuticas na IAM do quadríceps após a reconstrução do LCA.

METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma revisão de literatura com levantamento de artigos que abordaram tratamentos para a IAM após a
reconstrução do LCA. A pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados: Pubmed, LILACS, PEDro e BVS, utilizando os
seguintes descritores: “arthrogenic muscle inhibition”, “anterior cruciate ligament reconstrution”, “physiotherapy” e seus respectivos
na língua portuguesa. Foram incluídos artigos indexados posteriormente ao ano de 2014, nas línguas portuguesa e inglesa. Estudos
que não abordavam diretamente a reconstrução do LCA e IAM, ou que não detalhassem as intervenções terapêuticas não foram
incluídos no presente estudo.

RESULTADOS

11 estudos analisados mostram alguns recursos terapêuticos para tratar a IAM: estimulação elétrica neuromuscular, crioterapia,
Kinesio Taping, fadiga dos isquiotibiais, restrição de fluxo sanguíneo e educação cruzada. De acordo com os estudos analisados, o
TENS e a crioterapia associados a exercícios trazem benefícios significativos diminuindo a IAM. Já a técnicas de Kinesio Taping
não evidenciou nenhum benefício. A fadiga dos isquiotibiais mostrou aumentar a razão de ativação central do quadríceps e diminuir
a coativação do isquiotibiais durante a extensão do joelho. Com a educação cruzada ambas tiveram ganho de força após a 26°
semana. Finalmente, não foram encontrados resultados significativos na melhora da IAM com o uso da modalidade de restrição de
fluxo sanguíneo.

CONCLUSOES

As evidências encontradas mostram que nem todas as intervenções são eficazes, algumas somente a curto prazo, outras quando
combinadas com alguma outra terapia, por exemplo, em conjunto com exercícios. Além disso, parece não haver um consenso
quanto a melhor técnicas para acelerar o processo de recuperação e ganho de força de quadríceps nos indivíduos pós reconstrução
de LCA.

REFERENCIAS

1. Acevedo RJ, Rivera-Vega A, Miranda G, Micheo W. Anterior cruciate ligament injury: identification of risk factors and prevention
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TITULO Revisão sistemática sobre influência dos algoritmos de redes sociais no comportamento do usuário

INTRODUCAO

Atualmente o número de usuários conectados as redes sociais (RS) cresce gradativamente e uma consequência dessa gama de
pessoas conectadas é o impacto que essas redes trazem na vida dos usuários. Empresas responsáveis pelas RS’s implementam
ferramentas para a segurança da informação dos usuários buscando que os dados se mantenham seguros, todavia as mesmas
utilizam algoritmos relacionados a ferramentas computacionais como os “nudges”, que possam influenciar a vontade humana
(PARCHEN; FREITAS; BAGGIO, 2021). Considerando RS e a quantidade de usuários ativos, foi levantada a hipótese: Se os algoritmos
de RS's podem influenciar o comportamento dos usuários e reduzir a segurança da informação.

OBJETIVOS
Apresentar um levantamento de artigos científicos que possam confirmar se algoritmos utilizados em RS's influenciam no
comportamento de seus usuários aumentando a vulnerabilidade da segurança da informação.

METODOLOGIA

Para a execução desta revisão sistemática, constituiu-se uma análise sobre o tema da pesquisa em artigos científicos que segundo
GUANILO; TAKAHASHI; BERTOLOZZI (2011) a revisão sistemática avalia qualidade para resultar a entrega de uma pesquisa
consistente e que responda pontualmente a hipótese apresentada. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde buscou-se artigos
em três bases de dados científicos, onde onze artigos foram selecionados e submetidos aos critérios de exclusão e inclusão, que
são: Serem publicados após 2009, escritos em português, inglês ou espanhol, e possuem informações que auxiliassem na resposta
da pergunta de pesquisa.

RESULTADOS

Da amostra total, 81,9% foram incluídos a pesquisa (artigos principais e complementares) e 18,1% foram desconsiderados por
estarem relacionados aos critérios de exclusão. Dos 81,9% dos artigos considerados, apenas 22,2% possuíam indicação de estudos
que associavam os algoritmos de RS a segurança da informação, porém os demais artigos foram utilizados de forma complementar
para ratificar a hipótese. Na análise, encontraram-se indicadores e informações em comum, que confirmavam as afirmações sobre
influência dos algoritmos nas escolhas das pessoas, mas não foi demonstrado nenhuma influência que aumentasse a
vulnerabilidade em relação à segurança da informação. Sobre os artigos complementares, tiveram sua importância na obtenção de
dados onde serviram para a realização de comparações e informações adicionais ao tema, contribuindo para as conclusões finais
dessa pesquisa.

CONCLUSOES

Considerando algoritmos de RS's e seus impactos, mesmo a amostra de artigos principais sendo menos representativa que a de
complementares, possui indicações do uso de algoritmos das RS’s que influenciam no comportamento dos usuários, embora não
haja, nos estudos apresentados, indicação de fragilidade na segurança da informação em decorrência desses comportamentos.
Podemos afirmar que embora não sejam estudos relacionados diretamente ao tema, 81,9% trazem informações complementares a
conclusão, indicando a necessidade de uma pesquisa mais ampla sobre o tema. Conclui-se que, ao analisar toda a coleta de
informações da nossa amostra, e a relação de informações pelo método utilizado na interpretação e validação dos artigos, podemos
considerar que atualmente existem algoritmos utilizados nas estruturas das RS's que influenciam no comportamento do usuário,
devendo ser aprofundado o estudo sobre como esse comportamento fragiliza a segurança da informação.
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TITULO Revisão sistemática sobre influência dos algoritmos de redes sociais no comportamento do usuário

INTRODUCAO

Atualmente o número de usuários conectados as redes sociais (RS) cresce gradativamente e uma consequência dessa gama de
pessoas conectadas é o impacto que essas redes trazem na vida dos usuários. Empresas responsáveis pelas RS’s implementam
ferramentas para a segurança da informação dos usuários buscando que os dados se mantenham seguros, todavia as mesmas
utilizam algoritmos relacionados a ferramentas computacionais como os “nudges”, que possam influenciar a vontade humana
(PARCHEN; FREITAS; BAGGIO, 2021). Considerando RS e a quantidade de usuários ativos, foi levantada a hipótese: Se os algoritmos
de RS's podem influenciar o comportamento dos usuários e reduzir a segurança da informação.

OBJETIVOS
Apresentar um levantamento de artigos científicos que possam confirmar se algoritmos utilizados em RS's influenciam no
comportamento de seus usuários aumentando a vulnerabilidade da segurança da informação.

METODOLOGIA

Para a execução desta revisão sistemática, constituiu-se uma análise sobre o tema da pesquisa em artigos científicos que segundo
GUANILO; TAKAHASHI; BERTOLOZZI (2011) a revisão sistemática avalia qualidade para resultar a entrega de uma pesquisa
consistente e que responda pontualmente a hipótese apresentada. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde buscou-se artigos
em três bases de dados científicos, onde onze artigos foram selecionados e submetidos aos critérios de exclusão e inclusão, que
são: Serem publicados após 2009, escritos em português, inglês ou espanhol, e possuem informações que auxiliassem na resposta
da pergunta de pesquisa.

RESULTADOS

Da amostra total, 81,9% foram incluídos a pesquisa (artigos principais e complementares) e 18,1% foram desconsiderados por
estarem relacionados aos critérios de exclusão. Dos 81,9% dos artigos considerados, apenas 22,2% possuíam indicação de estudos
que associavam os algoritmos de RS a segurança da informação, porém os demais artigos foram utilizados de forma complementar
para ratificar a hipótese. Na análise, encontraram-se indicadores e informações em comum, que confirmavam as afirmações sobre
influência dos algoritmos nas escolhas das pessoas, mas não foi demonstrado nenhuma influência que aumentasse a
vulnerabilidade em relação à segurança da informação. Sobre os artigos complementares, tiveram sua importância na obtenção de
dados onde serviram para a realização de comparações e informações adicionais ao tema, contribuindo para as conclusões finais
dessa pesquisa.

CONCLUSOES

Considerando algoritmos de RS's e seus impactos, mesmo a amostra de artigos principais sendo menos representativa que a de
complementares, possui indicações do uso de algoritmos das RS’s que influenciam no comportamento dos usuários, embora não
haja, nos estudos apresentados, indicação de fragilidade na segurança da informação em decorrência desses comportamentos.
Podemos afirmar que embora não sejam estudos relacionados diretamente ao tema, 81,9% trazem informações complementares a
conclusão, indicando a necessidade de uma pesquisa mais ampla sobre o tema. Conclui-se que, ao analisar toda a coleta de
informações da nossa amostra, e a relação de informações pelo método utilizado na interpretação e validação dos artigos, podemos
considerar que atualmente existem algoritmos utilizados nas estruturas das RS's que influenciam no comportamento do usuário,
devendo ser aprofundado o estudo sobre como esse comportamento fragiliza a segurança da informação.
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ALGORITMOS NO COMPORTAMENTO DOS USUÁRIOS EM REDES SOCIAIS E APLICATIVOS.Revista Novos Estudos Jurídicos -
Eletrônica, Vol. 26- n. 1 - JAN-ABR 2021. GIUNTINI, Felipe Taliar. An approach to the sequential evaluation of emotional behaviors of
depressive users on social networks in groups and individually. 2021. Tese (Mestrado) - Universidade de São Paulo, 2021. GUANILO,
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TITULO Revisão sistemática sobre influência dos algoritmos de redes sociais no comportamento do usuário

INTRODUCAO

Atualmente o número de usuários conectados as redes sociais (RS) cresce gradativamente e uma consequência dessa gama de
pessoas conectadas é o impacto que essas redes trazem na vida dos usuários. Empresas responsáveis pelas RS’s implementam
ferramentas para a segurança da informação dos usuários buscando que os dados se mantenham seguros, todavia as mesmas
utilizam algoritmos relacionados a ferramentas computacionais como os “nudges”, que possam influenciar a vontade humana
(PARCHEN; FREITAS; BAGGIO, 2021). Considerando RS e a quantidade de usuários ativos, foi levantada a hipótese: Se os algoritmos
de RS's podem influenciar o comportamento dos usuários e reduzir a segurança da informação.

OBJETIVOS
Apresentar um levantamento de artigos científicos que possam confirmar se algoritmos utilizados em RS's influenciam no
comportamento de seus usuários aumentando a vulnerabilidade da segurança da informação.

METODOLOGIA

Para a execução desta revisão sistemática, constituiu-se uma análise sobre o tema da pesquisa em artigos científicos que segundo
GUANILO; TAKAHASHI; BERTOLOZZI (2011) a revisão sistemática avalia qualidade para resultar a entrega de uma pesquisa
consistente e que responda pontualmente a hipótese apresentada. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde buscou-se artigos
em três bases de dados científicos, onde onze artigos foram selecionados e submetidos aos critérios de exclusão e inclusão, que
são: Serem publicados após 2009, escritos em português, inglês ou espanhol, e possuem informações que auxiliassem na resposta
da pergunta de pesquisa.

RESULTADOS

Da amostra total, 81,9% foram incluídos a pesquisa (artigos principais e complementares) e 18,1% foram desconsiderados por
estarem relacionados aos critérios de exclusão. Dos 81,9% dos artigos considerados, apenas 22,2% possuíam indicação de estudos
que associavam os algoritmos de RS a segurança da informação, porém os demais artigos foram utilizados de forma complementar
para ratificar a hipótese. Na análise, encontraram-se indicadores e informações em comum, que confirmavam as afirmações sobre
influência dos algoritmos nas escolhas das pessoas, mas não foi demonstrado nenhuma influência que aumentasse a
vulnerabilidade em relação à segurança da informação. Sobre os artigos complementares, tiveram sua importância na obtenção de
dados onde serviram para a realização de comparações e informações adicionais ao tema, contribuindo para as conclusões finais
dessa pesquisa.

CONCLUSOES

Considerando algoritmos de RS's e seus impactos, mesmo a amostra de artigos principais sendo menos representativa que a de
complementares, possui indicações do uso de algoritmos das RS’s que influenciam no comportamento dos usuários, embora não
haja, nos estudos apresentados, indicação de fragilidade na segurança da informação em decorrência desses comportamentos.
Podemos afirmar que embora não sejam estudos relacionados diretamente ao tema, 81,9% trazem informações complementares a
conclusão, indicando a necessidade de uma pesquisa mais ampla sobre o tema. Conclui-se que, ao analisar toda a coleta de
informações da nossa amostra, e a relação de informações pelo método utilizado na interpretação e validação dos artigos, podemos
considerar que atualmente existem algoritmos utilizados nas estruturas das RS's que influenciam no comportamento do usuário,
devendo ser aprofundado o estudo sobre como esse comportamento fragiliza a segurança da informação.
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ALGORITMOS NO COMPORTAMENTO DOS USUÁRIOS EM REDES SOCIAIS E APLICATIVOS.Revista Novos Estudos Jurídicos -
Eletrônica, Vol. 26- n. 1 - JAN-ABR 2021. GIUNTINI, Felipe Taliar. An approach to the sequential evaluation of emotional behaviors of
depressive users on social networks in groups and individually. 2021. Tese (Mestrado) - Universidade de São Paulo, 2021. GUANILO,
Mônica Cecilia De-La-Torre-Ugarte; TAKAHASHI, Renata Ferreira; BERTOLOZZI, Maria Rita.Revisão sistemática: noções gerais. Rev
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TITULO Revisão sistemática sobre influência dos algoritmos de redes sociais no comportamento do usuário

INTRODUCAO

Atualmente o número de usuários conectados as redes sociais (RS) cresce gradativamente e uma consequência dessa gama de
pessoas conectadas é o impacto que essas redes trazem na vida dos usuários. Empresas responsáveis pelas RS’s implementam
ferramentas para a segurança da informação dos usuários buscando que os dados se mantenham seguros, todavia as mesmas
utilizam algoritmos relacionados a ferramentas computacionais como os “nudges”, que possam influenciar a vontade humana
(PARCHEN; FREITAS; BAGGIO, 2021). Considerando RS e a quantidade de usuários ativos, foi levantada a hipótese: Se os algoritmos
de RS's podem influenciar o comportamento dos usuários e reduzir a segurança da informação.

OBJETIVOS
Apresentar um levantamento de artigos científicos que possam confirmar se algoritmos utilizados em RS's influenciam no
comportamento de seus usuários aumentando a vulnerabilidade da segurança da informação.

METODOLOGIA

Para a execução desta revisão sistemática, constituiu-se uma análise sobre o tema da pesquisa em artigos científicos que segundo
GUANILO; TAKAHASHI; BERTOLOZZI (2011) a revisão sistemática avalia qualidade para resultar a entrega de uma pesquisa
consistente e que responda pontualmente a hipótese apresentada. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde buscou-se artigos
em três bases de dados científicos, onde onze artigos foram selecionados e submetidos aos critérios de exclusão e inclusão, que
são: Serem publicados após 2009, escritos em português, inglês ou espanhol, e possuem informações que auxiliassem na resposta
da pergunta de pesquisa.

RESULTADOS

Da amostra total, 81,9% foram incluídos a pesquisa (artigos principais e complementares) e 18,1% foram desconsiderados por
estarem relacionados aos critérios de exclusão. Dos 81,9% dos artigos considerados, apenas 22,2% possuíam indicação de estudos
que associavam os algoritmos de RS a segurança da informação, porém os demais artigos foram utilizados de forma complementar
para ratificar a hipótese. Na análise, encontraram-se indicadores e informações em comum, que confirmavam as afirmações sobre
influência dos algoritmos nas escolhas das pessoas, mas não foi demonstrado nenhuma influência que aumentasse a
vulnerabilidade em relação à segurança da informação. Sobre os artigos complementares, tiveram sua importância na obtenção de
dados onde serviram para a realização de comparações e informações adicionais ao tema, contribuindo para as conclusões finais
dessa pesquisa.

CONCLUSOES

Considerando algoritmos de RS's e seus impactos, mesmo a amostra de artigos principais sendo menos representativa que a de
complementares, possui indicações do uso de algoritmos das RS’s que influenciam no comportamento dos usuários, embora não
haja, nos estudos apresentados, indicação de fragilidade na segurança da informação em decorrência desses comportamentos.
Podemos afirmar que embora não sejam estudos relacionados diretamente ao tema, 81,9% trazem informações complementares a
conclusão, indicando a necessidade de uma pesquisa mais ampla sobre o tema. Conclui-se que, ao analisar toda a coleta de
informações da nossa amostra, e a relação de informações pelo método utilizado na interpretação e validação dos artigos, podemos
considerar que atualmente existem algoritmos utilizados nas estruturas das RS's que influenciam no comportamento do usuário,
devendo ser aprofundado o estudo sobre como esse comportamento fragiliza a segurança da informação.
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ALGORITMOS NO COMPORTAMENTO DOS USUÁRIOS EM REDES SOCIAIS E APLICATIVOS.Revista Novos Estudos Jurídicos -
Eletrônica, Vol. 26- n. 1 - JAN-ABR 2021. GIUNTINI, Felipe Taliar. An approach to the sequential evaluation of emotional behaviors of
depressive users on social networks in groups and individually. 2021. Tese (Mestrado) - Universidade de São Paulo, 2021. GUANILO,
Mônica Cecilia De-La-Torre-Ugarte; TAKAHASHI, Renata Ferreira; BERTOLOZZI, Maria Rita.Revisão sistemática: noções gerais. Rev
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TITULO Revisão sistemática sobre influência dos algoritmos de redes sociais no comportamento do usuário

INTRODUCAO

Atualmente o número de usuários conectados as redes sociais (RS) cresce gradativamente e uma consequência dessa gama de
pessoas conectadas é o impacto que essas redes trazem na vida dos usuários. Empresas responsáveis pelas RS’s implementam
ferramentas para a segurança da informação dos usuários buscando que os dados se mantenham seguros, todavia as mesmas
utilizam algoritmos relacionados a ferramentas computacionais como os “nudges”, que possam influenciar a vontade humana
(PARCHEN; FREITAS; BAGGIO, 2021). Considerando RS e a quantidade de usuários ativos, foi levantada a hipótese: Se os algoritmos
de RS's podem influenciar o comportamento dos usuários e reduzir a segurança da informação.

OBJETIVOS
Apresentar um levantamento de artigos científicos que possam confirmar se algoritmos utilizados em RS's influenciam no
comportamento de seus usuários aumentando a vulnerabilidade da segurança da informação.

METODOLOGIA

Para a execução desta revisão sistemática, constituiu-se uma análise sobre o tema da pesquisa em artigos científicos que segundo
GUANILO; TAKAHASHI; BERTOLOZZI (2011) a revisão sistemática avalia qualidade para resultar a entrega de uma pesquisa
consistente e que responda pontualmente a hipótese apresentada. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde buscou-se artigos
em três bases de dados científicos, onde onze artigos foram selecionados e submetidos aos critérios de exclusão e inclusão, que
são: Serem publicados após 2009, escritos em português, inglês ou espanhol, e possuem informações que auxiliassem na resposta
da pergunta de pesquisa.

RESULTADOS

Da amostra total, 81,9% foram incluídos a pesquisa (artigos principais e complementares) e 18,1% foram desconsiderados por
estarem relacionados aos critérios de exclusão. Dos 81,9% dos artigos considerados, apenas 22,2% possuíam indicação de estudos
que associavam os algoritmos de RS a segurança da informação, porém os demais artigos foram utilizados de forma complementar
para ratificar a hipótese. Na análise, encontraram-se indicadores e informações em comum, que confirmavam as afirmações sobre
influência dos algoritmos nas escolhas das pessoas, mas não foi demonstrado nenhuma influência que aumentasse a
vulnerabilidade em relação à segurança da informação. Sobre os artigos complementares, tiveram sua importância na obtenção de
dados onde serviram para a realização de comparações e informações adicionais ao tema, contribuindo para as conclusões finais
dessa pesquisa.

CONCLUSOES

Considerando algoritmos de RS's e seus impactos, mesmo a amostra de artigos principais sendo menos representativa que a de
complementares, possui indicações do uso de algoritmos das RS’s que influenciam no comportamento dos usuários, embora não
haja, nos estudos apresentados, indicação de fragilidade na segurança da informação em decorrência desses comportamentos.
Podemos afirmar que embora não sejam estudos relacionados diretamente ao tema, 81,9% trazem informações complementares a
conclusão, indicando a necessidade de uma pesquisa mais ampla sobre o tema. Conclui-se que, ao analisar toda a coleta de
informações da nossa amostra, e a relação de informações pelo método utilizado na interpretação e validação dos artigos, podemos
considerar que atualmente existem algoritmos utilizados nas estruturas das RS's que influenciam no comportamento do usuário,
devendo ser aprofundado o estudo sobre como esse comportamento fragiliza a segurança da informação.
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ALGORITMOS NO COMPORTAMENTO DOS USUÁRIOS EM REDES SOCIAIS E APLICATIVOS.Revista Novos Estudos Jurídicos -
Eletrônica, Vol. 26- n. 1 - JAN-ABR 2021. GIUNTINI, Felipe Taliar. An approach to the sequential evaluation of emotional behaviors of
depressive users on social networks in groups and individually. 2021. Tese (Mestrado) - Universidade de São Paulo, 2021. GUANILO,
Mônica Cecilia De-La-Torre-Ugarte; TAKAHASHI, Renata Ferreira; BERTOLOZZI, Maria Rita.Revisão sistemática: noções gerais. Rev
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TITULO Intervenções de atividades físicas na qualidade de vida em mulheres com câncer de mama. - revisão de literatura

INTRODUCAO

O câncer de mama é considerado o segundo tipo de câncer mais comum no mundo e responde por cerca de 22% dos novos casos
de câncer em mulheres no Brasil a cada ano. Conviver com a patologia é desgastante, pois além da confirmação do diagnóstico as
mulheres precisam aprender a lidar com os efeitos adversos causados pela doença que afeta diretamente a qualidade de vida que é
atualmente definida como a percepção das mulheres com câncer de mama sobre sua própria saúde física, mental e social. As
diretrizes da OMS recomendam pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Alguns estudos apontam que mulheres
com a doença, necessitam manter um estilo de vida ativo pois é muito importante para promover resultados positivos na qualidade
de vida após o diagnóstic

OBJETIVOS Verificar os impactos ocasionados pelo câncer na qualidade de vida e salientar a importância das intervenções de atividades físicas

METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura que utilizou artigos científicos nas bases de dados, LILACS, PUBMED, BVS E
SciELO limitando o período de publicação aos últimos 10 anos

RESULTADOS

A atividade física desempenha um papel na melhoria da qualidade de vida sendo considerada uma forma de intervenção bem
tolerada, de baixo custo e totalmente acessível que reduz o risco de recorrência e melhora a sobrevida dessas mulheres. A bases de
dados resultou em um total de 113 artigos onde 74 artigos foram excluídos por não se encaixarem nos critérios de inclusão,
pesquisas em mulheres com menos de 40 anos, artigos duplicados, e por não estarem em idiomas de português, inglês e espanhol.
Desta forma restaram 39 artigos incluídos na presente revisão de literatura para abordagem do câncer de mama, aspectos da
qualidade de vida e benefícios da atividade física, sendo que 23 foram utilizados apenas nas tabelas de resultados.

CONCLUSOES

Intervenções com ioga, pilates, dança e esportes aquáticos demonstraram ser emocionalmente, psicologicamente, socialmente e
familiarmente eficazes e ajuda a reduzir a fadiga. Os exercícios aeróbicos e de resistência são fisicamente eficazes, com aumento
da ADM, força muscular e regulação da respiração, além de reduzir a fadiga. Mais pesquisas são necessárias para confirmar os
benefícios da atividade física em mulheres com câncer de mama metastático.

REFERENCIAS

Alves, Mônica Oliveira, Magalhães, Sandra Célia Muniz e Coelho, Bertha Andrade A regionalização da saúde e a assistência aos
usuários com câncer de mama. Saúde e Sociedade [online]. 2017, v. 26, n. 1 [Acessado 28 julho 2022], pp. 141-154. Schwartz AL, de
Heer HD, Bea JW. Initiating Exercise Interventions to Promote Wellness in Cancer Patients and Survivors. Oncology (Williston Park).
2017 Oct 15;31(10):711-7. PMID: 29083464; PMCID: PMC6361522. Binotto M, Schwartsmann G. Qualidade de Vida Relacionada à
Saúde de Pacientes com Câncer de Mama: Revisão Integrativa da Literatura. Rev. Bras. Cancerol. [Internet]. 16º de março de 2020
[citado 28º de julho de 2022];66(1):e-06405.
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Raphael Vieira Ramos Atílio Sersun Calefi

TITULO Xantoma cervical em Papagaio-Verdadeiro (Amazona aestiva) – Relato de caso

INTRODUCAO

Os xantomas são nódulos friáveis e vascularizados de coloração amarelada com espessamento da pele e apteria, podendo ser
encontrados por todo o corpo do animal, sendo mais comum em região abdominal, dorsal, nas asas e membros pélvicos. A etiologia
em psitaciformes não é totalmente esclarecida, mas há estudos que relacionam dietas de alto teor de gordura. Aves com xantoma
podem apresentar hemorragia local causada por automutilação da região ou trauma devido ao intenso prurido apresentado. O
diagnóstico se dá através da avaliação clínica somada a biópsia e análise histopatológica. Dependendo do grau de evolução do
xantoma, a correção do manejo alimentar pode ser curativa, mas em casos onde existem complicações, a ressecção cirúrgica é a
melhor indicação terapêutica.

OBJETIVOS
Relatar um caso de xantoma cervical em Amazona aestiva atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET
UNISA).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET UNISA, um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) com 15 anos de idade, com histórico de aumento de
volume em região cervical, lesão focal e área de apteria por toda sua extensão há 7 meses. Manejo nutricional baseado em mistura
de sementes e alimentos humanos. Foi identificada uma neoformação medindo cerca de 5 cm de diâmetro, consistência firme,
flutuante e com presença de secreção serosanguinolenta. Foi realizado exame de citologia aspirativa por agulha fina, com resultado
inconclusivo. Foi coletado sangue para realização de hemograma e perfil bioquímico, a retirada cirúrgica através de anaplastia e a
realização de exame histopatológico.

RESULTADOS

Na avaliação do exame de histopatológico, macroscopicamente a nodulação media 4,7 cm, com consistência macia, superfície
irregular, coloração acastanhada e com apteria. Ao corte, consistência macia, coloração esbranquiçada com áreas acastanhadas e
de aspecto sólido. Ao exame microscópico, as lâminas demonstraram uma proliferação irregular, bem delimitada, encapsulada por
tecido conjuntivo e composta por macrófagos espumosos. As células eram grandes, arredondadas, com citoplasma amplo,
composto por vacúolos irregulares, núcleo arredondado, paracentral e 01 a 03 nucléolos conspícuos. Havia presença de hemorragia
acentuada extensa, infiltrado eosinofílico moderado multifocal, moderada neovascularização e área de necrose marcante
focalmente extensa, tendo como resultado diagnóstico xantoma. O procedimento cirúrgico foi realizado sem intercorrências e
posteriormente animal teve alta clínica.

CONCLUSOES
A ocorrência da neoformação pode estar relacionada à alimentação com alto teor de gordura. Este é o primeiro relato de xantoma
em região cervical de papagaio-verdadeiro.

REFERENCIAS

1. GRESPAN, A.; RASO, T.F. Psittaciformes (Araras, Papagaios, Periquitos, Calopsitas e Cacatuas). In: CUBAS, Z.S.; SILVA, J.C. R.;
CATÃO-DIAS, J.L. Tratado de animais selvagens. 2a ed., São Paulo: Roca, p.645-729, 2014. 2. LATIMER, K.S. Oncology. In: RITCHIE,
B.W.; HARRISON, G.J.; HARRISON L.R. (Eds). Avian Medicine Principles and Application. 1.ed. Florida: Wingers Publishing. p.640-
672, 1994. 3. LIPAR, M. et al. Subcutaneous xanthoma in a cockatiel (Nymphicus hollandicus) – a case report. Vet arhiv: Zagreb,
v.81, n.4, p. 535-543, 2011. 4. PONTES, S. P. et al. Diagnóstico e tratamento de xantoma em calopsita (Nymphicus hollandicus).
Revista Eletrônica Acadêmica IFSP. v.1, n.2, p. 41-45, 2013.
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Raphael Vieira Ramos Atílio Sersun Calefi

TITULO Xantoma cervical em Papagaio-Verdadeiro (Amazona aestiva) – Relato de caso

INTRODUCAO

Os xantomas são nódulos friáveis e vascularizados de coloração amarelada com espessamento da pele e apteria, podendo ser
encontrados por todo o corpo do animal, sendo mais comum em região abdominal, dorsal, nas asas e membros pélvicos. A etiologia
em psitaciformes não é totalmente esclarecida, mas há estudos que relacionam dietas de alto teor de gordura. Aves com xantoma
podem apresentar hemorragia local causada por automutilação da região ou trauma devido ao intenso prurido apresentado. O
diagnóstico se dá através da avaliação clínica somada a biópsia e análise histopatológica. Dependendo do grau de evolução do
xantoma, a correção do manejo alimentar pode ser curativa, mas em casos onde existem complicações, a ressecção cirúrgica é a
melhor indicação terapêutica.

OBJETIVOS
Relatar um caso de xantoma cervical em Amazona aestiva atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET
UNISA).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET UNISA, um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) com 15 anos de idade, com histórico de aumento de
volume em região cervical, lesão focal e área de apteria por toda sua extensão há 7 meses. Manejo nutricional baseado em mistura
de sementes e alimentos humanos. Foi identificada uma neoformação medindo cerca de 5 cm de diâmetro, consistência firme,
flutuante e com presença de secreção serosanguinolenta. Foi realizado exame de citologia aspirativa por agulha fina, com resultado
inconclusivo. Foi coletado sangue para realização de hemograma e perfil bioquímico, a retirada cirúrgica através de anaplastia e a
realização de exame histopatológico.

RESULTADOS

Na avaliação do exame de histopatológico, macroscopicamente a nodulação media 4,7 cm, com consistência macia, superfície
irregular, coloração acastanhada e com apteria. Ao corte, consistência macia, coloração esbranquiçada com áreas acastanhadas e
de aspecto sólido. Ao exame microscópico, as lâminas demonstraram uma proliferação irregular, bem delimitada, encapsulada por
tecido conjuntivo e composta por macrófagos espumosos. As células eram grandes, arredondadas, com citoplasma amplo,
composto por vacúolos irregulares, núcleo arredondado, paracentral e 01 a 03 nucléolos conspícuos. Havia presença de hemorragia
acentuada extensa, infiltrado eosinofílico moderado multifocal, moderada neovascularização e área de necrose marcante
focalmente extensa, tendo como resultado diagnóstico xantoma. O procedimento cirúrgico foi realizado sem intercorrências e
posteriormente animal teve alta clínica.

CONCLUSOES
A ocorrência da neoformação pode estar relacionada à alimentação com alto teor de gordura. Este é o primeiro relato de xantoma
em região cervical de papagaio-verdadeiro.

REFERENCIAS

1. GRESPAN, A.; RASO, T.F. Psittaciformes (Araras, Papagaios, Periquitos, Calopsitas e Cacatuas). In: CUBAS, Z.S.; SILVA, J.C. R.;
CATÃO-DIAS, J.L. Tratado de animais selvagens. 2a ed., São Paulo: Roca, p.645-729, 2014. 2. LATIMER, K.S. Oncology. In: RITCHIE,
B.W.; HARRISON, G.J.; HARRISON L.R. (Eds). Avian Medicine Principles and Application. 1.ed. Florida: Wingers Publishing. p.640-
672, 1994. 3. LIPAR, M. et al. Subcutaneous xanthoma in a cockatiel (Nymphicus hollandicus) – a case report. Vet arhiv: Zagreb,
v.81, n.4, p. 535-543, 2011. 4. PONTES, S. P. et al. Diagnóstico e tratamento de xantoma em calopsita (Nymphicus hollandicus).
Revista Eletrônica Acadêmica IFSP. v.1, n.2, p. 41-45, 2013.

Página 602



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13584 Patologia Animal 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4844467 - JULIA MITIE YAMAMORA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Raphael Vieira Ramos Atílio Sersun Calefi

TITULO Xantoma cervical em Papagaio-Verdadeiro (Amazona aestiva) – Relato de caso

INTRODUCAO

Os xantomas são nódulos friáveis e vascularizados de coloração amarelada com espessamento da pele e apteria, podendo ser
encontrados por todo o corpo do animal, sendo mais comum em região abdominal, dorsal, nas asas e membros pélvicos. A etiologia
em psitaciformes não é totalmente esclarecida, mas há estudos que relacionam dietas de alto teor de gordura. Aves com xantoma
podem apresentar hemorragia local causada por automutilação da região ou trauma devido ao intenso prurido apresentado. O
diagnóstico se dá através da avaliação clínica somada a biópsia e análise histopatológica. Dependendo do grau de evolução do
xantoma, a correção do manejo alimentar pode ser curativa, mas em casos onde existem complicações, a ressecção cirúrgica é a
melhor indicação terapêutica.

OBJETIVOS
Relatar um caso de xantoma cervical em Amazona aestiva atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET
UNISA).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET UNISA, um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) com 15 anos de idade, com histórico de aumento de
volume em região cervical, lesão focal e área de apteria por toda sua extensão há 7 meses. Manejo nutricional baseado em mistura
de sementes e alimentos humanos. Foi identificada uma neoformação medindo cerca de 5 cm de diâmetro, consistência firme,
flutuante e com presença de secreção serosanguinolenta. Foi realizado exame de citologia aspirativa por agulha fina, com resultado
inconclusivo. Foi coletado sangue para realização de hemograma e perfil bioquímico, a retirada cirúrgica através de anaplastia e a
realização de exame histopatológico.

RESULTADOS

Na avaliação do exame de histopatológico, macroscopicamente a nodulação media 4,7 cm, com consistência macia, superfície
irregular, coloração acastanhada e com apteria. Ao corte, consistência macia, coloração esbranquiçada com áreas acastanhadas e
de aspecto sólido. Ao exame microscópico, as lâminas demonstraram uma proliferação irregular, bem delimitada, encapsulada por
tecido conjuntivo e composta por macrófagos espumosos. As células eram grandes, arredondadas, com citoplasma amplo,
composto por vacúolos irregulares, núcleo arredondado, paracentral e 01 a 03 nucléolos conspícuos. Havia presença de hemorragia
acentuada extensa, infiltrado eosinofílico moderado multifocal, moderada neovascularização e área de necrose marcante
focalmente extensa, tendo como resultado diagnóstico xantoma. O procedimento cirúrgico foi realizado sem intercorrências e
posteriormente animal teve alta clínica.

CONCLUSOES
A ocorrência da neoformação pode estar relacionada à alimentação com alto teor de gordura. Este é o primeiro relato de xantoma
em região cervical de papagaio-verdadeiro.

REFERENCIAS

1. GRESPAN, A.; RASO, T.F. Psittaciformes (Araras, Papagaios, Periquitos, Calopsitas e Cacatuas). In: CUBAS, Z.S.; SILVA, J.C. R.;
CATÃO-DIAS, J.L. Tratado de animais selvagens. 2a ed., São Paulo: Roca, p.645-729, 2014. 2. LATIMER, K.S. Oncology. In: RITCHIE,
B.W.; HARRISON, G.J.; HARRISON L.R. (Eds). Avian Medicine Principles and Application. 1.ed. Florida: Wingers Publishing. p.640-
672, 1994. 3. LIPAR, M. et al. Subcutaneous xanthoma in a cockatiel (Nymphicus hollandicus) – a case report. Vet arhiv: Zagreb,
v.81, n.4, p. 535-543, 2011. 4. PONTES, S. P. et al. Diagnóstico e tratamento de xantoma em calopsita (Nymphicus hollandicus).
Revista Eletrônica Acadêmica IFSP. v.1, n.2, p. 41-45, 2013.
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Raphael Vieira Ramos Atílio Sersun Calefi

TITULO Xantoma cervical em Papagaio-Verdadeiro (Amazona aestiva) – Relato de caso

INTRODUCAO

Os xantomas são nódulos friáveis e vascularizados de coloração amarelada com espessamento da pele e apteria, podendo ser
encontrados por todo o corpo do animal, sendo mais comum em região abdominal, dorsal, nas asas e membros pélvicos. A etiologia
em psitaciformes não é totalmente esclarecida, mas há estudos que relacionam dietas de alto teor de gordura. Aves com xantoma
podem apresentar hemorragia local causada por automutilação da região ou trauma devido ao intenso prurido apresentado. O
diagnóstico se dá através da avaliação clínica somada a biópsia e análise histopatológica. Dependendo do grau de evolução do
xantoma, a correção do manejo alimentar pode ser curativa, mas em casos onde existem complicações, a ressecção cirúrgica é a
melhor indicação terapêutica.

OBJETIVOS
Relatar um caso de xantoma cervical em Amazona aestiva atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET
UNISA).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET UNISA, um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) com 15 anos de idade, com histórico de aumento de
volume em região cervical, lesão focal e área de apteria por toda sua extensão há 7 meses. Manejo nutricional baseado em mistura
de sementes e alimentos humanos. Foi identificada uma neoformação medindo cerca de 5 cm de diâmetro, consistência firme,
flutuante e com presença de secreção serosanguinolenta. Foi realizado exame de citologia aspirativa por agulha fina, com resultado
inconclusivo. Foi coletado sangue para realização de hemograma e perfil bioquímico, a retirada cirúrgica através de anaplastia e a
realização de exame histopatológico.

RESULTADOS

Na avaliação do exame de histopatológico, macroscopicamente a nodulação media 4,7 cm, com consistência macia, superfície
irregular, coloração acastanhada e com apteria. Ao corte, consistência macia, coloração esbranquiçada com áreas acastanhadas e
de aspecto sólido. Ao exame microscópico, as lâminas demonstraram uma proliferação irregular, bem delimitada, encapsulada por
tecido conjuntivo e composta por macrófagos espumosos. As células eram grandes, arredondadas, com citoplasma amplo,
composto por vacúolos irregulares, núcleo arredondado, paracentral e 01 a 03 nucléolos conspícuos. Havia presença de hemorragia
acentuada extensa, infiltrado eosinofílico moderado multifocal, moderada neovascularização e área de necrose marcante
focalmente extensa, tendo como resultado diagnóstico xantoma. O procedimento cirúrgico foi realizado sem intercorrências e
posteriormente animal teve alta clínica.

CONCLUSOES
A ocorrência da neoformação pode estar relacionada à alimentação com alto teor de gordura. Este é o primeiro relato de xantoma
em região cervical de papagaio-verdadeiro.

REFERENCIAS

1. GRESPAN, A.; RASO, T.F. Psittaciformes (Araras, Papagaios, Periquitos, Calopsitas e Cacatuas). In: CUBAS, Z.S.; SILVA, J.C. R.;
CATÃO-DIAS, J.L. Tratado de animais selvagens. 2a ed., São Paulo: Roca, p.645-729, 2014. 2. LATIMER, K.S. Oncology. In: RITCHIE,
B.W.; HARRISON, G.J.; HARRISON L.R. (Eds). Avian Medicine Principles and Application. 1.ed. Florida: Wingers Publishing. p.640-
672, 1994. 3. LIPAR, M. et al. Subcutaneous xanthoma in a cockatiel (Nymphicus hollandicus) – a case report. Vet arhiv: Zagreb,
v.81, n.4, p. 535-543, 2011. 4. PONTES, S. P. et al. Diagnóstico e tratamento de xantoma em calopsita (Nymphicus hollandicus).
Revista Eletrônica Acadêmica IFSP. v.1, n.2, p. 41-45, 2013.
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TITULO O impacto causado pela escolha de um regime tributário na lucratividade da empresa.

INTRODUCAO

O presente artigo examina com profundidade os regimes tributários vigentes, conforme legislação nacional e, dentro de cada
regime, será demonstrado o enquadramento por tipo de empresa e a base de informações da organização pesquisada neste estudo.
Além disso, apresentará o impacto que cada regime fiscal trás na lucratividade, e qual melhor se adequa, utilizando como exemplos
os diferentes faturamentos anuais do negócio.

OBJETIVOS
O artigo demonstrará, através das análises de dados, como o regime tributário escolhido conforme faturamento anual da empresa,
em cada ano, afeta na lucratividade do negócio. Além de trazer informações como faturamento anual, regime tributário optado,
planejamento fiscal e carga tributária.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa será utilizada a pesquisa bibliográfica, através de artigos científicos já publicados, livros
direcionados aos temas de planejamento tributário e o sistema nacional de tributação, sites e leis que se referem a temática.

RESULTADOS

Segundo as pesquisas realizadas, verifica-se que a partir do ramo da empresa e do faturamento anual é necessário buscar o regime
que melhor se adequa. Sendo assim, a organização analisada iniciou as atividades com o regime Simples Nacional, com
crescimento do faturamento se tornou Lucro Presumido que por fim, expandiu ainda mais a sua prestação de serviço e se tornou
Lucro Real. É importante ressaltar, que é extrema necessidade o conhecimento e planejamento tributário, para que os tributos sejam
recolhidos de maneira correta e, localizar formas da redução da carga tributária de forma lícita e legal, para não advir a sonegação
de impostos.

CONCLUSOES

O artigo discorre sobre uma questão importante para o negócio, demonstrando sua necessidade da gestão e planejamento
tributário. Essa gestão se faz necessária pela questão da fiscalização e da lucratividade da empresa, onde o regime tributário
escolhido afeta não só a lucratividade da empresa como também a alíquota da carga tributária do regime correspondente. Sendo
assim, um planejamento tributário realizado em uma empresa ajuda com que possa evoluir, ter uma lucratividade assertiva e pagar
os impostos corretamente sem causar qualquer problema com o fisco.

REFERENCIAS

REZENDE; PEREIRA; ALENCAR. Contabilidade tributária: Entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados das
empresas. Pg 46. 2010. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação. Pg 33 e 84. Curitiba: InterSaberes,
2017. OLIVEIRA, Marcella Gomes de. Legislação e previdenciária em ciências contábeis. Pg 121. Curitiba Contentus, 2020.
LOLLATTO, Daiane. Planejamento tributário. Pg 18. Curitiba Contenus, 2020.
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Luis Alberto Pinto Gomide Ribeiro Antonio Roberto da Costa

TITULO O impacto causado pela escolha de um regime tributário na lucratividade da empresa.

INTRODUCAO

O presente artigo examina com profundidade os regimes tributários vigentes, conforme legislação nacional e, dentro de cada
regime, será demonstrado o enquadramento por tipo de empresa e a base de informações da organização pesquisada neste estudo.
Além disso, apresentará o impacto que cada regime fiscal trás na lucratividade, e qual melhor se adequa, utilizando como exemplos
os diferentes faturamentos anuais do negócio.

OBJETIVOS
O artigo demonstrará, através das análises de dados, como o regime tributário escolhido conforme faturamento anual da empresa,
em cada ano, afeta na lucratividade do negócio. Além de trazer informações como faturamento anual, regime tributário optado,
planejamento fiscal e carga tributária.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa será utilizada a pesquisa bibliográfica, através de artigos científicos já publicados, livros
direcionados aos temas de planejamento tributário e o sistema nacional de tributação, sites e leis que se referem a temática.

RESULTADOS

Segundo as pesquisas realizadas, verifica-se que a partir do ramo da empresa e do faturamento anual é necessário buscar o regime
que melhor se adequa. Sendo assim, a organização analisada iniciou as atividades com o regime Simples Nacional, com
crescimento do faturamento se tornou Lucro Presumido que por fim, expandiu ainda mais a sua prestação de serviço e se tornou
Lucro Real. É importante ressaltar, que é extrema necessidade o conhecimento e planejamento tributário, para que os tributos sejam
recolhidos de maneira correta e, localizar formas da redução da carga tributária de forma lícita e legal, para não advir a sonegação
de impostos.

CONCLUSOES

O artigo discorre sobre uma questão importante para o negócio, demonstrando sua necessidade da gestão e planejamento
tributário. Essa gestão se faz necessária pela questão da fiscalização e da lucratividade da empresa, onde o regime tributário
escolhido afeta não só a lucratividade da empresa como também a alíquota da carga tributária do regime correspondente. Sendo
assim, um planejamento tributário realizado em uma empresa ajuda com que possa evoluir, ter uma lucratividade assertiva e pagar
os impostos corretamente sem causar qualquer problema com o fisco.

REFERENCIAS

REZENDE; PEREIRA; ALENCAR. Contabilidade tributária: Entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados das
empresas. Pg 46. 2010. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação. Pg 33 e 84. Curitiba: InterSaberes,
2017. OLIVEIRA, Marcella Gomes de. Legislação e previdenciária em ciências contábeis. Pg 121. Curitiba Contentus, 2020.
LOLLATTO, Daiane. Planejamento tributário. Pg 18. Curitiba Contenus, 2020.
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TITULO O impacto causado pela escolha de um regime tributário na lucratividade da empresa.

INTRODUCAO

O presente artigo examina com profundidade os regimes tributários vigentes, conforme legislação nacional e, dentro de cada
regime, será demonstrado o enquadramento por tipo de empresa e a base de informações da organização pesquisada neste estudo.
Além disso, apresentará o impacto que cada regime fiscal trás na lucratividade, e qual melhor se adequa, utilizando como exemplos
os diferentes faturamentos anuais do negócio.

OBJETIVOS
O artigo demonstrará, através das análises de dados, como o regime tributário escolhido conforme faturamento anual da empresa,
em cada ano, afeta na lucratividade do negócio. Além de trazer informações como faturamento anual, regime tributário optado,
planejamento fiscal e carga tributária.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa será utilizada a pesquisa bibliográfica, através de artigos científicos já publicados, livros
direcionados aos temas de planejamento tributário e o sistema nacional de tributação, sites e leis que se referem a temática.

RESULTADOS

Segundo as pesquisas realizadas, verifica-se que a partir do ramo da empresa e do faturamento anual é necessário buscar o regime
que melhor se adequa. Sendo assim, a organização analisada iniciou as atividades com o regime Simples Nacional, com
crescimento do faturamento se tornou Lucro Presumido que por fim, expandiu ainda mais a sua prestação de serviço e se tornou
Lucro Real. É importante ressaltar, que é extrema necessidade o conhecimento e planejamento tributário, para que os tributos sejam
recolhidos de maneira correta e, localizar formas da redução da carga tributária de forma lícita e legal, para não advir a sonegação
de impostos.

CONCLUSOES

O artigo discorre sobre uma questão importante para o negócio, demonstrando sua necessidade da gestão e planejamento
tributário. Essa gestão se faz necessária pela questão da fiscalização e da lucratividade da empresa, onde o regime tributário
escolhido afeta não só a lucratividade da empresa como também a alíquota da carga tributária do regime correspondente. Sendo
assim, um planejamento tributário realizado em uma empresa ajuda com que possa evoluir, ter uma lucratividade assertiva e pagar
os impostos corretamente sem causar qualquer problema com o fisco.

REFERENCIAS

REZENDE; PEREIRA; ALENCAR. Contabilidade tributária: Entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados das
empresas. Pg 46. 2010. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação. Pg 33 e 84. Curitiba: InterSaberes,
2017. OLIVEIRA, Marcella Gomes de. Legislação e previdenciária em ciências contábeis. Pg 121. Curitiba Contentus, 2020.
LOLLATTO, Daiane. Planejamento tributário. Pg 18. Curitiba Contenus, 2020.
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TITULO O impacto causado pela escolha de um regime tributário na lucratividade da empresa.

INTRODUCAO

O presente artigo examina com profundidade os regimes tributários vigentes, conforme legislação nacional e, dentro de cada
regime, será demonstrado o enquadramento por tipo de empresa e a base de informações da organização pesquisada neste estudo.
Além disso, apresentará o impacto que cada regime fiscal trás na lucratividade, e qual melhor se adequa, utilizando como exemplos
os diferentes faturamentos anuais do negócio.

OBJETIVOS
O artigo demonstrará, através das análises de dados, como o regime tributário escolhido conforme faturamento anual da empresa,
em cada ano, afeta na lucratividade do negócio. Além de trazer informações como faturamento anual, regime tributário optado,
planejamento fiscal e carga tributária.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa será utilizada a pesquisa bibliográfica, através de artigos científicos já publicados, livros
direcionados aos temas de planejamento tributário e o sistema nacional de tributação, sites e leis que se referem a temática.

RESULTADOS

Segundo as pesquisas realizadas, verifica-se que a partir do ramo da empresa e do faturamento anual é necessário buscar o regime
que melhor se adequa. Sendo assim, a organização analisada iniciou as atividades com o regime Simples Nacional, com
crescimento do faturamento se tornou Lucro Presumido que por fim, expandiu ainda mais a sua prestação de serviço e se tornou
Lucro Real. É importante ressaltar, que é extrema necessidade o conhecimento e planejamento tributário, para que os tributos sejam
recolhidos de maneira correta e, localizar formas da redução da carga tributária de forma lícita e legal, para não advir a sonegação
de impostos.

CONCLUSOES

O artigo discorre sobre uma questão importante para o negócio, demonstrando sua necessidade da gestão e planejamento
tributário. Essa gestão se faz necessária pela questão da fiscalização e da lucratividade da empresa, onde o regime tributário
escolhido afeta não só a lucratividade da empresa como também a alíquota da carga tributária do regime correspondente. Sendo
assim, um planejamento tributário realizado em uma empresa ajuda com que possa evoluir, ter uma lucratividade assertiva e pagar
os impostos corretamente sem causar qualquer problema com o fisco.

REFERENCIAS

REZENDE; PEREIRA; ALENCAR. Contabilidade tributária: Entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados das
empresas. Pg 46. 2010. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação. Pg 33 e 84. Curitiba: InterSaberes,
2017. OLIVEIRA, Marcella Gomes de. Legislação e previdenciária em ciências contábeis. Pg 121. Curitiba Contentus, 2020.
LOLLATTO, Daiane. Planejamento tributário. Pg 18. Curitiba Contenus, 2020.
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TITULO O impacto causado pela escolha de um regime tributário na lucratividade da empresa.

INTRODUCAO

O presente artigo examina com profundidade os regimes tributários vigentes, conforme legislação nacional e, dentro de cada
regime, será demonstrado o enquadramento por tipo de empresa e a base de informações da organização pesquisada neste estudo.
Além disso, apresentará o impacto que cada regime fiscal trás na lucratividade, e qual melhor se adequa, utilizando como exemplos
os diferentes faturamentos anuais do negócio.

OBJETIVOS
O artigo demonstrará, através das análises de dados, como o regime tributário escolhido conforme faturamento anual da empresa,
em cada ano, afeta na lucratividade do negócio. Além de trazer informações como faturamento anual, regime tributário optado,
planejamento fiscal e carga tributária.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa será utilizada a pesquisa bibliográfica, através de artigos científicos já publicados, livros
direcionados aos temas de planejamento tributário e o sistema nacional de tributação, sites e leis que se referem a temática.

RESULTADOS

Segundo as pesquisas realizadas, verifica-se que a partir do ramo da empresa e do faturamento anual é necessário buscar o regime
que melhor se adequa. Sendo assim, a organização analisada iniciou as atividades com o regime Simples Nacional, com
crescimento do faturamento se tornou Lucro Presumido que por fim, expandiu ainda mais a sua prestação de serviço e se tornou
Lucro Real. É importante ressaltar, que é extrema necessidade o conhecimento e planejamento tributário, para que os tributos sejam
recolhidos de maneira correta e, localizar formas da redução da carga tributária de forma lícita e legal, para não advir a sonegação
de impostos.

CONCLUSOES

O artigo discorre sobre uma questão importante para o negócio, demonstrando sua necessidade da gestão e planejamento
tributário. Essa gestão se faz necessária pela questão da fiscalização e da lucratividade da empresa, onde o regime tributário
escolhido afeta não só a lucratividade da empresa como também a alíquota da carga tributária do regime correspondente. Sendo
assim, um planejamento tributário realizado em uma empresa ajuda com que possa evoluir, ter uma lucratividade assertiva e pagar
os impostos corretamente sem causar qualquer problema com o fisco.

REFERENCIAS

REZENDE; PEREIRA; ALENCAR. Contabilidade tributária: Entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados das
empresas. Pg 46. 2010. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação. Pg 33 e 84. Curitiba: InterSaberes,
2017. OLIVEIRA, Marcella Gomes de. Legislação e previdenciária em ciências contábeis. Pg 121. Curitiba Contentus, 2020.
LOLLATTO, Daiane. Planejamento tributário. Pg 18. Curitiba Contenus, 2020.
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TITULO O impacto causado pela escolha de um regime tributário na lucratividade da empresa.

INTRODUCAO

O presente artigo examina com profundidade os regimes tributários vigentes, conforme legislação nacional e, dentro de cada
regime, será demonstrado o enquadramento por tipo de empresa e a base de informações da organização pesquisada neste estudo.
Além disso, apresentará o impacto que cada regime fiscal trás na lucratividade, e qual melhor se adequa, utilizando como exemplos
os diferentes faturamentos anuais do negócio.

OBJETIVOS
O artigo demonstrará, através das análises de dados, como o regime tributário escolhido conforme faturamento anual da empresa,
em cada ano, afeta na lucratividade do negócio. Além de trazer informações como faturamento anual, regime tributário optado,
planejamento fiscal e carga tributária.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa será utilizada a pesquisa bibliográfica, através de artigos científicos já publicados, livros
direcionados aos temas de planejamento tributário e o sistema nacional de tributação, sites e leis que se referem a temática.

RESULTADOS

Segundo as pesquisas realizadas, verifica-se que a partir do ramo da empresa e do faturamento anual é necessário buscar o regime
que melhor se adequa. Sendo assim, a organização analisada iniciou as atividades com o regime Simples Nacional, com
crescimento do faturamento se tornou Lucro Presumido que por fim, expandiu ainda mais a sua prestação de serviço e se tornou
Lucro Real. É importante ressaltar, que é extrema necessidade o conhecimento e planejamento tributário, para que os tributos sejam
recolhidos de maneira correta e, localizar formas da redução da carga tributária de forma lícita e legal, para não advir a sonegação
de impostos.

CONCLUSOES

O artigo discorre sobre uma questão importante para o negócio, demonstrando sua necessidade da gestão e planejamento
tributário. Essa gestão se faz necessária pela questão da fiscalização e da lucratividade da empresa, onde o regime tributário
escolhido afeta não só a lucratividade da empresa como também a alíquota da carga tributária do regime correspondente. Sendo
assim, um planejamento tributário realizado em uma empresa ajuda com que possa evoluir, ter uma lucratividade assertiva e pagar
os impostos corretamente sem causar qualquer problema com o fisco.

REFERENCIAS

REZENDE; PEREIRA; ALENCAR. Contabilidade tributária: Entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados das
empresas. Pg 46. 2010. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação. Pg 33 e 84. Curitiba: InterSaberes,
2017. OLIVEIRA, Marcella Gomes de. Legislação e previdenciária em ciências contábeis. Pg 121. Curitiba Contentus, 2020.
LOLLATTO, Daiane. Planejamento tributário. Pg 18. Curitiba Contenus, 2020.
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TITULO Revisão Sistemática sobre Banco de Dados e Ferramentas Utilizadas nas Unidades de Saúde e LGPD

INTRODUCAO
Este artigo irá realizar uma revisão de artigos que abordam, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), visando compreender quais
ferramentas utilizadas em bancos de dados de hospitais, clínicas e centros de saúde em geral e a sua aplicação na área médica

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo identificar, mediante revisões sistemáticas, funções de algumas ferramentas utilizadas na área da
saúde para armazenar e manusear dados de pacientes e se essas ferramentas estão em concordância com a (LGPD).

METODOLOGIA

Para a construção do artigo utilizamos a metodologia de revisão sistemática e a ferramenta de pesquisa o Google Acadêmico, onde
foi feito o mapa de busca de artigos que abordavam sobre banco de dados e ferramentas nas unidades de saúde ou LGPD, para a
seleção de artigos que atendessem os critérios de inclusão e exclusão. Com a grande disponibilidade de arquivos, foi determinada a
avaliação dos artigos selecionados de forma que acrescentem informações relevantes à pesquisa, para a coleta de informações,
foram retiradas de referências de outros artigos alguns pontos que podem agregar na riqueza do contexto, consulta em sites
governamentais e em revistas científicas.

RESULTADOS

Foram encontradas informações sobre cinco ferramentas e como elas são utilizadas, sendo elas: Computação em Nuvem, uma
forma de armazenamento de dados distribuída (MELL, 2011); RIS, automatiza o fluxo de trabalho de clínicas radiológicas; PACS,
oferece visualização de imagens de diagnósticos de forma remota (MARQUES, 2009); TABNET, gera informações das bases de
dados do Sistema Único de Saúde por meio de tabelas e gráficos (DATASUS); PEP, prontuário eletrônico de pacientes, onde estão as
informações do paciente de forma digital, permitindo uma qualidade maior de atendimento (ALBUQUERQUE, 2017).

CONCLUSOES

O mundo tecnológico é movido por dados e o que mais se deve prezar é a proteção das informações de usuários. Diversas
informações correm o risco de serem vendidas ou vazadas de um sistema, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garante a
segurança dessas informações nas empresas. Antigamente, muitos sistemas não tinham o cuidado necessário para manusear os
dados de seus usuários, por conta disso, essa lei foi elaborada entrou em vigor para que as empresas zelem pela segurança dos
dados armazenados em seus sistemas. Na área da saúde, principalmente, uma clínica tem diversas informações sobre seus
pacientes, como documentos, endereços e seus prontuários. Informações valiosas, que podem cair em mãos erradas e gerarem
problemas aos detentores desses dados. Essas clínicas devem ter disponíveis serviços de tecnologia avançada que realmente
protegem os dados de usuários e que eles sejam armazenados apenas com a autorização do paciente, e que estejam de acordo
com a LGPD.

REFERENCIAS

ALBUQUERQUE E. A. Y., ALBUQUERQUE G. A., SOUZA L. C., SANTOS S. S., RÊGO Y. L. S. Prontuário Eletrônico do Paciente em
Ambiente Hospitalares e Certificação de Software em Saúde: Avanços que Visam Maior Segurança dos Dados Médicos. 2017.
MARQUES P. M. A., SALOMÃO S. C., PACS: Sistemas de Arquivamento e Distribuição de Imagens. Revista Brasileira de Física
Médica. 2009. MELL P., GRANCE T. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology. 2011.
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TITULO Revisão Sistemática sobre Banco de Dados e Ferramentas Utilizadas nas Unidades de Saúde e LGPD

INTRODUCAO
Este artigo irá realizar uma revisão de artigos que abordam, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), visando compreender quais
ferramentas utilizadas em bancos de dados de hospitais, clínicas e centros de saúde em geral e a sua aplicação na área médica

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo identificar, mediante revisões sistemáticas, funções de algumas ferramentas utilizadas na área da
saúde para armazenar e manusear dados de pacientes e se essas ferramentas estão em concordância com a (LGPD).

METODOLOGIA

Para a construção do artigo utilizamos a metodologia de revisão sistemática e a ferramenta de pesquisa o Google Acadêmico, onde
foi feito o mapa de busca de artigos que abordavam sobre banco de dados e ferramentas nas unidades de saúde ou LGPD, para a
seleção de artigos que atendessem os critérios de inclusão e exclusão. Com a grande disponibilidade de arquivos, foi determinada a
avaliação dos artigos selecionados de forma que acrescentem informações relevantes à pesquisa, para a coleta de informações,
foram retiradas de referências de outros artigos alguns pontos que podem agregar na riqueza do contexto, consulta em sites
governamentais e em revistas científicas.

RESULTADOS

Foram encontradas informações sobre cinco ferramentas e como elas são utilizadas, sendo elas: Computação em Nuvem, uma
forma de armazenamento de dados distribuída (MELL, 2011); RIS, automatiza o fluxo de trabalho de clínicas radiológicas; PACS,
oferece visualização de imagens de diagnósticos de forma remota (MARQUES, 2009); TABNET, gera informações das bases de
dados do Sistema Único de Saúde por meio de tabelas e gráficos (DATASUS); PEP, prontuário eletrônico de pacientes, onde estão as
informações do paciente de forma digital, permitindo uma qualidade maior de atendimento (ALBUQUERQUE, 2017).

CONCLUSOES

O mundo tecnológico é movido por dados e o que mais se deve prezar é a proteção das informações de usuários. Diversas
informações correm o risco de serem vendidas ou vazadas de um sistema, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garante a
segurança dessas informações nas empresas. Antigamente, muitos sistemas não tinham o cuidado necessário para manusear os
dados de seus usuários, por conta disso, essa lei foi elaborada entrou em vigor para que as empresas zelem pela segurança dos
dados armazenados em seus sistemas. Na área da saúde, principalmente, uma clínica tem diversas informações sobre seus
pacientes, como documentos, endereços e seus prontuários. Informações valiosas, que podem cair em mãos erradas e gerarem
problemas aos detentores desses dados. Essas clínicas devem ter disponíveis serviços de tecnologia avançada que realmente
protegem os dados de usuários e que eles sejam armazenados apenas com a autorização do paciente, e que estejam de acordo
com a LGPD.

REFERENCIAS

ALBUQUERQUE E. A. Y., ALBUQUERQUE G. A., SOUZA L. C., SANTOS S. S., RÊGO Y. L. S. Prontuário Eletrônico do Paciente em
Ambiente Hospitalares e Certificação de Software em Saúde: Avanços que Visam Maior Segurança dos Dados Médicos. 2017.
MARQUES P. M. A., SALOMÃO S. C., PACS: Sistemas de Arquivamento e Distribuição de Imagens. Revista Brasileira de Física
Médica. 2009. MELL P., GRANCE T. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology. 2011.
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TITULO Revisão Sistemática sobre Banco de Dados e Ferramentas Utilizadas nas Unidades de Saúde e LGPD

INTRODUCAO
Este artigo irá realizar uma revisão de artigos que abordam, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), visando compreender quais
ferramentas utilizadas em bancos de dados de hospitais, clínicas e centros de saúde em geral e a sua aplicação na área médica

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo identificar, mediante revisões sistemáticas, funções de algumas ferramentas utilizadas na área da
saúde para armazenar e manusear dados de pacientes e se essas ferramentas estão em concordância com a (LGPD).

METODOLOGIA

Para a construção do artigo utilizamos a metodologia de revisão sistemática e a ferramenta de pesquisa o Google Acadêmico, onde
foi feito o mapa de busca de artigos que abordavam sobre banco de dados e ferramentas nas unidades de saúde ou LGPD, para a
seleção de artigos que atendessem os critérios de inclusão e exclusão. Com a grande disponibilidade de arquivos, foi determinada a
avaliação dos artigos selecionados de forma que acrescentem informações relevantes à pesquisa, para a coleta de informações,
foram retiradas de referências de outros artigos alguns pontos que podem agregar na riqueza do contexto, consulta em sites
governamentais e em revistas científicas.

RESULTADOS

Foram encontradas informações sobre cinco ferramentas e como elas são utilizadas, sendo elas: Computação em Nuvem, uma
forma de armazenamento de dados distribuída (MELL, 2011); RIS, automatiza o fluxo de trabalho de clínicas radiológicas; PACS,
oferece visualização de imagens de diagnósticos de forma remota (MARQUES, 2009); TABNET, gera informações das bases de
dados do Sistema Único de Saúde por meio de tabelas e gráficos (DATASUS); PEP, prontuário eletrônico de pacientes, onde estão as
informações do paciente de forma digital, permitindo uma qualidade maior de atendimento (ALBUQUERQUE, 2017).

CONCLUSOES

O mundo tecnológico é movido por dados e o que mais se deve prezar é a proteção das informações de usuários. Diversas
informações correm o risco de serem vendidas ou vazadas de um sistema, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garante a
segurança dessas informações nas empresas. Antigamente, muitos sistemas não tinham o cuidado necessário para manusear os
dados de seus usuários, por conta disso, essa lei foi elaborada entrou em vigor para que as empresas zelem pela segurança dos
dados armazenados em seus sistemas. Na área da saúde, principalmente, uma clínica tem diversas informações sobre seus
pacientes, como documentos, endereços e seus prontuários. Informações valiosas, que podem cair em mãos erradas e gerarem
problemas aos detentores desses dados. Essas clínicas devem ter disponíveis serviços de tecnologia avançada que realmente
protegem os dados de usuários e que eles sejam armazenados apenas com a autorização do paciente, e que estejam de acordo
com a LGPD.

REFERENCIAS

ALBUQUERQUE E. A. Y., ALBUQUERQUE G. A., SOUZA L. C., SANTOS S. S., RÊGO Y. L. S. Prontuário Eletrônico do Paciente em
Ambiente Hospitalares e Certificação de Software em Saúde: Avanços que Visam Maior Segurança dos Dados Médicos. 2017.
MARQUES P. M. A., SALOMÃO S. C., PACS: Sistemas de Arquivamento e Distribuição de Imagens. Revista Brasileira de Física
Médica. 2009. MELL P., GRANCE T. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology. 2011.
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TITULO Revisão Sistemática sobre Banco de Dados e Ferramentas Utilizadas nas Unidades de Saúde e LGPD

INTRODUCAO
Este artigo irá realizar uma revisão de artigos que abordam, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), visando compreender quais
ferramentas utilizadas em bancos de dados de hospitais, clínicas e centros de saúde em geral e a sua aplicação na área médica

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo identificar, mediante revisões sistemáticas, funções de algumas ferramentas utilizadas na área da
saúde para armazenar e manusear dados de pacientes e se essas ferramentas estão em concordância com a (LGPD).

METODOLOGIA

Para a construção do artigo utilizamos a metodologia de revisão sistemática e a ferramenta de pesquisa o Google Acadêmico, onde
foi feito o mapa de busca de artigos que abordavam sobre banco de dados e ferramentas nas unidades de saúde ou LGPD, para a
seleção de artigos que atendessem os critérios de inclusão e exclusão. Com a grande disponibilidade de arquivos, foi determinada a
avaliação dos artigos selecionados de forma que acrescentem informações relevantes à pesquisa, para a coleta de informações,
foram retiradas de referências de outros artigos alguns pontos que podem agregar na riqueza do contexto, consulta em sites
governamentais e em revistas científicas.

RESULTADOS

Foram encontradas informações sobre cinco ferramentas e como elas são utilizadas, sendo elas: Computação em Nuvem, uma
forma de armazenamento de dados distribuída (MELL, 2011); RIS, automatiza o fluxo de trabalho de clínicas radiológicas; PACS,
oferece visualização de imagens de diagnósticos de forma remota (MARQUES, 2009); TABNET, gera informações das bases de
dados do Sistema Único de Saúde por meio de tabelas e gráficos (DATASUS); PEP, prontuário eletrônico de pacientes, onde estão as
informações do paciente de forma digital, permitindo uma qualidade maior de atendimento (ALBUQUERQUE, 2017).

CONCLUSOES

O mundo tecnológico é movido por dados e o que mais se deve prezar é a proteção das informações de usuários. Diversas
informações correm o risco de serem vendidas ou vazadas de um sistema, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garante a
segurança dessas informações nas empresas. Antigamente, muitos sistemas não tinham o cuidado necessário para manusear os
dados de seus usuários, por conta disso, essa lei foi elaborada entrou em vigor para que as empresas zelem pela segurança dos
dados armazenados em seus sistemas. Na área da saúde, principalmente, uma clínica tem diversas informações sobre seus
pacientes, como documentos, endereços e seus prontuários. Informações valiosas, que podem cair em mãos erradas e gerarem
problemas aos detentores desses dados. Essas clínicas devem ter disponíveis serviços de tecnologia avançada que realmente
protegem os dados de usuários e que eles sejam armazenados apenas com a autorização do paciente, e que estejam de acordo
com a LGPD.

REFERENCIAS

ALBUQUERQUE E. A. Y., ALBUQUERQUE G. A., SOUZA L. C., SANTOS S. S., RÊGO Y. L. S. Prontuário Eletrônico do Paciente em
Ambiente Hospitalares e Certificação de Software em Saúde: Avanços que Visam Maior Segurança dos Dados Médicos. 2017.
MARQUES P. M. A., SALOMÃO S. C., PACS: Sistemas de Arquivamento e Distribuição de Imagens. Revista Brasileira de Física
Médica. 2009. MELL P., GRANCE T. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology. 2011.
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TITULO Uma análise comparativa entre a LGPD, GDPR e a Lei de Proteção de dados Chilena. Um Olhar Da Perspectiva Tecnológica

INTRODUCAO
Com os avanços tecnológicos e a globalização, o fluxo de dados ficou cada vez maior dentro de uma sociedade. Com isso, houve
uma necessidade de garantir que dados compartilhados sejam utilizados de forma correta, sem infringir os direitos humanos. Sendo
assim, as Leis de Proteção de Dados foram criadas com o principal objetivo de proteger e tratar dados com eficiência e segurança.

OBJETIVOS
Realizar análises comparativas entre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR),
e a Lei de Proteção de Dados Pessoais Chilena, a partir de uma perspectiva tecnológica.

METODOLOGIA

A Metodologia aplicada no resumo foi baseada na proposta de análise de conteúdo citada por Apud Bardin. Foram realizadas
pesquisas durante os meses de agosto e outubro de 2022, utilizando as seguintes palavras-chave: LGPD, GDPR e Lei de Proteção de
Dados Pessoais Chilena. Com isso, prosseguimos nosso projeto passando pelas seguintes etapas: - Leitura do material recolhido; -
Análise dos dados reunidos; - Tratamento dos resultados obtidos;

RESULTADOS

Criada em 2018, a LGPD está dividia em 10 capítulos, possuindo 65 artigos. E apesar de ser uma legislação bem recente, já passou
por atualizações relevantes que foram iniciadas desde dezembro de 2018, com a Medida Provisória n.º 869, onde sua intenção era
alcançar o mesmo nível de adequação da GDPR. Citada no parágrafo anterior, a GDPR foi aprovada em 2016, tendo vigor em maio
de 2018. Possui 11 capítulos com 99 artigos sendo criada com o intuito de evitar a manipulação de dados pessoais, porém teve
grande evolução ao passar dos anos. Já o Chile foi o primeiro país da América Latina a aprovar uma Lei de Proteção de Dados, a Lei
n.º 19.628, que está atualmente em vigor. Representa um marco normativo de proteção de dados pessoais no país, garantindo
direitos fundamentais aos titulares de dados. Quando olhamos para essas leis com um olhar voltado à segurança da informação,
notamos o seguinte: o ambiente virtual tem uma dimensão ampla e vasta, isso torna ainda mais difícil o controle dos dados na
internet, onde muitas vezes são vazadas informações de banco de dados, resultando em bastante insegurança ao titular em relação
ao rumo que será destinado essas informações de caráter íntimo, pessoal e privado. As Leis de Proteção de Dados podem ser
consideradas estratégias para as empresas, pois garantem uma maior segurança digital para cliente e para as próprias marcas, que
passam a estar menos suscetíveis a ataques cibernéticos.

CONCLUSOES

As Leis de Proteção de Dados apresentadas estão em constante progresso para garantir uma melhor segurança dentro do ambiente
tecnológico, onde se encontram os maiores risco e desafios e relação à proteção de dados. Porém, quando comparadas as leis
citadas anteriormente, nota-se que a GDPR se mostra mais desenvolvida em relação as outras leis, onde seu impacto é tanto que
influencia outros países na revisão de suas legislações quanto à proteção de dados.

REFERENCIAS

Agostinelli, J. (2018). A IMPORTÂNCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO AMBIENTE ONLINE. Fonte:
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/7025#:~:text =O%20presente%20estudo%20intitulado%20–
%20“A,dentro%20da%20esfera%20virtual%2C%20chamada Pinheiro, P. P. (2020). Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n.
13.709/2018 -LGPD. Fonte: https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=oXPWDwAAQBAJ(#38)oi=fnd(#38)pg=PT13(#38)dq=LGPD(#38)ots=k82oCoJQ_R(#38)sig=K
90seCtrnyCbii0xMpfj51EHYps#v=onepage(#38)q=LGPD(#38)f=false Ramiro, A. (02 de 2020). PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO
BRASIL E NO CHILE: UMA ANÁLISE. Fonte: DERECHOS DIGITALES:
https://observatoriolgpd.com/wpcontent/uploads/2020/02/Protecao-de-dados-pessoais-no-Brasil-e-no-Chile.pdf
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TITULO Uma análise comparativa entre a LGPD, GDPR e a Lei de Proteção de dados Chilena. Um Olhar Da Perspectiva Tecnológica

INTRODUCAO
Com os avanços tecnológicos e a globalização, o fluxo de dados ficou cada vez maior dentro de uma sociedade. Com isso, houve
uma necessidade de garantir que dados compartilhados sejam utilizados de forma correta, sem infringir os direitos humanos. Sendo
assim, as Leis de Proteção de Dados foram criadas com o principal objetivo de proteger e tratar dados com eficiência e segurança.

OBJETIVOS
Realizar análises comparativas entre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR),
e a Lei de Proteção de Dados Pessoais Chilena, a partir de uma perspectiva tecnológica.

METODOLOGIA

A Metodologia aplicada no resumo foi baseada na proposta de análise de conteúdo citada por Apud Bardin. Foram realizadas
pesquisas durante os meses de agosto e outubro de 2022, utilizando as seguintes palavras-chave: LGPD, GDPR e Lei de Proteção de
Dados Pessoais Chilena. Com isso, prosseguimos nosso projeto passando pelas seguintes etapas: - Leitura do material recolhido; -
Análise dos dados reunidos; - Tratamento dos resultados obtidos;

RESULTADOS

Criada em 2018, a LGPD está dividia em 10 capítulos, possuindo 65 artigos. E apesar de ser uma legislação bem recente, já passou
por atualizações relevantes que foram iniciadas desde dezembro de 2018, com a Medida Provisória n.º 869, onde sua intenção era
alcançar o mesmo nível de adequação da GDPR. Citada no parágrafo anterior, a GDPR foi aprovada em 2016, tendo vigor em maio
de 2018. Possui 11 capítulos com 99 artigos sendo criada com o intuito de evitar a manipulação de dados pessoais, porém teve
grande evolução ao passar dos anos. Já o Chile foi o primeiro país da América Latina a aprovar uma Lei de Proteção de Dados, a Lei
n.º 19.628, que está atualmente em vigor. Representa um marco normativo de proteção de dados pessoais no país, garantindo
direitos fundamentais aos titulares de dados. Quando olhamos para essas leis com um olhar voltado à segurança da informação,
notamos o seguinte: o ambiente virtual tem uma dimensão ampla e vasta, isso torna ainda mais difícil o controle dos dados na
internet, onde muitas vezes são vazadas informações de banco de dados, resultando em bastante insegurança ao titular em relação
ao rumo que será destinado essas informações de caráter íntimo, pessoal e privado. As Leis de Proteção de Dados podem ser
consideradas estratégias para as empresas, pois garantem uma maior segurança digital para cliente e para as próprias marcas, que
passam a estar menos suscetíveis a ataques cibernéticos.

CONCLUSOES

As Leis de Proteção de Dados apresentadas estão em constante progresso para garantir uma melhor segurança dentro do ambiente
tecnológico, onde se encontram os maiores risco e desafios e relação à proteção de dados. Porém, quando comparadas as leis
citadas anteriormente, nota-se que a GDPR se mostra mais desenvolvida em relação as outras leis, onde seu impacto é tanto que
influencia outros países na revisão de suas legislações quanto à proteção de dados.

REFERENCIAS

Agostinelli, J. (2018). A IMPORTÂNCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO AMBIENTE ONLINE. Fonte:
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/7025#:~:text =O%20presente%20estudo%20intitulado%20–
%20“A,dentro%20da%20esfera%20virtual%2C%20chamada Pinheiro, P. P. (2020). Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n.
13.709/2018 -LGPD. Fonte: https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=oXPWDwAAQBAJ(#38)oi=fnd(#38)pg=PT13(#38)dq=LGPD(#38)ots=k82oCoJQ_R(#38)sig=K
90seCtrnyCbii0xMpfj51EHYps#v=onepage(#38)q=LGPD(#38)f=false Ramiro, A. (02 de 2020). PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO
BRASIL E NO CHILE: UMA ANÁLISE. Fonte: DERECHOS DIGITALES:
https://observatoriolgpd.com/wpcontent/uploads/2020/02/Protecao-de-dados-pessoais-no-Brasil-e-no-Chile.pdf
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TITULO Uma análise comparativa entre a LGPD, GDPR e a Lei de Proteção de dados Chilena. Um Olhar Da Perspectiva Tecnológica

INTRODUCAO
Com os avanços tecnológicos e a globalização, o fluxo de dados ficou cada vez maior dentro de uma sociedade. Com isso, houve
uma necessidade de garantir que dados compartilhados sejam utilizados de forma correta, sem infringir os direitos humanos. Sendo
assim, as Leis de Proteção de Dados foram criadas com o principal objetivo de proteger e tratar dados com eficiência e segurança.

OBJETIVOS
Realizar análises comparativas entre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR),
e a Lei de Proteção de Dados Pessoais Chilena, a partir de uma perspectiva tecnológica.

METODOLOGIA

A Metodologia aplicada no resumo foi baseada na proposta de análise de conteúdo citada por Apud Bardin. Foram realizadas
pesquisas durante os meses de agosto e outubro de 2022, utilizando as seguintes palavras-chave: LGPD, GDPR e Lei de Proteção de
Dados Pessoais Chilena. Com isso, prosseguimos nosso projeto passando pelas seguintes etapas: - Leitura do material recolhido; -
Análise dos dados reunidos; - Tratamento dos resultados obtidos;

RESULTADOS

Criada em 2018, a LGPD está dividia em 10 capítulos, possuindo 65 artigos. E apesar de ser uma legislação bem recente, já passou
por atualizações relevantes que foram iniciadas desde dezembro de 2018, com a Medida Provisória n.º 869, onde sua intenção era
alcançar o mesmo nível de adequação da GDPR. Citada no parágrafo anterior, a GDPR foi aprovada em 2016, tendo vigor em maio
de 2018. Possui 11 capítulos com 99 artigos sendo criada com o intuito de evitar a manipulação de dados pessoais, porém teve
grande evolução ao passar dos anos. Já o Chile foi o primeiro país da América Latina a aprovar uma Lei de Proteção de Dados, a Lei
n.º 19.628, que está atualmente em vigor. Representa um marco normativo de proteção de dados pessoais no país, garantindo
direitos fundamentais aos titulares de dados. Quando olhamos para essas leis com um olhar voltado à segurança da informação,
notamos o seguinte: o ambiente virtual tem uma dimensão ampla e vasta, isso torna ainda mais difícil o controle dos dados na
internet, onde muitas vezes são vazadas informações de banco de dados, resultando em bastante insegurança ao titular em relação
ao rumo que será destinado essas informações de caráter íntimo, pessoal e privado. As Leis de Proteção de Dados podem ser
consideradas estratégias para as empresas, pois garantem uma maior segurança digital para cliente e para as próprias marcas, que
passam a estar menos suscetíveis a ataques cibernéticos.

CONCLUSOES

As Leis de Proteção de Dados apresentadas estão em constante progresso para garantir uma melhor segurança dentro do ambiente
tecnológico, onde se encontram os maiores risco e desafios e relação à proteção de dados. Porém, quando comparadas as leis
citadas anteriormente, nota-se que a GDPR se mostra mais desenvolvida em relação as outras leis, onde seu impacto é tanto que
influencia outros países na revisão de suas legislações quanto à proteção de dados.

REFERENCIAS

Agostinelli, J. (2018). A IMPORTÂNCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO AMBIENTE ONLINE. Fonte:
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/7025#:~:text =O%20presente%20estudo%20intitulado%20–
%20“A,dentro%20da%20esfera%20virtual%2C%20chamada Pinheiro, P. P. (2020). Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n.
13.709/2018 -LGPD. Fonte: https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=oXPWDwAAQBAJ(#38)oi=fnd(#38)pg=PT13(#38)dq=LGPD(#38)ots=k82oCoJQ_R(#38)sig=K
90seCtrnyCbii0xMpfj51EHYps#v=onepage(#38)q=LGPD(#38)f=false Ramiro, A. (02 de 2020). PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO
BRASIL E NO CHILE: UMA ANÁLISE. Fonte: DERECHOS DIGITALES:
https://observatoriolgpd.com/wpcontent/uploads/2020/02/Protecao-de-dados-pessoais-no-Brasil-e-no-Chile.pdf
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TITULO Uma análise comparativa entre a LGPD, GDPR e a Lei de Proteção de dados Chilena. Um Olhar Da Perspectiva Tecnológica

INTRODUCAO
Com os avanços tecnológicos e a globalização, o fluxo de dados ficou cada vez maior dentro de uma sociedade. Com isso, houve
uma necessidade de garantir que dados compartilhados sejam utilizados de forma correta, sem infringir os direitos humanos. Sendo
assim, as Leis de Proteção de Dados foram criadas com o principal objetivo de proteger e tratar dados com eficiência e segurança.

OBJETIVOS
Realizar análises comparativas entre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR),
e a Lei de Proteção de Dados Pessoais Chilena, a partir de uma perspectiva tecnológica.

METODOLOGIA

A Metodologia aplicada no resumo foi baseada na proposta de análise de conteúdo citada por Apud Bardin. Foram realizadas
pesquisas durante os meses de agosto e outubro de 2022, utilizando as seguintes palavras-chave: LGPD, GDPR e Lei de Proteção de
Dados Pessoais Chilena. Com isso, prosseguimos nosso projeto passando pelas seguintes etapas: - Leitura do material recolhido; -
Análise dos dados reunidos; - Tratamento dos resultados obtidos;

RESULTADOS

Criada em 2018, a LGPD está dividia em 10 capítulos, possuindo 65 artigos. E apesar de ser uma legislação bem recente, já passou
por atualizações relevantes que foram iniciadas desde dezembro de 2018, com a Medida Provisória n.º 869, onde sua intenção era
alcançar o mesmo nível de adequação da GDPR. Citada no parágrafo anterior, a GDPR foi aprovada em 2016, tendo vigor em maio
de 2018. Possui 11 capítulos com 99 artigos sendo criada com o intuito de evitar a manipulação de dados pessoais, porém teve
grande evolução ao passar dos anos. Já o Chile foi o primeiro país da América Latina a aprovar uma Lei de Proteção de Dados, a Lei
n.º 19.628, que está atualmente em vigor. Representa um marco normativo de proteção de dados pessoais no país, garantindo
direitos fundamentais aos titulares de dados. Quando olhamos para essas leis com um olhar voltado à segurança da informação,
notamos o seguinte: o ambiente virtual tem uma dimensão ampla e vasta, isso torna ainda mais difícil o controle dos dados na
internet, onde muitas vezes são vazadas informações de banco de dados, resultando em bastante insegurança ao titular em relação
ao rumo que será destinado essas informações de caráter íntimo, pessoal e privado. As Leis de Proteção de Dados podem ser
consideradas estratégias para as empresas, pois garantem uma maior segurança digital para cliente e para as próprias marcas, que
passam a estar menos suscetíveis a ataques cibernéticos.

CONCLUSOES

As Leis de Proteção de Dados apresentadas estão em constante progresso para garantir uma melhor segurança dentro do ambiente
tecnológico, onde se encontram os maiores risco e desafios e relação à proteção de dados. Porém, quando comparadas as leis
citadas anteriormente, nota-se que a GDPR se mostra mais desenvolvida em relação as outras leis, onde seu impacto é tanto que
influencia outros países na revisão de suas legislações quanto à proteção de dados.

REFERENCIAS

Agostinelli, J. (2018). A IMPORTÂNCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO AMBIENTE ONLINE. Fonte:
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/7025#:~:text =O%20presente%20estudo%20intitulado%20–
%20“A,dentro%20da%20esfera%20virtual%2C%20chamada Pinheiro, P. P. (2020). Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n.
13.709/2018 -LGPD. Fonte: https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=oXPWDwAAQBAJ(#38)oi=fnd(#38)pg=PT13(#38)dq=LGPD(#38)ots=k82oCoJQ_R(#38)sig=K
90seCtrnyCbii0xMpfj51EHYps#v=onepage(#38)q=LGPD(#38)f=false Ramiro, A. (02 de 2020). PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO
BRASIL E NO CHILE: UMA ANÁLISE. Fonte: DERECHOS DIGITALES:
https://observatoriolgpd.com/wpcontent/uploads/2020/02/Protecao-de-dados-pessoais-no-Brasil-e-no-Chile.pdf
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Uma análise comparativa entre a LGPD, GDPR e a Lei de Proteção de dados Chilena. Um Olhar Da Perspectiva Tecnológica

INTRODUCAO
Com os avanços tecnológicos e a globalização, o fluxo de dados ficou cada vez maior dentro de uma sociedade. Com isso, houve
uma necessidade de garantir que dados compartilhados sejam utilizados de forma correta, sem infringir os direitos humanos. Sendo
assim, as Leis de Proteção de Dados foram criadas com o principal objetivo de proteger e tratar dados com eficiência e segurança.

OBJETIVOS
Realizar análises comparativas entre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR),
e a Lei de Proteção de Dados Pessoais Chilena, a partir de uma perspectiva tecnológica.

METODOLOGIA

A Metodologia aplicada no resumo foi baseada na proposta de análise de conteúdo citada por Apud Bardin. Foram realizadas
pesquisas durante os meses de agosto e outubro de 2022, utilizando as seguintes palavras-chave: LGPD, GDPR e Lei de Proteção de
Dados Pessoais Chilena. Com isso, prosseguimos nosso projeto passando pelas seguintes etapas: - Leitura do material recolhido; -
Análise dos dados reunidos; - Tratamento dos resultados obtidos;

RESULTADOS

Criada em 2018, a LGPD está dividia em 10 capítulos, possuindo 65 artigos. E apesar de ser uma legislação bem recente, já passou
por atualizações relevantes que foram iniciadas desde dezembro de 2018, com a Medida Provisória n.º 869, onde sua intenção era
alcançar o mesmo nível de adequação da GDPR. Citada no parágrafo anterior, a GDPR foi aprovada em 2016, tendo vigor em maio
de 2018. Possui 11 capítulos com 99 artigos sendo criada com o intuito de evitar a manipulação de dados pessoais, porém teve
grande evolução ao passar dos anos. Já o Chile foi o primeiro país da América Latina a aprovar uma Lei de Proteção de Dados, a Lei
n.º 19.628, que está atualmente em vigor. Representa um marco normativo de proteção de dados pessoais no país, garantindo
direitos fundamentais aos titulares de dados. Quando olhamos para essas leis com um olhar voltado à segurança da informação,
notamos o seguinte: o ambiente virtual tem uma dimensão ampla e vasta, isso torna ainda mais difícil o controle dos dados na
internet, onde muitas vezes são vazadas informações de banco de dados, resultando em bastante insegurança ao titular em relação
ao rumo que será destinado essas informações de caráter íntimo, pessoal e privado. As Leis de Proteção de Dados podem ser
consideradas estratégias para as empresas, pois garantem uma maior segurança digital para cliente e para as próprias marcas, que
passam a estar menos suscetíveis a ataques cibernéticos.

CONCLUSOES

As Leis de Proteção de Dados apresentadas estão em constante progresso para garantir uma melhor segurança dentro do ambiente
tecnológico, onde se encontram os maiores risco e desafios e relação à proteção de dados. Porém, quando comparadas as leis
citadas anteriormente, nota-se que a GDPR se mostra mais desenvolvida em relação as outras leis, onde seu impacto é tanto que
influencia outros países na revisão de suas legislações quanto à proteção de dados.

REFERENCIAS

Agostinelli, J. (2018). A IMPORTÂNCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO AMBIENTE ONLINE. Fonte:
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/7025#:~:text =O%20presente%20estudo%20intitulado%20–
%20“A,dentro%20da%20esfera%20virtual%2C%20chamada Pinheiro, P. P. (2020). Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n.
13.709/2018 -LGPD. Fonte: https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=oXPWDwAAQBAJ(#38)oi=fnd(#38)pg=PT13(#38)dq=LGPD(#38)ots=k82oCoJQ_R(#38)sig=K
90seCtrnyCbii0xMpfj51EHYps#v=onepage(#38)q=LGPD(#38)f=false Ramiro, A. (02 de 2020). PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO
BRASIL E NO CHILE: UMA ANÁLISE. Fonte: DERECHOS DIGITALES:
https://observatoriolgpd.com/wpcontent/uploads/2020/02/Protecao-de-dados-pessoais-no-Brasil-e-no-Chile.pdf
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Uma análise comparativa entre a LGPD, GDPR e a Lei de Proteção de dados Chilena. Um Olhar Da Perspectiva Tecnológica

INTRODUCAO
Com os avanços tecnológicos e a globalização, o fluxo de dados ficou cada vez maior dentro de uma sociedade. Com isso, houve
uma necessidade de garantir que dados compartilhados sejam utilizados de forma correta, sem infringir os direitos humanos. Sendo
assim, as Leis de Proteção de Dados foram criadas com o principal objetivo de proteger e tratar dados com eficiência e segurança.

OBJETIVOS
Realizar análises comparativas entre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR),
e a Lei de Proteção de Dados Pessoais Chilena, a partir de uma perspectiva tecnológica.

METODOLOGIA

A Metodologia aplicada no resumo foi baseada na proposta de análise de conteúdo citada por Apud Bardin. Foram realizadas
pesquisas durante os meses de agosto e outubro de 2022, utilizando as seguintes palavras-chave: LGPD, GDPR e Lei de Proteção de
Dados Pessoais Chilena. Com isso, prosseguimos nosso projeto passando pelas seguintes etapas: - Leitura do material recolhido; -
Análise dos dados reunidos; - Tratamento dos resultados obtidos;

RESULTADOS

Criada em 2018, a LGPD está dividia em 10 capítulos, possuindo 65 artigos. E apesar de ser uma legislação bem recente, já passou
por atualizações relevantes que foram iniciadas desde dezembro de 2018, com a Medida Provisória n.º 869, onde sua intenção era
alcançar o mesmo nível de adequação da GDPR. Citada no parágrafo anterior, a GDPR foi aprovada em 2016, tendo vigor em maio
de 2018. Possui 11 capítulos com 99 artigos sendo criada com o intuito de evitar a manipulação de dados pessoais, porém teve
grande evolução ao passar dos anos. Já o Chile foi o primeiro país da América Latina a aprovar uma Lei de Proteção de Dados, a Lei
n.º 19.628, que está atualmente em vigor. Representa um marco normativo de proteção de dados pessoais no país, garantindo
direitos fundamentais aos titulares de dados. Quando olhamos para essas leis com um olhar voltado à segurança da informação,
notamos o seguinte: o ambiente virtual tem uma dimensão ampla e vasta, isso torna ainda mais difícil o controle dos dados na
internet, onde muitas vezes são vazadas informações de banco de dados, resultando em bastante insegurança ao titular em relação
ao rumo que será destinado essas informações de caráter íntimo, pessoal e privado. As Leis de Proteção de Dados podem ser
consideradas estratégias para as empresas, pois garantem uma maior segurança digital para cliente e para as próprias marcas, que
passam a estar menos suscetíveis a ataques cibernéticos.

CONCLUSOES

As Leis de Proteção de Dados apresentadas estão em constante progresso para garantir uma melhor segurança dentro do ambiente
tecnológico, onde se encontram os maiores risco e desafios e relação à proteção de dados. Porém, quando comparadas as leis
citadas anteriormente, nota-se que a GDPR se mostra mais desenvolvida em relação as outras leis, onde seu impacto é tanto que
influencia outros países na revisão de suas legislações quanto à proteção de dados.

REFERENCIAS

Agostinelli, J. (2018). A IMPORTÂNCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO AMBIENTE ONLINE. Fonte:
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/7025#:~:text =O%20presente%20estudo%20intitulado%20–
%20“A,dentro%20da%20esfera%20virtual%2C%20chamada Pinheiro, P. P. (2020). Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n.
13.709/2018 -LGPD. Fonte: https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=oXPWDwAAQBAJ(#38)oi=fnd(#38)pg=PT13(#38)dq=LGPD(#38)ots=k82oCoJQ_R(#38)sig=K
90seCtrnyCbii0xMpfj51EHYps#v=onepage(#38)q=LGPD(#38)f=false Ramiro, A. (02 de 2020). PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO
BRASIL E NO CHILE: UMA ANÁLISE. Fonte: DERECHOS DIGITALES:
https://observatoriolgpd.com/wpcontent/uploads/2020/02/Protecao-de-dados-pessoais-no-Brasil-e-no-Chile.pdf
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Um Mapeamento Sistemático sobre o uso da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental

INTRODUCAO

Diversas clínicas psicológicas mantêm arquivos físicos por não confiarem em meios tecnológicos (Rousmaniere et al. (2014), em
contrapartida, existem diversas clínicas armazenando eletronicamente essas informações. Nos dois casos, existe a oportunidade e
necessidade de melhoria do armazenamento dos dados. Diante disso, tem-se como objetivo o Mapeamento Sistemático sobre o uso
da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental, onde o intuito é realizar uma pesquisa, de como a lei LGPD preserva os dados
dos Pacientes na área da Psiquiatria e na saúde mental. Silva (2021).

OBJETIVOS Objetivamos esclarecer como o uso da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental é utilizada.

METODOLOGIA
Os repositórios utilizados foram Google Acadêmico, Scielo, Revista e jornais da época. Adotou-se, como critérios de inclusão: o
período de publicação; a relevância do artigo, e possuir referência direta sobre saúde mental; posteriormente, buscou-se materiais
complementares para embasamento da pesquisa.

RESULTADOS

Como resultado do mapeamento realizado da busca determinada foram selecionados inicialmente 48 artigos e após a aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão 79% (38) dos artigos este número foi reduzido para 10 artigos. Dos 10 artigos observou-se que 19%
(9) artigos relatavam o uso da LGPD em áreas como Saúde, Segurança e Direito, sendo que dos 2% (1) Artigos selecionados para o
mapeamento sistemático que relataram o uso da LGPD em Clínicas de Psiquiatria e Saúde Mental.

CONCLUSOES

O avanço tecnológico permitiu que a sociedade evoluísse em se tratando do armazenamento e uso dos dados, permitindo sua
consulta com uma maior agilidade, principalmente ao se utilizar dispositivos conectados à internet. Porém, essa alta disponibilidade
das informações trouxe problemas como roubo e vazamento de dados. Diante disso, o objetivo geral do trabalho foi de realizar um
estudo de caso sobre a aplicação da LGPD na área de psiquiatria e Saúde Mental, verificando a posição das clínicas da área em
relação ao assunto, para isso foram analisados temas como segurança da informação e seus princípios de integridade,
disponibilidade e confidencialidade; as particularidades da LGPD, sua forma de tratamento de dados e sua aplicação na psiquiatria e
saúde mental. O resultado apresentado foi que 79% dos Artigos Mostram que ainda não estão adequados à legislação, sendo que
19% desconhecem ou não possui o hábito de cuidar da segurança dos dados, o que demonstra um desafio quanto ao pouco tempo
para se adequar e implementar as políticas e treinamentos necessários. Como trabalho futuro sugere-se refazer a pesquisa com as
mesmas clínicas após o período de um ano, de forma a verificar se houve mudanças quanto à adequação à lei e conhecimentos de
proteção dos dados.

REFERENCIAS

PINHEIRO, Patrícia Peck. Proteção de dados pessoais. Saraiva Jur, 2ª edição. 2020 SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia A.; RUIZ,
Pedro. Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica. 11. Porto Alegre: Artmed, 2017. Disponível em
(#60)https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/sms-12925(#62) Acesso em: 20 de setembro de 2022. ROUSMANIERE, Tony;
ABBASS, Allan; FREDERICKSON, Jon. (2014). New Developments in Technology-Assisted Supervision and Training: A Practical
Overview. Journal of Clinical Psychology, n.70, p. 1-12, novembro. 2014.Disponível em:
(#60)https://www.researchgate.net/publication/265786216_New_Dev (#62). Acesso em: 20 de setembro de 2022.
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Um Mapeamento Sistemático sobre o uso da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental

INTRODUCAO

Diversas clínicas psicológicas mantêm arquivos físicos por não confiarem em meios tecnológicos (Rousmaniere et al. (2014), em
contrapartida, existem diversas clínicas armazenando eletronicamente essas informações. Nos dois casos, existe a oportunidade e
necessidade de melhoria do armazenamento dos dados. Diante disso, tem-se como objetivo o Mapeamento Sistemático sobre o uso
da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental, onde o intuito é realizar uma pesquisa, de como a lei LGPD preserva os dados
dos Pacientes na área da Psiquiatria e na saúde mental. Silva (2021).

OBJETIVOS Objetivamos esclarecer como o uso da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental é utilizada.

METODOLOGIA
Os repositórios utilizados foram Google Acadêmico, Scielo, Revista e jornais da época. Adotou-se, como critérios de inclusão: o
período de publicação; a relevância do artigo, e possuir referência direta sobre saúde mental; posteriormente, buscou-se materiais
complementares para embasamento da pesquisa.

RESULTADOS

Como resultado do mapeamento realizado da busca determinada foram selecionados inicialmente 48 artigos e após a aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão 79% (38) dos artigos este número foi reduzido para 10 artigos. Dos 10 artigos observou-se que 19%
(9) artigos relatavam o uso da LGPD em áreas como Saúde, Segurança e Direito, sendo que dos 2% (1) Artigos selecionados para o
mapeamento sistemático que relataram o uso da LGPD em Clínicas de Psiquiatria e Saúde Mental.

CONCLUSOES

O avanço tecnológico permitiu que a sociedade evoluísse em se tratando do armazenamento e uso dos dados, permitindo sua
consulta com uma maior agilidade, principalmente ao se utilizar dispositivos conectados à internet. Porém, essa alta disponibilidade
das informações trouxe problemas como roubo e vazamento de dados. Diante disso, o objetivo geral do trabalho foi de realizar um
estudo de caso sobre a aplicação da LGPD na área de psiquiatria e Saúde Mental, verificando a posição das clínicas da área em
relação ao assunto, para isso foram analisados temas como segurança da informação e seus princípios de integridade,
disponibilidade e confidencialidade; as particularidades da LGPD, sua forma de tratamento de dados e sua aplicação na psiquiatria e
saúde mental. O resultado apresentado foi que 79% dos Artigos Mostram que ainda não estão adequados à legislação, sendo que
19% desconhecem ou não possui o hábito de cuidar da segurança dos dados, o que demonstra um desafio quanto ao pouco tempo
para se adequar e implementar as políticas e treinamentos necessários. Como trabalho futuro sugere-se refazer a pesquisa com as
mesmas clínicas após o período de um ano, de forma a verificar se houve mudanças quanto à adequação à lei e conhecimentos de
proteção dos dados.

REFERENCIAS

PINHEIRO, Patrícia Peck. Proteção de dados pessoais. Saraiva Jur, 2ª edição. 2020 SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia A.; RUIZ,
Pedro. Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica. 11. Porto Alegre: Artmed, 2017. Disponível em
(#60)https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/sms-12925(#62) Acesso em: 20 de setembro de 2022. ROUSMANIERE, Tony;
ABBASS, Allan; FREDERICKSON, Jon. (2014). New Developments in Technology-Assisted Supervision and Training: A Practical
Overview. Journal of Clinical Psychology, n.70, p. 1-12, novembro. 2014.Disponível em:
(#60)https://www.researchgate.net/publication/265786216_New_Dev (#62). Acesso em: 20 de setembro de 2022.
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Um Mapeamento Sistemático sobre o uso da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental

INTRODUCAO

Diversas clínicas psicológicas mantêm arquivos físicos por não confiarem em meios tecnológicos (Rousmaniere et al. (2014), em
contrapartida, existem diversas clínicas armazenando eletronicamente essas informações. Nos dois casos, existe a oportunidade e
necessidade de melhoria do armazenamento dos dados. Diante disso, tem-se como objetivo o Mapeamento Sistemático sobre o uso
da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental, onde o intuito é realizar uma pesquisa, de como a lei LGPD preserva os dados
dos Pacientes na área da Psiquiatria e na saúde mental. Silva (2021).

OBJETIVOS Objetivamos esclarecer como o uso da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental é utilizada.

METODOLOGIA
Os repositórios utilizados foram Google Acadêmico, Scielo, Revista e jornais da época. Adotou-se, como critérios de inclusão: o
período de publicação; a relevância do artigo, e possuir referência direta sobre saúde mental; posteriormente, buscou-se materiais
complementares para embasamento da pesquisa.

RESULTADOS

Como resultado do mapeamento realizado da busca determinada foram selecionados inicialmente 48 artigos e após a aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão 79% (38) dos artigos este número foi reduzido para 10 artigos. Dos 10 artigos observou-se que 19%
(9) artigos relatavam o uso da LGPD em áreas como Saúde, Segurança e Direito, sendo que dos 2% (1) Artigos selecionados para o
mapeamento sistemático que relataram o uso da LGPD em Clínicas de Psiquiatria e Saúde Mental.

CONCLUSOES

O avanço tecnológico permitiu que a sociedade evoluísse em se tratando do armazenamento e uso dos dados, permitindo sua
consulta com uma maior agilidade, principalmente ao se utilizar dispositivos conectados à internet. Porém, essa alta disponibilidade
das informações trouxe problemas como roubo e vazamento de dados. Diante disso, o objetivo geral do trabalho foi de realizar um
estudo de caso sobre a aplicação da LGPD na área de psiquiatria e Saúde Mental, verificando a posição das clínicas da área em
relação ao assunto, para isso foram analisados temas como segurança da informação e seus princípios de integridade,
disponibilidade e confidencialidade; as particularidades da LGPD, sua forma de tratamento de dados e sua aplicação na psiquiatria e
saúde mental. O resultado apresentado foi que 79% dos Artigos Mostram que ainda não estão adequados à legislação, sendo que
19% desconhecem ou não possui o hábito de cuidar da segurança dos dados, o que demonstra um desafio quanto ao pouco tempo
para se adequar e implementar as políticas e treinamentos necessários. Como trabalho futuro sugere-se refazer a pesquisa com as
mesmas clínicas após o período de um ano, de forma a verificar se houve mudanças quanto à adequação à lei e conhecimentos de
proteção dos dados.

REFERENCIAS

PINHEIRO, Patrícia Peck. Proteção de dados pessoais. Saraiva Jur, 2ª edição. 2020 SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia A.; RUIZ,
Pedro. Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica. 11. Porto Alegre: Artmed, 2017. Disponível em
(#60)https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/sms-12925(#62) Acesso em: 20 de setembro de 2022. ROUSMANIERE, Tony;
ABBASS, Allan; FREDERICKSON, Jon. (2014). New Developments in Technology-Assisted Supervision and Training: A Practical
Overview. Journal of Clinical Psychology, n.70, p. 1-12, novembro. 2014.Disponível em:
(#60)https://www.researchgate.net/publication/265786216_New_Dev (#62). Acesso em: 20 de setembro de 2022.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Um Mapeamento Sistemático sobre o uso da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental

INTRODUCAO

Diversas clínicas psicológicas mantêm arquivos físicos por não confiarem em meios tecnológicos (Rousmaniere et al. (2014), em
contrapartida, existem diversas clínicas armazenando eletronicamente essas informações. Nos dois casos, existe a oportunidade e
necessidade de melhoria do armazenamento dos dados. Diante disso, tem-se como objetivo o Mapeamento Sistemático sobre o uso
da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental, onde o intuito é realizar uma pesquisa, de como a lei LGPD preserva os dados
dos Pacientes na área da Psiquiatria e na saúde mental. Silva (2021).

OBJETIVOS Objetivamos esclarecer como o uso da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental é utilizada.

METODOLOGIA
Os repositórios utilizados foram Google Acadêmico, Scielo, Revista e jornais da época. Adotou-se, como critérios de inclusão: o
período de publicação; a relevância do artigo, e possuir referência direta sobre saúde mental; posteriormente, buscou-se materiais
complementares para embasamento da pesquisa.

RESULTADOS

Como resultado do mapeamento realizado da busca determinada foram selecionados inicialmente 48 artigos e após a aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão 79% (38) dos artigos este número foi reduzido para 10 artigos. Dos 10 artigos observou-se que 19%
(9) artigos relatavam o uso da LGPD em áreas como Saúde, Segurança e Direito, sendo que dos 2% (1) Artigos selecionados para o
mapeamento sistemático que relataram o uso da LGPD em Clínicas de Psiquiatria e Saúde Mental.

CONCLUSOES

O avanço tecnológico permitiu que a sociedade evoluísse em se tratando do armazenamento e uso dos dados, permitindo sua
consulta com uma maior agilidade, principalmente ao se utilizar dispositivos conectados à internet. Porém, essa alta disponibilidade
das informações trouxe problemas como roubo e vazamento de dados. Diante disso, o objetivo geral do trabalho foi de realizar um
estudo de caso sobre a aplicação da LGPD na área de psiquiatria e Saúde Mental, verificando a posição das clínicas da área em
relação ao assunto, para isso foram analisados temas como segurança da informação e seus princípios de integridade,
disponibilidade e confidencialidade; as particularidades da LGPD, sua forma de tratamento de dados e sua aplicação na psiquiatria e
saúde mental. O resultado apresentado foi que 79% dos Artigos Mostram que ainda não estão adequados à legislação, sendo que
19% desconhecem ou não possui o hábito de cuidar da segurança dos dados, o que demonstra um desafio quanto ao pouco tempo
para se adequar e implementar as políticas e treinamentos necessários. Como trabalho futuro sugere-se refazer a pesquisa com as
mesmas clínicas após o período de um ano, de forma a verificar se houve mudanças quanto à adequação à lei e conhecimentos de
proteção dos dados.

REFERENCIAS

PINHEIRO, Patrícia Peck. Proteção de dados pessoais. Saraiva Jur, 2ª edição. 2020 SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia A.; RUIZ,
Pedro. Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica. 11. Porto Alegre: Artmed, 2017. Disponível em
(#60)https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/sms-12925(#62) Acesso em: 20 de setembro de 2022. ROUSMANIERE, Tony;
ABBASS, Allan; FREDERICKSON, Jon. (2014). New Developments in Technology-Assisted Supervision and Training: A Practical
Overview. Journal of Clinical Psychology, n.70, p. 1-12, novembro. 2014.Disponível em:
(#60)https://www.researchgate.net/publication/265786216_New_Dev (#62). Acesso em: 20 de setembro de 2022.
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TITULO Um Mapeamento Sistemático sobre o uso da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental

INTRODUCAO

Diversas clínicas psicológicas mantêm arquivos físicos por não confiarem em meios tecnológicos (Rousmaniere et al. (2014), em
contrapartida, existem diversas clínicas armazenando eletronicamente essas informações. Nos dois casos, existe a oportunidade e
necessidade de melhoria do armazenamento dos dados. Diante disso, tem-se como objetivo o Mapeamento Sistemático sobre o uso
da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental, onde o intuito é realizar uma pesquisa, de como a lei LGPD preserva os dados
dos Pacientes na área da Psiquiatria e na saúde mental. Silva (2021).

OBJETIVOS Objetivamos esclarecer como o uso da LGPD na Área da Psiquiatria e na Saúde Mental é utilizada.

METODOLOGIA
Os repositórios utilizados foram Google Acadêmico, Scielo, Revista e jornais da época. Adotou-se, como critérios de inclusão: o
período de publicação; a relevância do artigo, e possuir referência direta sobre saúde mental; posteriormente, buscou-se materiais
complementares para embasamento da pesquisa.

RESULTADOS

Como resultado do mapeamento realizado da busca determinada foram selecionados inicialmente 48 artigos e após a aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão 79% (38) dos artigos este número foi reduzido para 10 artigos. Dos 10 artigos observou-se que 19%
(9) artigos relatavam o uso da LGPD em áreas como Saúde, Segurança e Direito, sendo que dos 2% (1) Artigos selecionados para o
mapeamento sistemático que relataram o uso da LGPD em Clínicas de Psiquiatria e Saúde Mental.

CONCLUSOES

O avanço tecnológico permitiu que a sociedade evoluísse em se tratando do armazenamento e uso dos dados, permitindo sua
consulta com uma maior agilidade, principalmente ao se utilizar dispositivos conectados à internet. Porém, essa alta disponibilidade
das informações trouxe problemas como roubo e vazamento de dados. Diante disso, o objetivo geral do trabalho foi de realizar um
estudo de caso sobre a aplicação da LGPD na área de psiquiatria e Saúde Mental, verificando a posição das clínicas da área em
relação ao assunto, para isso foram analisados temas como segurança da informação e seus princípios de integridade,
disponibilidade e confidencialidade; as particularidades da LGPD, sua forma de tratamento de dados e sua aplicação na psiquiatria e
saúde mental. O resultado apresentado foi que 79% dos Artigos Mostram que ainda não estão adequados à legislação, sendo que
19% desconhecem ou não possui o hábito de cuidar da segurança dos dados, o que demonstra um desafio quanto ao pouco tempo
para se adequar e implementar as políticas e treinamentos necessários. Como trabalho futuro sugere-se refazer a pesquisa com as
mesmas clínicas após o período de um ano, de forma a verificar se houve mudanças quanto à adequação à lei e conhecimentos de
proteção dos dados.

REFERENCIAS

PINHEIRO, Patrícia Peck. Proteção de dados pessoais. Saraiva Jur, 2ª edição. 2020 SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia A.; RUIZ,
Pedro. Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica. 11. Porto Alegre: Artmed, 2017. Disponível em
(#60)https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/sms-12925(#62) Acesso em: 20 de setembro de 2022. ROUSMANIERE, Tony;
ABBASS, Allan; FREDERICKSON, Jon. (2014). New Developments in Technology-Assisted Supervision and Training: A Practical
Overview. Journal of Clinical Psychology, n.70, p. 1-12, novembro. 2014.Disponível em:
(#60)https://www.researchgate.net/publication/265786216_New_Dev (#62). Acesso em: 20 de setembro de 2022.
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Mapeamento sistemático da LGPD na área da estética

INTRODUCAO

A LGPD foi implementada em 2018, acarretando diversas normas e sanções para as empresas que estão sob sua vigência, tais
como: empresas bancárias, empresas de administração e principalmente sobre empresas do ramo estético. Dados Pessoais
Sensíveis, se referem a uma subclasse dentro da classe geral de dado pessoal. Tal como ocorre com o dado pessoal, um dado
pessoal sensível é a informação de pessoa física que a identifica ou a torna identificável. Conceito dado pela própria LGPD Segundo
um relatório da ISAPS, no ano de 2020 foram realizadas mais de 1 milhão de procedimentos de cirurgia estética no Brasil. Conforme
a implementação da LGPD e com base na crescente da área, surge o questionamento de como é feito o tratamento de dados, em
especial os dados sensíveis de seus pacientes.

OBJETIVOS
Avaliar, através das pesquisas selecionadas, como as empresas de estética estão se adequando a proteção dos dados de seus
clientes?

METODOLOGIA
A busca pelos dados e informações foi feita em artigos com critérios específicos de pesquisa e seleção dos materiais retirados dos
repertórios de pesquisa Google Acadêmico e Sciencedirect. Com os artigos de estudo devidamente filtrados através dos critérios
impostos, foi realizado o levantamento dos dados.

RESULTADOS

Com a implementação da LGPD o Brasil entrou no grupo de países que contam com a norma protetiva que se refere à natureza
fundamental do direito à proteção de dados. O objetivo deste mapeamento é poder mensurar como as empresas estão tratando os
diversos tipos de dados dos pacientes. No total foram analisados 20 artigos que condizem ao contexto da LGPD e tratam sobre os
conceitos de Dados Pessoais e Dados Sensíveis. Dentre todos analisados, 15% retratavam especificamente sobre a área estética,
mas não relatavam o tratamento de dados e muito menos apresentavam conclusões concretas ao redor do assunto. 85% dos
artigos estudados se referem à área da Saúde, dentre eles 30% citavam o tratamento de Dados sensíveis e a forma de como
Hospitais e Clínicas privadas armazenam os mesmos. Em comparações durante os estudos, se percebe que não existem dados
conclusivos que abordem o tratamento de dados na área estética por falta de materiais sobre eles.

CONCLUSOES
A área estética está alavancando no Brasil, de acordo com um levantamento da ABIHPEC realizado em 2021 entramos em 3º lugar
no ranking geral no mundo. Se comparado com a Saúde Geral ou outras áreas, é perceptível que faltam levantamentos de dados que
condizem com a estética.

REFERENCIAS

Foad Nahai, MD, FACS, General Data Protection Regulation (GDPR) and Data Breaches: What You Should Know, Aesthetic Surgery
Journal, Volume 39, Issue 2, February 2019, Pages 238–240 BRASIL, Lei Nº13.709, 14 de AGOSTO /de 2018. Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD). Brasilia. Monteiro, A; Soares, A; Paes Junior, AJO; Marques, EP; Teixeira, LBD; Bergstein, G; Poli, FA; Skorkowski,
A. Diretriz para Registro de Dados de Pacientes na vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Revista de Saúde Digital e
Tecnologias Educacionais. [online], volume 6, n.1. Editor responsável: Luiz Roberto de Oliveira. Fortaleza, outubro de 2021, p. 01-11.
Disponível em: http://periodicos.ufc.br/resdite/index. Acesso em: 21 set. 2022.
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Mapeamento sistemático da LGPD na área da estética

INTRODUCAO

A LGPD foi implementada em 2018, acarretando diversas normas e sanções para as empresas que estão sob sua vigência, tais
como: empresas bancárias, empresas de administração e principalmente sobre empresas do ramo estético. Dados Pessoais
Sensíveis, se referem a uma subclasse dentro da classe geral de dado pessoal. Tal como ocorre com o dado pessoal, um dado
pessoal sensível é a informação de pessoa física que a identifica ou a torna identificável. Conceito dado pela própria LGPD Segundo
um relatório da ISAPS, no ano de 2020 foram realizadas mais de 1 milhão de procedimentos de cirurgia estética no Brasil. Conforme
a implementação da LGPD e com base na crescente da área, surge o questionamento de como é feito o tratamento de dados, em
especial os dados sensíveis de seus pacientes.

OBJETIVOS
Avaliar, através das pesquisas selecionadas, como as empresas de estética estão se adequando a proteção dos dados de seus
clientes?

METODOLOGIA
A busca pelos dados e informações foi feita em artigos com critérios específicos de pesquisa e seleção dos materiais retirados dos
repertórios de pesquisa Google Acadêmico e Sciencedirect. Com os artigos de estudo devidamente filtrados através dos critérios
impostos, foi realizado o levantamento dos dados.

RESULTADOS

Com a implementação da LGPD o Brasil entrou no grupo de países que contam com a norma protetiva que se refere à natureza
fundamental do direito à proteção de dados. O objetivo deste mapeamento é poder mensurar como as empresas estão tratando os
diversos tipos de dados dos pacientes. No total foram analisados 20 artigos que condizem ao contexto da LGPD e tratam sobre os
conceitos de Dados Pessoais e Dados Sensíveis. Dentre todos analisados, 15% retratavam especificamente sobre a área estética,
mas não relatavam o tratamento de dados e muito menos apresentavam conclusões concretas ao redor do assunto. 85% dos
artigos estudados se referem à área da Saúde, dentre eles 30% citavam o tratamento de Dados sensíveis e a forma de como
Hospitais e Clínicas privadas armazenam os mesmos. Em comparações durante os estudos, se percebe que não existem dados
conclusivos que abordem o tratamento de dados na área estética por falta de materiais sobre eles.

CONCLUSOES
A área estética está alavancando no Brasil, de acordo com um levantamento da ABIHPEC realizado em 2021 entramos em 3º lugar
no ranking geral no mundo. Se comparado com a Saúde Geral ou outras áreas, é perceptível que faltam levantamentos de dados que
condizem com a estética.

REFERENCIAS

Foad Nahai, MD, FACS, General Data Protection Regulation (GDPR) and Data Breaches: What You Should Know, Aesthetic Surgery
Journal, Volume 39, Issue 2, February 2019, Pages 238–240 BRASIL, Lei Nº13.709, 14 de AGOSTO /de 2018. Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD). Brasilia. Monteiro, A; Soares, A; Paes Junior, AJO; Marques, EP; Teixeira, LBD; Bergstein, G; Poli, FA; Skorkowski,
A. Diretriz para Registro de Dados de Pacientes na vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Revista de Saúde Digital e
Tecnologias Educacionais. [online], volume 6, n.1. Editor responsável: Luiz Roberto de Oliveira. Fortaleza, outubro de 2021, p. 01-11.
Disponível em: http://periodicos.ufc.br/resdite/index. Acesso em: 21 set. 2022.
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Mapeamento sistemático da LGPD na área da estética

INTRODUCAO

A LGPD foi implementada em 2018, acarretando diversas normas e sanções para as empresas que estão sob sua vigência, tais
como: empresas bancárias, empresas de administração e principalmente sobre empresas do ramo estético. Dados Pessoais
Sensíveis, se referem a uma subclasse dentro da classe geral de dado pessoal. Tal como ocorre com o dado pessoal, um dado
pessoal sensível é a informação de pessoa física que a identifica ou a torna identificável. Conceito dado pela própria LGPD Segundo
um relatório da ISAPS, no ano de 2020 foram realizadas mais de 1 milhão de procedimentos de cirurgia estética no Brasil. Conforme
a implementação da LGPD e com base na crescente da área, surge o questionamento de como é feito o tratamento de dados, em
especial os dados sensíveis de seus pacientes.

OBJETIVOS
Avaliar, através das pesquisas selecionadas, como as empresas de estética estão se adequando a proteção dos dados de seus
clientes?

METODOLOGIA
A busca pelos dados e informações foi feita em artigos com critérios específicos de pesquisa e seleção dos materiais retirados dos
repertórios de pesquisa Google Acadêmico e Sciencedirect. Com os artigos de estudo devidamente filtrados através dos critérios
impostos, foi realizado o levantamento dos dados.

RESULTADOS

Com a implementação da LGPD o Brasil entrou no grupo de países que contam com a norma protetiva que se refere à natureza
fundamental do direito à proteção de dados. O objetivo deste mapeamento é poder mensurar como as empresas estão tratando os
diversos tipos de dados dos pacientes. No total foram analisados 20 artigos que condizem ao contexto da LGPD e tratam sobre os
conceitos de Dados Pessoais e Dados Sensíveis. Dentre todos analisados, 15% retratavam especificamente sobre a área estética,
mas não relatavam o tratamento de dados e muito menos apresentavam conclusões concretas ao redor do assunto. 85% dos
artigos estudados se referem à área da Saúde, dentre eles 30% citavam o tratamento de Dados sensíveis e a forma de como
Hospitais e Clínicas privadas armazenam os mesmos. Em comparações durante os estudos, se percebe que não existem dados
conclusivos que abordem o tratamento de dados na área estética por falta de materiais sobre eles.

CONCLUSOES
A área estética está alavancando no Brasil, de acordo com um levantamento da ABIHPEC realizado em 2021 entramos em 3º lugar
no ranking geral no mundo. Se comparado com a Saúde Geral ou outras áreas, é perceptível que faltam levantamentos de dados que
condizem com a estética.

REFERENCIAS

Foad Nahai, MD, FACS, General Data Protection Regulation (GDPR) and Data Breaches: What You Should Know, Aesthetic Surgery
Journal, Volume 39, Issue 2, February 2019, Pages 238–240 BRASIL, Lei Nº13.709, 14 de AGOSTO /de 2018. Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD). Brasilia. Monteiro, A; Soares, A; Paes Junior, AJO; Marques, EP; Teixeira, LBD; Bergstein, G; Poli, FA; Skorkowski,
A. Diretriz para Registro de Dados de Pacientes na vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Revista de Saúde Digital e
Tecnologias Educacionais. [online], volume 6, n.1. Editor responsável: Luiz Roberto de Oliveira. Fortaleza, outubro de 2021, p. 01-11.
Disponível em: http://periodicos.ufc.br/resdite/index. Acesso em: 21 set. 2022.
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Mapeamento sistemático da LGPD na área da estética

INTRODUCAO

A LGPD foi implementada em 2018, acarretando diversas normas e sanções para as empresas que estão sob sua vigência, tais
como: empresas bancárias, empresas de administração e principalmente sobre empresas do ramo estético. Dados Pessoais
Sensíveis, se referem a uma subclasse dentro da classe geral de dado pessoal. Tal como ocorre com o dado pessoal, um dado
pessoal sensível é a informação de pessoa física que a identifica ou a torna identificável. Conceito dado pela própria LGPD Segundo
um relatório da ISAPS, no ano de 2020 foram realizadas mais de 1 milhão de procedimentos de cirurgia estética no Brasil. Conforme
a implementação da LGPD e com base na crescente da área, surge o questionamento de como é feito o tratamento de dados, em
especial os dados sensíveis de seus pacientes.

OBJETIVOS
Avaliar, através das pesquisas selecionadas, como as empresas de estética estão se adequando a proteção dos dados de seus
clientes?

METODOLOGIA
A busca pelos dados e informações foi feita em artigos com critérios específicos de pesquisa e seleção dos materiais retirados dos
repertórios de pesquisa Google Acadêmico e Sciencedirect. Com os artigos de estudo devidamente filtrados através dos critérios
impostos, foi realizado o levantamento dos dados.

RESULTADOS

Com a implementação da LGPD o Brasil entrou no grupo de países que contam com a norma protetiva que se refere à natureza
fundamental do direito à proteção de dados. O objetivo deste mapeamento é poder mensurar como as empresas estão tratando os
diversos tipos de dados dos pacientes. No total foram analisados 20 artigos que condizem ao contexto da LGPD e tratam sobre os
conceitos de Dados Pessoais e Dados Sensíveis. Dentre todos analisados, 15% retratavam especificamente sobre a área estética,
mas não relatavam o tratamento de dados e muito menos apresentavam conclusões concretas ao redor do assunto. 85% dos
artigos estudados se referem à área da Saúde, dentre eles 30% citavam o tratamento de Dados sensíveis e a forma de como
Hospitais e Clínicas privadas armazenam os mesmos. Em comparações durante os estudos, se percebe que não existem dados
conclusivos que abordem o tratamento de dados na área estética por falta de materiais sobre eles.

CONCLUSOES
A área estética está alavancando no Brasil, de acordo com um levantamento da ABIHPEC realizado em 2021 entramos em 3º lugar
no ranking geral no mundo. Se comparado com a Saúde Geral ou outras áreas, é perceptível que faltam levantamentos de dados que
condizem com a estética.

REFERENCIAS

Foad Nahai, MD, FACS, General Data Protection Regulation (GDPR) and Data Breaches: What You Should Know, Aesthetic Surgery
Journal, Volume 39, Issue 2, February 2019, Pages 238–240 BRASIL, Lei Nº13.709, 14 de AGOSTO /de 2018. Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD). Brasilia. Monteiro, A; Soares, A; Paes Junior, AJO; Marques, EP; Teixeira, LBD; Bergstein, G; Poli, FA; Skorkowski,
A. Diretriz para Registro de Dados de Pacientes na vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Revista de Saúde Digital e
Tecnologias Educacionais. [online], volume 6, n.1. Editor responsável: Luiz Roberto de Oliveira. Fortaleza, outubro de 2021, p. 01-11.
Disponível em: http://periodicos.ufc.br/resdite/index. Acesso em: 21 set. 2022.
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Mapeamento sistemático da LGPD na área da estética

INTRODUCAO

A LGPD foi implementada em 2018, acarretando diversas normas e sanções para as empresas que estão sob sua vigência, tais
como: empresas bancárias, empresas de administração e principalmente sobre empresas do ramo estético. Dados Pessoais
Sensíveis, se referem a uma subclasse dentro da classe geral de dado pessoal. Tal como ocorre com o dado pessoal, um dado
pessoal sensível é a informação de pessoa física que a identifica ou a torna identificável. Conceito dado pela própria LGPD Segundo
um relatório da ISAPS, no ano de 2020 foram realizadas mais de 1 milhão de procedimentos de cirurgia estética no Brasil. Conforme
a implementação da LGPD e com base na crescente da área, surge o questionamento de como é feito o tratamento de dados, em
especial os dados sensíveis de seus pacientes.

OBJETIVOS
Avaliar, através das pesquisas selecionadas, como as empresas de estética estão se adequando a proteção dos dados de seus
clientes?

METODOLOGIA
A busca pelos dados e informações foi feita em artigos com critérios específicos de pesquisa e seleção dos materiais retirados dos
repertórios de pesquisa Google Acadêmico e Sciencedirect. Com os artigos de estudo devidamente filtrados através dos critérios
impostos, foi realizado o levantamento dos dados.

RESULTADOS

Com a implementação da LGPD o Brasil entrou no grupo de países que contam com a norma protetiva que se refere à natureza
fundamental do direito à proteção de dados. O objetivo deste mapeamento é poder mensurar como as empresas estão tratando os
diversos tipos de dados dos pacientes. No total foram analisados 20 artigos que condizem ao contexto da LGPD e tratam sobre os
conceitos de Dados Pessoais e Dados Sensíveis. Dentre todos analisados, 15% retratavam especificamente sobre a área estética,
mas não relatavam o tratamento de dados e muito menos apresentavam conclusões concretas ao redor do assunto. 85% dos
artigos estudados se referem à área da Saúde, dentre eles 30% citavam o tratamento de Dados sensíveis e a forma de como
Hospitais e Clínicas privadas armazenam os mesmos. Em comparações durante os estudos, se percebe que não existem dados
conclusivos que abordem o tratamento de dados na área estética por falta de materiais sobre eles.

CONCLUSOES
A área estética está alavancando no Brasil, de acordo com um levantamento da ABIHPEC realizado em 2021 entramos em 3º lugar
no ranking geral no mundo. Se comparado com a Saúde Geral ou outras áreas, é perceptível que faltam levantamentos de dados que
condizem com a estética.

REFERENCIAS

Foad Nahai, MD, FACS, General Data Protection Regulation (GDPR) and Data Breaches: What You Should Know, Aesthetic Surgery
Journal, Volume 39, Issue 2, February 2019, Pages 238–240 BRASIL, Lei Nº13.709, 14 de AGOSTO /de 2018. Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD). Brasilia. Monteiro, A; Soares, A; Paes Junior, AJO; Marques, EP; Teixeira, LBD; Bergstein, G; Poli, FA; Skorkowski,
A. Diretriz para Registro de Dados de Pacientes na vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Revista de Saúde Digital e
Tecnologias Educacionais. [online], volume 6, n.1. Editor responsável: Luiz Roberto de Oliveira. Fortaleza, outubro de 2021, p. 01-11.
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TITULO Mapeamento sistemático da LGPD na área da estética

INTRODUCAO

A LGPD foi implementada em 2018, acarretando diversas normas e sanções para as empresas que estão sob sua vigência, tais
como: empresas bancárias, empresas de administração e principalmente sobre empresas do ramo estético. Dados Pessoais
Sensíveis, se referem a uma subclasse dentro da classe geral de dado pessoal. Tal como ocorre com o dado pessoal, um dado
pessoal sensível é a informação de pessoa física que a identifica ou a torna identificável. Conceito dado pela própria LGPD Segundo
um relatório da ISAPS, no ano de 2020 foram realizadas mais de 1 milhão de procedimentos de cirurgia estética no Brasil. Conforme
a implementação da LGPD e com base na crescente da área, surge o questionamento de como é feito o tratamento de dados, em
especial os dados sensíveis de seus pacientes.

OBJETIVOS
Avaliar, através das pesquisas selecionadas, como as empresas de estética estão se adequando a proteção dos dados de seus
clientes?

METODOLOGIA
A busca pelos dados e informações foi feita em artigos com critérios específicos de pesquisa e seleção dos materiais retirados dos
repertórios de pesquisa Google Acadêmico e Sciencedirect. Com os artigos de estudo devidamente filtrados através dos critérios
impostos, foi realizado o levantamento dos dados.

RESULTADOS

Com a implementação da LGPD o Brasil entrou no grupo de países que contam com a norma protetiva que se refere à natureza
fundamental do direito à proteção de dados. O objetivo deste mapeamento é poder mensurar como as empresas estão tratando os
diversos tipos de dados dos pacientes. No total foram analisados 20 artigos que condizem ao contexto da LGPD e tratam sobre os
conceitos de Dados Pessoais e Dados Sensíveis. Dentre todos analisados, 15% retratavam especificamente sobre a área estética,
mas não relatavam o tratamento de dados e muito menos apresentavam conclusões concretas ao redor do assunto. 85% dos
artigos estudados se referem à área da Saúde, dentre eles 30% citavam o tratamento de Dados sensíveis e a forma de como
Hospitais e Clínicas privadas armazenam os mesmos. Em comparações durante os estudos, se percebe que não existem dados
conclusivos que abordem o tratamento de dados na área estética por falta de materiais sobre eles.

CONCLUSOES
A área estética está alavancando no Brasil, de acordo com um levantamento da ABIHPEC realizado em 2021 entramos em 3º lugar
no ranking geral no mundo. Se comparado com a Saúde Geral ou outras áreas, é perceptível que faltam levantamentos de dados que
condizem com a estética.

REFERENCIAS

Foad Nahai, MD, FACS, General Data Protection Regulation (GDPR) and Data Breaches: What You Should Know, Aesthetic Surgery
Journal, Volume 39, Issue 2, February 2019, Pages 238–240 BRASIL, Lei Nº13.709, 14 de AGOSTO /de 2018. Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD). Brasilia. Monteiro, A; Soares, A; Paes Junior, AJO; Marques, EP; Teixeira, LBD; Bergstein, G; Poli, FA; Skorkowski,
A. Diretriz para Registro de Dados de Pacientes na vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Revista de Saúde Digital e
Tecnologias Educacionais. [online], volume 6, n.1. Editor responsável: Luiz Roberto de Oliveira. Fortaleza, outubro de 2021, p. 01-11.
Disponível em: http://periodicos.ufc.br/resdite/index. Acesso em: 21 set. 2022.
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TITULO Revisão Sistemática de Malwares no Brasil: Prevenções, Análises e Soluções

INTRODUCAO

Primeiramente precisamos ter em mente o que basicamente é um malware. Códigos maliciosos, também conhecidos como
malwares, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um dispositivo
eletrônico Esse artigo tem como objetivo identificar através de um mapeamento sistemático, quais são os tipos de malware, mais
investigados, seus impactos e contribuir para o maior conhecimento sobre essas ameaças digitais.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo realizar um mapeamento sistemático para esclarecer o que são malwares, sumarizando o conteúdo de
artigos relacionados ao tema, dicas sobre a prevenção desses e técnicas relacionadas a prevenção dessas ameaças.

METODOLOGIA
A metodologia usada no desenvolvimento do nosso artigo, utiliza Pesquisas Bibliográficas, que consistem em empregar artigos e
outras pesquisas como fontes, com tudo, onde usamos principalmente artigos científicos, como explicado no artigo segundo o
artigo de Treinta et al.(2014)

RESULTADOS

Como sabemos, programas maliciosos são um dos principais vetores de ataque contra sistemas informáticos. (FEBRABAN) (2015).
Para ficar um passo à frente dos mecanismos de segurança, os cyber-criminosos inseriram recursos eficientes de evasão, técnicas
de ofuscação, além da construção de processos de ataques baseados em sistemas distribuídos. Além disso, tendências em
diferentes países podem ser observadas com base em fatores como o tipo de usuário. Neste artigo, são analisadas amostras de
malware ativo no espaço brasileiro. (Marcus; Gregório; Lício 2015).

CONCLUSOES

Foi demonstrada a necessidade de avanços, esboçando fragilidades e limitações das abordagens conhecidas, e proposta uma nova
abordagem de classificação de malware, a definição de perfis de malware. A definição de perfis de malware apresentada no
trabalho baseia suas ideias no profiling criminal. A abordagem de classificação proposta utiliza uma definição de classes baseada
no objetivo a ser alcançado pela amostra de malware classificada, e pode ser muito útil para auxiliar um usuário que não seja
especialista na área.

REFERENCIAS

TREINTA; Fernanda Tavares, FARIAS FILHO; José Rodrigues, SANT'ANNA; Annibal Parracho, RABELO; Lúcia Mathias, Metodologia
de pesquisa bibliográfica com a utilização de método multicritério de apoio à decisão. Production, v. 24, n. 3, p. 508-520, doi:
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65132013005000078, July/Sept. 2014 MELO; Laerte Peotta de, AMARAL; Dino Macedo,
SAKAKIBARA; Flavio, ALMEIDA; André Resende de, SOUSA JR.; Rafael Timóteo de, NASCIMENTO Anderson,. Análise de Malware:
Investigação de Códigos Maliciosos Através de uma Abordagem Prática. 11º Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de
Sistemas Computacionais. 2013. OLIVEIRA; Felipe Borges. Malware, o vírus que oculta arquivos: como recuperar arquivos afetados
por esse vírus de computador. Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia. (2012).
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TITULO Revisão Sistemática de Malwares no Brasil: Prevenções, Análises e Soluções

INTRODUCAO

Primeiramente precisamos ter em mente o que basicamente é um malware. Códigos maliciosos, também conhecidos como
malwares, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um dispositivo
eletrônico Esse artigo tem como objetivo identificar através de um mapeamento sistemático, quais são os tipos de malware, mais
investigados, seus impactos e contribuir para o maior conhecimento sobre essas ameaças digitais.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo realizar um mapeamento sistemático para esclarecer o que são malwares, sumarizando o conteúdo de
artigos relacionados ao tema, dicas sobre a prevenção desses e técnicas relacionadas a prevenção dessas ameaças.

METODOLOGIA
A metodologia usada no desenvolvimento do nosso artigo, utiliza Pesquisas Bibliográficas, que consistem em empregar artigos e
outras pesquisas como fontes, com tudo, onde usamos principalmente artigos científicos, como explicado no artigo segundo o
artigo de Treinta et al.(2014)

RESULTADOS

Como sabemos, programas maliciosos são um dos principais vetores de ataque contra sistemas informáticos. (FEBRABAN) (2015).
Para ficar um passo à frente dos mecanismos de segurança, os cyber-criminosos inseriram recursos eficientes de evasão, técnicas
de ofuscação, além da construção de processos de ataques baseados em sistemas distribuídos. Além disso, tendências em
diferentes países podem ser observadas com base em fatores como o tipo de usuário. Neste artigo, são analisadas amostras de
malware ativo no espaço brasileiro. (Marcus; Gregório; Lício 2015).

CONCLUSOES

Foi demonstrada a necessidade de avanços, esboçando fragilidades e limitações das abordagens conhecidas, e proposta uma nova
abordagem de classificação de malware, a definição de perfis de malware. A definição de perfis de malware apresentada no
trabalho baseia suas ideias no profiling criminal. A abordagem de classificação proposta utiliza uma definição de classes baseada
no objetivo a ser alcançado pela amostra de malware classificada, e pode ser muito útil para auxiliar um usuário que não seja
especialista na área.

REFERENCIAS

TREINTA; Fernanda Tavares, FARIAS FILHO; José Rodrigues, SANT'ANNA; Annibal Parracho, RABELO; Lúcia Mathias, Metodologia
de pesquisa bibliográfica com a utilização de método multicritério de apoio à decisão. Production, v. 24, n. 3, p. 508-520, doi:
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65132013005000078, July/Sept. 2014 MELO; Laerte Peotta de, AMARAL; Dino Macedo,
SAKAKIBARA; Flavio, ALMEIDA; André Resende de, SOUSA JR.; Rafael Timóteo de, NASCIMENTO Anderson,. Análise de Malware:
Investigação de Códigos Maliciosos Através de uma Abordagem Prática. 11º Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de
Sistemas Computacionais. 2013. OLIVEIRA; Felipe Borges. Malware, o vírus que oculta arquivos: como recuperar arquivos afetados
por esse vírus de computador. Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia. (2012).
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TITULO Revisão Sistemática de Malwares no Brasil: Prevenções, Análises e Soluções

INTRODUCAO

Primeiramente precisamos ter em mente o que basicamente é um malware. Códigos maliciosos, também conhecidos como
malwares, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um dispositivo
eletrônico Esse artigo tem como objetivo identificar através de um mapeamento sistemático, quais são os tipos de malware, mais
investigados, seus impactos e contribuir para o maior conhecimento sobre essas ameaças digitais.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo realizar um mapeamento sistemático para esclarecer o que são malwares, sumarizando o conteúdo de
artigos relacionados ao tema, dicas sobre a prevenção desses e técnicas relacionadas a prevenção dessas ameaças.

METODOLOGIA
A metodologia usada no desenvolvimento do nosso artigo, utiliza Pesquisas Bibliográficas, que consistem em empregar artigos e
outras pesquisas como fontes, com tudo, onde usamos principalmente artigos científicos, como explicado no artigo segundo o
artigo de Treinta et al.(2014)

RESULTADOS

Como sabemos, programas maliciosos são um dos principais vetores de ataque contra sistemas informáticos. (FEBRABAN) (2015).
Para ficar um passo à frente dos mecanismos de segurança, os cyber-criminosos inseriram recursos eficientes de evasão, técnicas
de ofuscação, além da construção de processos de ataques baseados em sistemas distribuídos. Além disso, tendências em
diferentes países podem ser observadas com base em fatores como o tipo de usuário. Neste artigo, são analisadas amostras de
malware ativo no espaço brasileiro. (Marcus; Gregório; Lício 2015).

CONCLUSOES

Foi demonstrada a necessidade de avanços, esboçando fragilidades e limitações das abordagens conhecidas, e proposta uma nova
abordagem de classificação de malware, a definição de perfis de malware. A definição de perfis de malware apresentada no
trabalho baseia suas ideias no profiling criminal. A abordagem de classificação proposta utiliza uma definição de classes baseada
no objetivo a ser alcançado pela amostra de malware classificada, e pode ser muito útil para auxiliar um usuário que não seja
especialista na área.

REFERENCIAS

TREINTA; Fernanda Tavares, FARIAS FILHO; José Rodrigues, SANT'ANNA; Annibal Parracho, RABELO; Lúcia Mathias, Metodologia
de pesquisa bibliográfica com a utilização de método multicritério de apoio à decisão. Production, v. 24, n. 3, p. 508-520, doi:
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65132013005000078, July/Sept. 2014 MELO; Laerte Peotta de, AMARAL; Dino Macedo,
SAKAKIBARA; Flavio, ALMEIDA; André Resende de, SOUSA JR.; Rafael Timóteo de, NASCIMENTO Anderson,. Análise de Malware:
Investigação de Códigos Maliciosos Através de uma Abordagem Prática. 11º Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de
Sistemas Computacionais. 2013. OLIVEIRA; Felipe Borges. Malware, o vírus que oculta arquivos: como recuperar arquivos afetados
por esse vírus de computador. Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia. (2012).
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TITULO Revisão Sistemática de Malwares no Brasil: Prevenções, Análises e Soluções

INTRODUCAO

Primeiramente precisamos ter em mente o que basicamente é um malware. Códigos maliciosos, também conhecidos como
malwares, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um dispositivo
eletrônico Esse artigo tem como objetivo identificar através de um mapeamento sistemático, quais são os tipos de malware, mais
investigados, seus impactos e contribuir para o maior conhecimento sobre essas ameaças digitais.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo realizar um mapeamento sistemático para esclarecer o que são malwares, sumarizando o conteúdo de
artigos relacionados ao tema, dicas sobre a prevenção desses e técnicas relacionadas a prevenção dessas ameaças.

METODOLOGIA
A metodologia usada no desenvolvimento do nosso artigo, utiliza Pesquisas Bibliográficas, que consistem em empregar artigos e
outras pesquisas como fontes, com tudo, onde usamos principalmente artigos científicos, como explicado no artigo segundo o
artigo de Treinta et al.(2014)

RESULTADOS

Como sabemos, programas maliciosos são um dos principais vetores de ataque contra sistemas informáticos. (FEBRABAN) (2015).
Para ficar um passo à frente dos mecanismos de segurança, os cyber-criminosos inseriram recursos eficientes de evasão, técnicas
de ofuscação, além da construção de processos de ataques baseados em sistemas distribuídos. Além disso, tendências em
diferentes países podem ser observadas com base em fatores como o tipo de usuário. Neste artigo, são analisadas amostras de
malware ativo no espaço brasileiro. (Marcus; Gregório; Lício 2015).

CONCLUSOES

Foi demonstrada a necessidade de avanços, esboçando fragilidades e limitações das abordagens conhecidas, e proposta uma nova
abordagem de classificação de malware, a definição de perfis de malware. A definição de perfis de malware apresentada no
trabalho baseia suas ideias no profiling criminal. A abordagem de classificação proposta utiliza uma definição de classes baseada
no objetivo a ser alcançado pela amostra de malware classificada, e pode ser muito útil para auxiliar um usuário que não seja
especialista na área.

REFERENCIAS

TREINTA; Fernanda Tavares, FARIAS FILHO; José Rodrigues, SANT'ANNA; Annibal Parracho, RABELO; Lúcia Mathias, Metodologia
de pesquisa bibliográfica com a utilização de método multicritério de apoio à decisão. Production, v. 24, n. 3, p. 508-520, doi:
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65132013005000078, July/Sept. 2014 MELO; Laerte Peotta de, AMARAL; Dino Macedo,
SAKAKIBARA; Flavio, ALMEIDA; André Resende de, SOUSA JR.; Rafael Timóteo de, NASCIMENTO Anderson,. Análise de Malware:
Investigação de Códigos Maliciosos Através de uma Abordagem Prática. 11º Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de
Sistemas Computacionais. 2013. OLIVEIRA; Felipe Borges. Malware, o vírus que oculta arquivos: como recuperar arquivos afetados
por esse vírus de computador. Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia. (2012).
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TITULO Revisão Sistemática de Malwares no Brasil: Prevenções, Análises e Soluções

INTRODUCAO

Primeiramente precisamos ter em mente o que basicamente é um malware. Códigos maliciosos, também conhecidos como
malwares, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um dispositivo
eletrônico Esse artigo tem como objetivo identificar através de um mapeamento sistemático, quais são os tipos de malware, mais
investigados, seus impactos e contribuir para o maior conhecimento sobre essas ameaças digitais.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo realizar um mapeamento sistemático para esclarecer o que são malwares, sumarizando o conteúdo de
artigos relacionados ao tema, dicas sobre a prevenção desses e técnicas relacionadas a prevenção dessas ameaças.

METODOLOGIA
A metodologia usada no desenvolvimento do nosso artigo, utiliza Pesquisas Bibliográficas, que consistem em empregar artigos e
outras pesquisas como fontes, com tudo, onde usamos principalmente artigos científicos, como explicado no artigo segundo o
artigo de Treinta et al.(2014)

RESULTADOS

Como sabemos, programas maliciosos são um dos principais vetores de ataque contra sistemas informáticos. (FEBRABAN) (2015).
Para ficar um passo à frente dos mecanismos de segurança, os cyber-criminosos inseriram recursos eficientes de evasão, técnicas
de ofuscação, além da construção de processos de ataques baseados em sistemas distribuídos. Além disso, tendências em
diferentes países podem ser observadas com base em fatores como o tipo de usuário. Neste artigo, são analisadas amostras de
malware ativo no espaço brasileiro. (Marcus; Gregório; Lício 2015).

CONCLUSOES

Foi demonstrada a necessidade de avanços, esboçando fragilidades e limitações das abordagens conhecidas, e proposta uma nova
abordagem de classificação de malware, a definição de perfis de malware. A definição de perfis de malware apresentada no
trabalho baseia suas ideias no profiling criminal. A abordagem de classificação proposta utiliza uma definição de classes baseada
no objetivo a ser alcançado pela amostra de malware classificada, e pode ser muito útil para auxiliar um usuário que não seja
especialista na área.

REFERENCIAS

TREINTA; Fernanda Tavares, FARIAS FILHO; José Rodrigues, SANT'ANNA; Annibal Parracho, RABELO; Lúcia Mathias, Metodologia
de pesquisa bibliográfica com a utilização de método multicritério de apoio à decisão. Production, v. 24, n. 3, p. 508-520, doi:
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65132013005000078, July/Sept. 2014 MELO; Laerte Peotta de, AMARAL; Dino Macedo,
SAKAKIBARA; Flavio, ALMEIDA; André Resende de, SOUSA JR.; Rafael Timóteo de, NASCIMENTO Anderson,. Análise de Malware:
Investigação de Códigos Maliciosos Através de uma Abordagem Prática. 11º Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de
Sistemas Computacionais. 2013. OLIVEIRA; Felipe Borges. Malware, o vírus que oculta arquivos: como recuperar arquivos afetados
por esse vírus de computador. Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia. (2012).
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TITULO Revisão Sistemática de Malwares no Brasil: Prevenções, Análises e Soluções

INTRODUCAO

Primeiramente precisamos ter em mente o que basicamente é um malware. Códigos maliciosos, também conhecidos como
malwares, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um dispositivo
eletrônico Esse artigo tem como objetivo identificar através de um mapeamento sistemático, quais são os tipos de malware, mais
investigados, seus impactos e contribuir para o maior conhecimento sobre essas ameaças digitais.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo realizar um mapeamento sistemático para esclarecer o que são malwares, sumarizando o conteúdo de
artigos relacionados ao tema, dicas sobre a prevenção desses e técnicas relacionadas a prevenção dessas ameaças.

METODOLOGIA
A metodologia usada no desenvolvimento do nosso artigo, utiliza Pesquisas Bibliográficas, que consistem em empregar artigos e
outras pesquisas como fontes, com tudo, onde usamos principalmente artigos científicos, como explicado no artigo segundo o
artigo de Treinta et al.(2014)

RESULTADOS

Como sabemos, programas maliciosos são um dos principais vetores de ataque contra sistemas informáticos. (FEBRABAN) (2015).
Para ficar um passo à frente dos mecanismos de segurança, os cyber-criminosos inseriram recursos eficientes de evasão, técnicas
de ofuscação, além da construção de processos de ataques baseados em sistemas distribuídos. Além disso, tendências em
diferentes países podem ser observadas com base em fatores como o tipo de usuário. Neste artigo, são analisadas amostras de
malware ativo no espaço brasileiro. (Marcus; Gregório; Lício 2015).

CONCLUSOES

Foi demonstrada a necessidade de avanços, esboçando fragilidades e limitações das abordagens conhecidas, e proposta uma nova
abordagem de classificação de malware, a definição de perfis de malware. A definição de perfis de malware apresentada no
trabalho baseia suas ideias no profiling criminal. A abordagem de classificação proposta utiliza uma definição de classes baseada
no objetivo a ser alcançado pela amostra de malware classificada, e pode ser muito útil para auxiliar um usuário que não seja
especialista na área.

REFERENCIAS
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de pesquisa bibliográfica com a utilização de método multicritério de apoio à decisão. Production, v. 24, n. 3, p. 508-520, doi:
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SAKAKIBARA; Flavio, ALMEIDA; André Resende de, SOUSA JR.; Rafael Timóteo de, NASCIMENTO Anderson,. Análise de Malware:
Investigação de Códigos Maliciosos Através de uma Abordagem Prática. 11º Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de
Sistemas Computacionais. 2013. OLIVEIRA; Felipe Borges. Malware, o vírus que oculta arquivos: como recuperar arquivos afetados
por esse vírus de computador. Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia. (2012).
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TITULO Revisão Sistemática sobre como a Netflix aplica técnicas de contingências baseadas em ações de risco de bancos de dados

INTRODUCAO

Depois de uma falha sistémica, a Netflix decidiu migrar seu datacenter físico para um serviço de cloud computing fornecido pela
Amazon Web Services com o intuito de reduzir gastos e retrabalho. Apesar das decisões difíceis a serem tomadas, a empresa viu a
oportunidade de investir em novas técnicas, com base nisso a pesquisa se resume na investigação de todas as atualizações que
foram descobertas no decorrer desta migração, como escalabilidade, conteiners, big data e microserviços.

OBJETIVOS
O principal objetivo foi explorar, analisar e quantificar as novidades trazidas pela Netflix durante o processo de migração dos dados.
Por mais que os objetivos iniciais tenham sido atingidos, o uso de novas técnicas foi primordial para melhor administração,
prevenção, proteção e monitoramento de erros que podem resultar na perca ou compartilhamento indevido dos dados.

METODOLOGIA

A seleção dos dados foi umas partes mais importantes do artigo, pois foi necessário o uso de critérios de inclusão e exclusão para
que os documentos fossem extraídos de forma correta. O grupo foi dividido em três duplas com subtemas específicos, sendo banco
de dados, conteiners e bigdata. Seguindo a metodologia de caráter exploratório-descritivo com viés qualitativo para melhor
entendimento do assunto, decidimos pesquisar mais sobre todas as técnicas citadas e procurar entender quais são as possíveis
mudanças positivas que podem ser feitas ao decorrer do uso

RESULTADOS

O desenvolvimento do artigo focou em evidenciar como a migração dos bancos de dados para a computação em nuvem realizou o
uso das tecnologias a seu favor, beneficiando de modo geral a infraestrutura de T.I. Denota-se a independência do porte da
aplicação e do sistema operante ao ajudar e ajustar na alta disponibilidade das aplicações, de modo que o consumo dos hardwares
e do desenvolvimento dos sistemas possa escalonar para atender as necessidades de maneira desejada.

CONCLUSOES

A contar das dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do projeto, a busca por inovações se torna levemente obrigatória
para que os processos tenham o devido andamento e atenção. Com a inovação dos bancos de dados junto as técnicas para melhor
gerenciamento, a produção de software melhora a relação entre as diferentes áreas da computação. Para dar continuidade aos
estudos, sugere-se como realização de trabalhos futuros, uma pesquisa até quando o sistema e aplicações será linearmente
escalável?

REFERENCIAS
MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. Administração da produção, 2 ed. Rev. Aum. E atual São Paulo. Editora Saraiva, 2005. 562 p.
KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical
Report, 2007. LOHR, S. (2016). The age of big data. The New York Times, 2012.
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TITULO Revisão Sistemática sobre como a Netflix aplica técnicas de contingências baseadas em ações de risco de bancos de dados

INTRODUCAO

Depois de uma falha sistémica, a Netflix decidiu migrar seu datacenter físico para um serviço de cloud computing fornecido pela
Amazon Web Services com o intuito de reduzir gastos e retrabalho. Apesar das decisões difíceis a serem tomadas, a empresa viu a
oportunidade de investir em novas técnicas, com base nisso a pesquisa se resume na investigação de todas as atualizações que
foram descobertas no decorrer desta migração, como escalabilidade, conteiners, big data e microserviços.

OBJETIVOS
O principal objetivo foi explorar, analisar e quantificar as novidades trazidas pela Netflix durante o processo de migração dos dados.
Por mais que os objetivos iniciais tenham sido atingidos, o uso de novas técnicas foi primordial para melhor administração,
prevenção, proteção e monitoramento de erros que podem resultar na perca ou compartilhamento indevido dos dados.

METODOLOGIA

A seleção dos dados foi umas partes mais importantes do artigo, pois foi necessário o uso de critérios de inclusão e exclusão para
que os documentos fossem extraídos de forma correta. O grupo foi dividido em três duplas com subtemas específicos, sendo banco
de dados, conteiners e bigdata. Seguindo a metodologia de caráter exploratório-descritivo com viés qualitativo para melhor
entendimento do assunto, decidimos pesquisar mais sobre todas as técnicas citadas e procurar entender quais são as possíveis
mudanças positivas que podem ser feitas ao decorrer do uso

RESULTADOS

O desenvolvimento do artigo focou em evidenciar como a migração dos bancos de dados para a computação em nuvem realizou o
uso das tecnologias a seu favor, beneficiando de modo geral a infraestrutura de T.I. Denota-se a independência do porte da
aplicação e do sistema operante ao ajudar e ajustar na alta disponibilidade das aplicações, de modo que o consumo dos hardwares
e do desenvolvimento dos sistemas possa escalonar para atender as necessidades de maneira desejada.

CONCLUSOES

A contar das dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do projeto, a busca por inovações se torna levemente obrigatória
para que os processos tenham o devido andamento e atenção. Com a inovação dos bancos de dados junto as técnicas para melhor
gerenciamento, a produção de software melhora a relação entre as diferentes áreas da computação. Para dar continuidade aos
estudos, sugere-se como realização de trabalhos futuros, uma pesquisa até quando o sistema e aplicações será linearmente
escalável?

REFERENCIAS
MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. Administração da produção, 2 ed. Rev. Aum. E atual São Paulo. Editora Saraiva, 2005. 562 p.
KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical
Report, 2007. LOHR, S. (2016). The age of big data. The New York Times, 2012.
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TITULO Revisão Sistemática sobre como a Netflix aplica técnicas de contingências baseadas em ações de risco de bancos de dados

INTRODUCAO

Depois de uma falha sistémica, a Netflix decidiu migrar seu datacenter físico para um serviço de cloud computing fornecido pela
Amazon Web Services com o intuito de reduzir gastos e retrabalho. Apesar das decisões difíceis a serem tomadas, a empresa viu a
oportunidade de investir em novas técnicas, com base nisso a pesquisa se resume na investigação de todas as atualizações que
foram descobertas no decorrer desta migração, como escalabilidade, conteiners, big data e microserviços.

OBJETIVOS
O principal objetivo foi explorar, analisar e quantificar as novidades trazidas pela Netflix durante o processo de migração dos dados.
Por mais que os objetivos iniciais tenham sido atingidos, o uso de novas técnicas foi primordial para melhor administração,
prevenção, proteção e monitoramento de erros que podem resultar na perca ou compartilhamento indevido dos dados.

METODOLOGIA

A seleção dos dados foi umas partes mais importantes do artigo, pois foi necessário o uso de critérios de inclusão e exclusão para
que os documentos fossem extraídos de forma correta. O grupo foi dividido em três duplas com subtemas específicos, sendo banco
de dados, conteiners e bigdata. Seguindo a metodologia de caráter exploratório-descritivo com viés qualitativo para melhor
entendimento do assunto, decidimos pesquisar mais sobre todas as técnicas citadas e procurar entender quais são as possíveis
mudanças positivas que podem ser feitas ao decorrer do uso

RESULTADOS

O desenvolvimento do artigo focou em evidenciar como a migração dos bancos de dados para a computação em nuvem realizou o
uso das tecnologias a seu favor, beneficiando de modo geral a infraestrutura de T.I. Denota-se a independência do porte da
aplicação e do sistema operante ao ajudar e ajustar na alta disponibilidade das aplicações, de modo que o consumo dos hardwares
e do desenvolvimento dos sistemas possa escalonar para atender as necessidades de maneira desejada.

CONCLUSOES

A contar das dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do projeto, a busca por inovações se torna levemente obrigatória
para que os processos tenham o devido andamento e atenção. Com a inovação dos bancos de dados junto as técnicas para melhor
gerenciamento, a produção de software melhora a relação entre as diferentes áreas da computação. Para dar continuidade aos
estudos, sugere-se como realização de trabalhos futuros, uma pesquisa até quando o sistema e aplicações será linearmente
escalável?

REFERENCIAS
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KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical
Report, 2007. LOHR, S. (2016). The age of big data. The New York Times, 2012.
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TITULO Revisão Sistemática sobre como a Netflix aplica técnicas de contingências baseadas em ações de risco de bancos de dados

INTRODUCAO

Depois de uma falha sistémica, a Netflix decidiu migrar seu datacenter físico para um serviço de cloud computing fornecido pela
Amazon Web Services com o intuito de reduzir gastos e retrabalho. Apesar das decisões difíceis a serem tomadas, a empresa viu a
oportunidade de investir em novas técnicas, com base nisso a pesquisa se resume na investigação de todas as atualizações que
foram descobertas no decorrer desta migração, como escalabilidade, conteiners, big data e microserviços.

OBJETIVOS
O principal objetivo foi explorar, analisar e quantificar as novidades trazidas pela Netflix durante o processo de migração dos dados.
Por mais que os objetivos iniciais tenham sido atingidos, o uso de novas técnicas foi primordial para melhor administração,
prevenção, proteção e monitoramento de erros que podem resultar na perca ou compartilhamento indevido dos dados.

METODOLOGIA

A seleção dos dados foi umas partes mais importantes do artigo, pois foi necessário o uso de critérios de inclusão e exclusão para
que os documentos fossem extraídos de forma correta. O grupo foi dividido em três duplas com subtemas específicos, sendo banco
de dados, conteiners e bigdata. Seguindo a metodologia de caráter exploratório-descritivo com viés qualitativo para melhor
entendimento do assunto, decidimos pesquisar mais sobre todas as técnicas citadas e procurar entender quais são as possíveis
mudanças positivas que podem ser feitas ao decorrer do uso

RESULTADOS

O desenvolvimento do artigo focou em evidenciar como a migração dos bancos de dados para a computação em nuvem realizou o
uso das tecnologias a seu favor, beneficiando de modo geral a infraestrutura de T.I. Denota-se a independência do porte da
aplicação e do sistema operante ao ajudar e ajustar na alta disponibilidade das aplicações, de modo que o consumo dos hardwares
e do desenvolvimento dos sistemas possa escalonar para atender as necessidades de maneira desejada.

CONCLUSOES

A contar das dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do projeto, a busca por inovações se torna levemente obrigatória
para que os processos tenham o devido andamento e atenção. Com a inovação dos bancos de dados junto as técnicas para melhor
gerenciamento, a produção de software melhora a relação entre as diferentes áreas da computação. Para dar continuidade aos
estudos, sugere-se como realização de trabalhos futuros, uma pesquisa até quando o sistema e aplicações será linearmente
escalável?
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KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical
Report, 2007. LOHR, S. (2016). The age of big data. The New York Times, 2012.
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TITULO Revisão Sistemática sobre como a Netflix aplica técnicas de contingências baseadas em ações de risco de bancos de dados

INTRODUCAO

Depois de uma falha sistémica, a Netflix decidiu migrar seu datacenter físico para um serviço de cloud computing fornecido pela
Amazon Web Services com o intuito de reduzir gastos e retrabalho. Apesar das decisões difíceis a serem tomadas, a empresa viu a
oportunidade de investir em novas técnicas, com base nisso a pesquisa se resume na investigação de todas as atualizações que
foram descobertas no decorrer desta migração, como escalabilidade, conteiners, big data e microserviços.

OBJETIVOS
O principal objetivo foi explorar, analisar e quantificar as novidades trazidas pela Netflix durante o processo de migração dos dados.
Por mais que os objetivos iniciais tenham sido atingidos, o uso de novas técnicas foi primordial para melhor administração,
prevenção, proteção e monitoramento de erros que podem resultar na perca ou compartilhamento indevido dos dados.

METODOLOGIA

A seleção dos dados foi umas partes mais importantes do artigo, pois foi necessário o uso de critérios de inclusão e exclusão para
que os documentos fossem extraídos de forma correta. O grupo foi dividido em três duplas com subtemas específicos, sendo banco
de dados, conteiners e bigdata. Seguindo a metodologia de caráter exploratório-descritivo com viés qualitativo para melhor
entendimento do assunto, decidimos pesquisar mais sobre todas as técnicas citadas e procurar entender quais são as possíveis
mudanças positivas que podem ser feitas ao decorrer do uso

RESULTADOS

O desenvolvimento do artigo focou em evidenciar como a migração dos bancos de dados para a computação em nuvem realizou o
uso das tecnologias a seu favor, beneficiando de modo geral a infraestrutura de T.I. Denota-se a independência do porte da
aplicação e do sistema operante ao ajudar e ajustar na alta disponibilidade das aplicações, de modo que o consumo dos hardwares
e do desenvolvimento dos sistemas possa escalonar para atender as necessidades de maneira desejada.

CONCLUSOES

A contar das dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do projeto, a busca por inovações se torna levemente obrigatória
para que os processos tenham o devido andamento e atenção. Com a inovação dos bancos de dados junto as técnicas para melhor
gerenciamento, a produção de software melhora a relação entre as diferentes áreas da computação. Para dar continuidade aos
estudos, sugere-se como realização de trabalhos futuros, uma pesquisa até quando o sistema e aplicações será linearmente
escalável?
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Report, 2007. LOHR, S. (2016). The age of big data. The New York Times, 2012.
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TITULO Revisão Sistemática sobre como a Netflix aplica técnicas de contingências baseadas em ações de risco de bancos de dados

INTRODUCAO

Depois de uma falha sistémica, a Netflix decidiu migrar seu datacenter físico para um serviço de cloud computing fornecido pela
Amazon Web Services com o intuito de reduzir gastos e retrabalho. Apesar das decisões difíceis a serem tomadas, a empresa viu a
oportunidade de investir em novas técnicas, com base nisso a pesquisa se resume na investigação de todas as atualizações que
foram descobertas no decorrer desta migração, como escalabilidade, conteiners, big data e microserviços.

OBJETIVOS
O principal objetivo foi explorar, analisar e quantificar as novidades trazidas pela Netflix durante o processo de migração dos dados.
Por mais que os objetivos iniciais tenham sido atingidos, o uso de novas técnicas foi primordial para melhor administração,
prevenção, proteção e monitoramento de erros que podem resultar na perca ou compartilhamento indevido dos dados.

METODOLOGIA

A seleção dos dados foi umas partes mais importantes do artigo, pois foi necessário o uso de critérios de inclusão e exclusão para
que os documentos fossem extraídos de forma correta. O grupo foi dividido em três duplas com subtemas específicos, sendo banco
de dados, conteiners e bigdata. Seguindo a metodologia de caráter exploratório-descritivo com viés qualitativo para melhor
entendimento do assunto, decidimos pesquisar mais sobre todas as técnicas citadas e procurar entender quais são as possíveis
mudanças positivas que podem ser feitas ao decorrer do uso

RESULTADOS

O desenvolvimento do artigo focou em evidenciar como a migração dos bancos de dados para a computação em nuvem realizou o
uso das tecnologias a seu favor, beneficiando de modo geral a infraestrutura de T.I. Denota-se a independência do porte da
aplicação e do sistema operante ao ajudar e ajustar na alta disponibilidade das aplicações, de modo que o consumo dos hardwares
e do desenvolvimento dos sistemas possa escalonar para atender as necessidades de maneira desejada.

CONCLUSOES

A contar das dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do projeto, a busca por inovações se torna levemente obrigatória
para que os processos tenham o devido andamento e atenção. Com a inovação dos bancos de dados junto as técnicas para melhor
gerenciamento, a produção de software melhora a relação entre as diferentes áreas da computação. Para dar continuidade aos
estudos, sugere-se como realização de trabalhos futuros, uma pesquisa até quando o sistema e aplicações será linearmente
escalável?
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TITULO Revisão Sistemática sobre métodos para facilitar e implementar a Análise de riscos

INTRODUCAO

A Análise Quantitativa de Riscos tem como objetivo calcular a probabilidade de cada riscos ocorrer e o impacto que ele pode
causar. (Um risco é qualquer coisa, desconhecida ou incerta, que possa impedir o sucesso). Geralmente, um risco é qualificado pela
probabilidade da ocorrência e pelo impacto que pode causar no projeto, caso ocorra. Esta Pesquisa pretende a apresentação das
principais metodologias de gerenciamento de riscos. Estes métodos quantitativos dos riscos levam a resultados mais realistas,
fornecendo uma base mais sólida para a tomada de decisões nas grandes, medias e pequenas empresas.

OBJETIVOS
Esse trabalho tem o objetivo de apresentar a análise quantitativa de riscos e seus métodos de gerenciamento, mais especificamente
o Monte Carlo através de pesquisas realizadas em artigos relacionados ao método Monte Carlo.

METODOLOGIA
Inicialmente, os principais conceitos envolvendo o método de Monte Carlo são apresentados, juntamente com um exemplo de sua
aplicação. Posteriormente, o processo análise quantitativa de risco é contextualizado dentro da estrutura de gerenciamento de risco
proposta pelo Matias Jr.(2006)

RESULTADOS

A utilização do método Monte Carlo, ou MMC, em diversas áreas da análise quantitativa de riscos pode ocasionar para o usuário
uma melhor compreensão dos dados, proporcionando melhores resultados através de processos repetitivos que tentam identificar
possíveis falhas que podem aparecer de variadas formas. Através disso podemos identificar falhas antes de uma decisão ser
realizada, isso fazendo uma equação simples quantos mais cenários forem calculados maior a interpretação da margem de erros, o
que ajudara os gestores a viabilizarem os projetos, o que pode minimizar ou até evitar o contratante, ou a própria empresa a ter
prejuízos.

CONCLUSOES

Esse trabalho teve como meta apresentar a análise quantitativa de risco e uma de suas principais metodologias o Monte Carlo,
através dos estudos feitos nos artigos relacionados ao Monte Carlo mostramos as principais informações sobre o assunto, com
essas informações podemos compreender que a utilização da análise quantitativa de riscos junto ao método Monte Carlo, em
diversas áreas de maneira certa pode facilitar e melhorar resultados em diversas áreas, como em gestões de projetos.
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segurança da informação. 2008. 134 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) Departamento de engenharia elétrica,
Universidade de Brasília, Brasília, 2008. SEI (2006). CMMI for development v. 1.2. technical report CMU/SEI-2006-TR-008. Technical
report, Carnegie Mellon University, Pittsburgh - PA.
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TITULO Revisão Sistemática sobre métodos para facilitar e implementar a Análise de riscos

INTRODUCAO

A Análise Quantitativa de Riscos tem como objetivo calcular a probabilidade de cada riscos ocorrer e o impacto que ele pode
causar. (Um risco é qualquer coisa, desconhecida ou incerta, que possa impedir o sucesso). Geralmente, um risco é qualificado pela
probabilidade da ocorrência e pelo impacto que pode causar no projeto, caso ocorra. Esta Pesquisa pretende a apresentação das
principais metodologias de gerenciamento de riscos. Estes métodos quantitativos dos riscos levam a resultados mais realistas,
fornecendo uma base mais sólida para a tomada de decisões nas grandes, medias e pequenas empresas.

OBJETIVOS
Esse trabalho tem o objetivo de apresentar a análise quantitativa de riscos e seus métodos de gerenciamento, mais especificamente
o Monte Carlo através de pesquisas realizadas em artigos relacionados ao método Monte Carlo.

METODOLOGIA
Inicialmente, os principais conceitos envolvendo o método de Monte Carlo são apresentados, juntamente com um exemplo de sua
aplicação. Posteriormente, o processo análise quantitativa de risco é contextualizado dentro da estrutura de gerenciamento de risco
proposta pelo Matias Jr.(2006)

RESULTADOS

A utilização do método Monte Carlo, ou MMC, em diversas áreas da análise quantitativa de riscos pode ocasionar para o usuário
uma melhor compreensão dos dados, proporcionando melhores resultados através de processos repetitivos que tentam identificar
possíveis falhas que podem aparecer de variadas formas. Através disso podemos identificar falhas antes de uma decisão ser
realizada, isso fazendo uma equação simples quantos mais cenários forem calculados maior a interpretação da margem de erros, o
que ajudara os gestores a viabilizarem os projetos, o que pode minimizar ou até evitar o contratante, ou a própria empresa a ter
prejuízos.

CONCLUSOES

Esse trabalho teve como meta apresentar a análise quantitativa de risco e uma de suas principais metodologias o Monte Carlo,
através dos estudos feitos nos artigos relacionados ao Monte Carlo mostramos as principais informações sobre o assunto, com
essas informações podemos compreender que a utilização da análise quantitativa de riscos junto ao método Monte Carlo, em
diversas áreas de maneira certa pode facilitar e melhorar resultados em diversas áreas, como em gestões de projetos.

REFERENCIAS

MATIAS JR; Rivalino. Análise Quantitativa de Risco Baseada no Método de Monte Carlo: Abordagem PMBOK. I Congresso Brasileiro
de Gerenciamento de Projetos – Florianópolis 29 a 31 de março de 2006 FRÓIO, Leandro Ramalho. Um modelo faseado de gestão da
segurança da informação. 2008. 134 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) Departamento de engenharia elétrica,
Universidade de Brasília, Brasília, 2008. SEI (2006). CMMI for development v. 1.2. technical report CMU/SEI-2006-TR-008. Technical
report, Carnegie Mellon University, Pittsburgh - PA.
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TITULO Revisão Sistemática sobre métodos para facilitar e implementar a Análise de riscos

INTRODUCAO

A Análise Quantitativa de Riscos tem como objetivo calcular a probabilidade de cada riscos ocorrer e o impacto que ele pode
causar. (Um risco é qualquer coisa, desconhecida ou incerta, que possa impedir o sucesso). Geralmente, um risco é qualificado pela
probabilidade da ocorrência e pelo impacto que pode causar no projeto, caso ocorra. Esta Pesquisa pretende a apresentação das
principais metodologias de gerenciamento de riscos. Estes métodos quantitativos dos riscos levam a resultados mais realistas,
fornecendo uma base mais sólida para a tomada de decisões nas grandes, medias e pequenas empresas.

OBJETIVOS
Esse trabalho tem o objetivo de apresentar a análise quantitativa de riscos e seus métodos de gerenciamento, mais especificamente
o Monte Carlo através de pesquisas realizadas em artigos relacionados ao método Monte Carlo.

METODOLOGIA
Inicialmente, os principais conceitos envolvendo o método de Monte Carlo são apresentados, juntamente com um exemplo de sua
aplicação. Posteriormente, o processo análise quantitativa de risco é contextualizado dentro da estrutura de gerenciamento de risco
proposta pelo Matias Jr.(2006)

RESULTADOS

A utilização do método Monte Carlo, ou MMC, em diversas áreas da análise quantitativa de riscos pode ocasionar para o usuário
uma melhor compreensão dos dados, proporcionando melhores resultados através de processos repetitivos que tentam identificar
possíveis falhas que podem aparecer de variadas formas. Através disso podemos identificar falhas antes de uma decisão ser
realizada, isso fazendo uma equação simples quantos mais cenários forem calculados maior a interpretação da margem de erros, o
que ajudara os gestores a viabilizarem os projetos, o que pode minimizar ou até evitar o contratante, ou a própria empresa a ter
prejuízos.

CONCLUSOES

Esse trabalho teve como meta apresentar a análise quantitativa de risco e uma de suas principais metodologias o Monte Carlo,
através dos estudos feitos nos artigos relacionados ao Monte Carlo mostramos as principais informações sobre o assunto, com
essas informações podemos compreender que a utilização da análise quantitativa de riscos junto ao método Monte Carlo, em
diversas áreas de maneira certa pode facilitar e melhorar resultados em diversas áreas, como em gestões de projetos.

REFERENCIAS

MATIAS JR; Rivalino. Análise Quantitativa de Risco Baseada no Método de Monte Carlo: Abordagem PMBOK. I Congresso Brasileiro
de Gerenciamento de Projetos – Florianópolis 29 a 31 de março de 2006 FRÓIO, Leandro Ramalho. Um modelo faseado de gestão da
segurança da informação. 2008. 134 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) Departamento de engenharia elétrica,
Universidade de Brasília, Brasília, 2008. SEI (2006). CMMI for development v. 1.2. technical report CMU/SEI-2006-TR-008. Technical
report, Carnegie Mellon University, Pittsburgh - PA.
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TITULO Revisão Sistemática sobre métodos para facilitar e implementar a Análise de riscos

INTRODUCAO

A Análise Quantitativa de Riscos tem como objetivo calcular a probabilidade de cada riscos ocorrer e o impacto que ele pode
causar. (Um risco é qualquer coisa, desconhecida ou incerta, que possa impedir o sucesso). Geralmente, um risco é qualificado pela
probabilidade da ocorrência e pelo impacto que pode causar no projeto, caso ocorra. Esta Pesquisa pretende a apresentação das
principais metodologias de gerenciamento de riscos. Estes métodos quantitativos dos riscos levam a resultados mais realistas,
fornecendo uma base mais sólida para a tomada de decisões nas grandes, medias e pequenas empresas.

OBJETIVOS
Esse trabalho tem o objetivo de apresentar a análise quantitativa de riscos e seus métodos de gerenciamento, mais especificamente
o Monte Carlo através de pesquisas realizadas em artigos relacionados ao método Monte Carlo.

METODOLOGIA
Inicialmente, os principais conceitos envolvendo o método de Monte Carlo são apresentados, juntamente com um exemplo de sua
aplicação. Posteriormente, o processo análise quantitativa de risco é contextualizado dentro da estrutura de gerenciamento de risco
proposta pelo Matias Jr.(2006)

RESULTADOS

A utilização do método Monte Carlo, ou MMC, em diversas áreas da análise quantitativa de riscos pode ocasionar para o usuário
uma melhor compreensão dos dados, proporcionando melhores resultados através de processos repetitivos que tentam identificar
possíveis falhas que podem aparecer de variadas formas. Através disso podemos identificar falhas antes de uma decisão ser
realizada, isso fazendo uma equação simples quantos mais cenários forem calculados maior a interpretação da margem de erros, o
que ajudara os gestores a viabilizarem os projetos, o que pode minimizar ou até evitar o contratante, ou a própria empresa a ter
prejuízos.

CONCLUSOES

Esse trabalho teve como meta apresentar a análise quantitativa de risco e uma de suas principais metodologias o Monte Carlo,
através dos estudos feitos nos artigos relacionados ao Monte Carlo mostramos as principais informações sobre o assunto, com
essas informações podemos compreender que a utilização da análise quantitativa de riscos junto ao método Monte Carlo, em
diversas áreas de maneira certa pode facilitar e melhorar resultados em diversas áreas, como em gestões de projetos.

REFERENCIAS

MATIAS JR; Rivalino. Análise Quantitativa de Risco Baseada no Método de Monte Carlo: Abordagem PMBOK. I Congresso Brasileiro
de Gerenciamento de Projetos – Florianópolis 29 a 31 de março de 2006 FRÓIO, Leandro Ramalho. Um modelo faseado de gestão da
segurança da informação. 2008. 134 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) Departamento de engenharia elétrica,
Universidade de Brasília, Brasília, 2008. SEI (2006). CMMI for development v. 1.2. technical report CMU/SEI-2006-TR-008. Technical
report, Carnegie Mellon University, Pittsburgh - PA.
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TITULO Revisão Sistemática sobre métodos para facilitar e implementar a Análise de riscos

INTRODUCAO

A Análise Quantitativa de Riscos tem como objetivo calcular a probabilidade de cada riscos ocorrer e o impacto que ele pode
causar. (Um risco é qualquer coisa, desconhecida ou incerta, que possa impedir o sucesso). Geralmente, um risco é qualificado pela
probabilidade da ocorrência e pelo impacto que pode causar no projeto, caso ocorra. Esta Pesquisa pretende a apresentação das
principais metodologias de gerenciamento de riscos. Estes métodos quantitativos dos riscos levam a resultados mais realistas,
fornecendo uma base mais sólida para a tomada de decisões nas grandes, medias e pequenas empresas.

OBJETIVOS
Esse trabalho tem o objetivo de apresentar a análise quantitativa de riscos e seus métodos de gerenciamento, mais especificamente
o Monte Carlo através de pesquisas realizadas em artigos relacionados ao método Monte Carlo.

METODOLOGIA
Inicialmente, os principais conceitos envolvendo o método de Monte Carlo são apresentados, juntamente com um exemplo de sua
aplicação. Posteriormente, o processo análise quantitativa de risco é contextualizado dentro da estrutura de gerenciamento de risco
proposta pelo Matias Jr.(2006)

RESULTADOS

A utilização do método Monte Carlo, ou MMC, em diversas áreas da análise quantitativa de riscos pode ocasionar para o usuário
uma melhor compreensão dos dados, proporcionando melhores resultados através de processos repetitivos que tentam identificar
possíveis falhas que podem aparecer de variadas formas. Através disso podemos identificar falhas antes de uma decisão ser
realizada, isso fazendo uma equação simples quantos mais cenários forem calculados maior a interpretação da margem de erros, o
que ajudara os gestores a viabilizarem os projetos, o que pode minimizar ou até evitar o contratante, ou a própria empresa a ter
prejuízos.

CONCLUSOES

Esse trabalho teve como meta apresentar a análise quantitativa de risco e uma de suas principais metodologias o Monte Carlo,
através dos estudos feitos nos artigos relacionados ao Monte Carlo mostramos as principais informações sobre o assunto, com
essas informações podemos compreender que a utilização da análise quantitativa de riscos junto ao método Monte Carlo, em
diversas áreas de maneira certa pode facilitar e melhorar resultados em diversas áreas, como em gestões de projetos.

REFERENCIAS

MATIAS JR; Rivalino. Análise Quantitativa de Risco Baseada no Método de Monte Carlo: Abordagem PMBOK. I Congresso Brasileiro
de Gerenciamento de Projetos – Florianópolis 29 a 31 de março de 2006 FRÓIO, Leandro Ramalho. Um modelo faseado de gestão da
segurança da informação. 2008. 134 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) Departamento de engenharia elétrica,
Universidade de Brasília, Brasília, 2008. SEI (2006). CMMI for development v. 1.2. technical report CMU/SEI-2006-TR-008. Technical
report, Carnegie Mellon University, Pittsburgh - PA.
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TITULO Revisão Sistemática sobre métodos para facilitar e implementar a Análise de riscos

INTRODUCAO

A Análise Quantitativa de Riscos tem como objetivo calcular a probabilidade de cada riscos ocorrer e o impacto que ele pode
causar. (Um risco é qualquer coisa, desconhecida ou incerta, que possa impedir o sucesso). Geralmente, um risco é qualificado pela
probabilidade da ocorrência e pelo impacto que pode causar no projeto, caso ocorra. Esta Pesquisa pretende a apresentação das
principais metodologias de gerenciamento de riscos. Estes métodos quantitativos dos riscos levam a resultados mais realistas,
fornecendo uma base mais sólida para a tomada de decisões nas grandes, medias e pequenas empresas.

OBJETIVOS
Esse trabalho tem o objetivo de apresentar a análise quantitativa de riscos e seus métodos de gerenciamento, mais especificamente
o Monte Carlo através de pesquisas realizadas em artigos relacionados ao método Monte Carlo.

METODOLOGIA
Inicialmente, os principais conceitos envolvendo o método de Monte Carlo são apresentados, juntamente com um exemplo de sua
aplicação. Posteriormente, o processo análise quantitativa de risco é contextualizado dentro da estrutura de gerenciamento de risco
proposta pelo Matias Jr.(2006)

RESULTADOS

A utilização do método Monte Carlo, ou MMC, em diversas áreas da análise quantitativa de riscos pode ocasionar para o usuário
uma melhor compreensão dos dados, proporcionando melhores resultados através de processos repetitivos que tentam identificar
possíveis falhas que podem aparecer de variadas formas. Através disso podemos identificar falhas antes de uma decisão ser
realizada, isso fazendo uma equação simples quantos mais cenários forem calculados maior a interpretação da margem de erros, o
que ajudara os gestores a viabilizarem os projetos, o que pode minimizar ou até evitar o contratante, ou a própria empresa a ter
prejuízos.

CONCLUSOES

Esse trabalho teve como meta apresentar a análise quantitativa de risco e uma de suas principais metodologias o Monte Carlo,
através dos estudos feitos nos artigos relacionados ao Monte Carlo mostramos as principais informações sobre o assunto, com
essas informações podemos compreender que a utilização da análise quantitativa de riscos junto ao método Monte Carlo, em
diversas áreas de maneira certa pode facilitar e melhorar resultados em diversas áreas, como em gestões de projetos.

REFERENCIAS

MATIAS JR; Rivalino. Análise Quantitativa de Risco Baseada no Método de Monte Carlo: Abordagem PMBOK. I Congresso Brasileiro
de Gerenciamento de Projetos – Florianópolis 29 a 31 de março de 2006 FRÓIO, Leandro Ramalho. Um modelo faseado de gestão da
segurança da informação. 2008. 134 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) Departamento de engenharia elétrica,
Universidade de Brasília, Brasília, 2008. SEI (2006). CMMI for development v. 1.2. technical report CMU/SEI-2006-TR-008. Technical
report, Carnegie Mellon University, Pittsburgh - PA.
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TITULO Gestão de riscos ferramentas contenção a ataque Hacker modelo de invasão de máquina por e-mail corporativo

INTRODUCAO

Dentre os diversos tipos de Malwares existentes, o “Phishing” é um dos mais conhecidos. O nome origina-se do inglês “pescaria”,
normalmente associado a e-mails com mensagens ou anúncios enganos focados em roubar informações pessoais ou corporativas,
usando para isto simulações de sites reais, nós estamos buscando dados (AGWP). Após a captura das informações, os cyber-
criminosos podem utilizar essas informações para os mais diversos crimes-digitais. O “Phishing” o envio de e-mail falsos para
pessoas, há anexos contendo vírus utiliza arte de enganar o colaborador passado confiança. Esse artigo, tem como objetivo
principal realizar uma revisão sistemática sobre Phishing nas empresas

OBJETIVOS
Como as empresas podem evitar que os Phishing-mails cheguem as caixas de mensagem dos colaboradores? Como a engenharia
social é utilizada para obter dados de pessoas físicas e jurídicas? Como as empresas devem se precaver para minimizar perdas?

METODOLOGIA

Após realizarmos a busca de artigos relacionados a tema da pesquisa, utilizando como metodologia os protocolos definidos por
comparações sistemáticas, seguindo os dados retirados do terceiro artigo. Buscamos nos artigos selecionados, semelhanças de
relatos sobre padrões de ataques “Phishing”, com foco no ambiente corporativo e as ações realizadas posteriormente com os dados
obtidos.

RESULTADOS

Com base nos artigos utilizados para a pesquisa obtivemos os dados abaixo apresentados para a discussão: A amostra total foi de
06 artigos relacionados diretamente ao tema da pesquisa, sendo que 50% deles abordavam técnicas na engenharia social e 50%
experimentos relacionados a ataque Phishing no ambiente corporativo, onde destacamos Silva, Araújo e Azevedo(2013), que ao
falar do uso de ataque Phishing enfatiza que a tática mais utilizada no ambiente corporativo e a conquista da confiança e
credibilidade do colaborador. Destacamos, ainda, que 30% dos artigos associam o uso de fake-mails como principal difusor dos
Phishing em ambientes corporativos e que entre os relatos encontrados, Vanessa Alexandra Nunes Gomes,2019 destaque que a
faixa-etária onde encontramos o maior volume de vítimas está entre 18 e 25 anos.

CONCLUSOES

Ao analisarmos os dados obtidos não foi possível chegarmos a uma conclusão definitiva sobre como as corporações deve se
prevenir contra-ataques Phishing, porém, observamos que treinamentos sobre ameaças digitais auxiliam. Empiricamente também
podemos observar que recursos disponíveis em firewall podem auxiliar no não recebimento dos Phishing-mails restringindo o
acesso nas corporações para garantir colaborador não acesso a muitas informações.

REFERENCIAS

JAKOBSSON; MARKUS. Modeling and Preventing Phishing Attacks , School of Informatics, Indiana University at Bloomington
Bloomington, 2005. MEIER, LUIZ FERNANDO MIZAEL. Engenharia Social: Um Caso de Estudo dos Riscos de um Ataque Efetuado Por
um ex-funcionário, Programa de Pós-graduação Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, 2018. ZAINAB;
ALKHALIL, HEWAGE; C., NAWAF; L., KHAN; I.. A Recent Comprehensive Study and a New Anatomy, Frontiers in Computer Science,
March 2021.
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TITULO Gestão de riscos ferramentas contenção a ataque Hacker modelo de invasão de máquina por e-mail corporativo

INTRODUCAO

Dentre os diversos tipos de Malwares existentes, o “Phishing” é um dos mais conhecidos. O nome origina-se do inglês “pescaria”,
normalmente associado a e-mails com mensagens ou anúncios enganos focados em roubar informações pessoais ou corporativas,
usando para isto simulações de sites reais, nós estamos buscando dados (AGWP). Após a captura das informações, os cyber-
criminosos podem utilizar essas informações para os mais diversos crimes-digitais. O “Phishing” o envio de e-mail falsos para
pessoas, há anexos contendo vírus utiliza arte de enganar o colaborador passado confiança. Esse artigo, tem como objetivo
principal realizar uma revisão sistemática sobre Phishing nas empresas

OBJETIVOS
Como as empresas podem evitar que os Phishing-mails cheguem as caixas de mensagem dos colaboradores? Como a engenharia
social é utilizada para obter dados de pessoas físicas e jurídicas? Como as empresas devem se precaver para minimizar perdas?

METODOLOGIA

Após realizarmos a busca de artigos relacionados a tema da pesquisa, utilizando como metodologia os protocolos definidos por
comparações sistemáticas, seguindo os dados retirados do terceiro artigo. Buscamos nos artigos selecionados, semelhanças de
relatos sobre padrões de ataques “Phishing”, com foco no ambiente corporativo e as ações realizadas posteriormente com os dados
obtidos.

RESULTADOS

Com base nos artigos utilizados para a pesquisa obtivemos os dados abaixo apresentados para a discussão: A amostra total foi de
06 artigos relacionados diretamente ao tema da pesquisa, sendo que 50% deles abordavam técnicas na engenharia social e 50%
experimentos relacionados a ataque Phishing no ambiente corporativo, onde destacamos Silva, Araújo e Azevedo(2013), que ao
falar do uso de ataque Phishing enfatiza que a tática mais utilizada no ambiente corporativo e a conquista da confiança e
credibilidade do colaborador. Destacamos, ainda, que 30% dos artigos associam o uso de fake-mails como principal difusor dos
Phishing em ambientes corporativos e que entre os relatos encontrados, Vanessa Alexandra Nunes Gomes,2019 destaque que a
faixa-etária onde encontramos o maior volume de vítimas está entre 18 e 25 anos.

CONCLUSOES

Ao analisarmos os dados obtidos não foi possível chegarmos a uma conclusão definitiva sobre como as corporações deve se
prevenir contra-ataques Phishing, porém, observamos que treinamentos sobre ameaças digitais auxiliam. Empiricamente também
podemos observar que recursos disponíveis em firewall podem auxiliar no não recebimento dos Phishing-mails restringindo o
acesso nas corporações para garantir colaborador não acesso a muitas informações.

REFERENCIAS

JAKOBSSON; MARKUS. Modeling and Preventing Phishing Attacks , School of Informatics, Indiana University at Bloomington
Bloomington, 2005. MEIER, LUIZ FERNANDO MIZAEL. Engenharia Social: Um Caso de Estudo dos Riscos de um Ataque Efetuado Por
um ex-funcionário, Programa de Pós-graduação Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, 2018. ZAINAB;
ALKHALIL, HEWAGE; C., NAWAF; L., KHAN; I.. A Recent Comprehensive Study and a New Anatomy, Frontiers in Computer Science,
March 2021.
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TITULO Gestão de riscos ferramentas contenção a ataque Hacker modelo de invasão de máquina por e-mail corporativo

INTRODUCAO

Dentre os diversos tipos de Malwares existentes, o “Phishing” é um dos mais conhecidos. O nome origina-se do inglês “pescaria”,
normalmente associado a e-mails com mensagens ou anúncios enganos focados em roubar informações pessoais ou corporativas,
usando para isto simulações de sites reais, nós estamos buscando dados (AGWP). Após a captura das informações, os cyber-
criminosos podem utilizar essas informações para os mais diversos crimes-digitais. O “Phishing” o envio de e-mail falsos para
pessoas, há anexos contendo vírus utiliza arte de enganar o colaborador passado confiança. Esse artigo, tem como objetivo
principal realizar uma revisão sistemática sobre Phishing nas empresas

OBJETIVOS
Como as empresas podem evitar que os Phishing-mails cheguem as caixas de mensagem dos colaboradores? Como a engenharia
social é utilizada para obter dados de pessoas físicas e jurídicas? Como as empresas devem se precaver para minimizar perdas?

METODOLOGIA

Após realizarmos a busca de artigos relacionados a tema da pesquisa, utilizando como metodologia os protocolos definidos por
comparações sistemáticas, seguindo os dados retirados do terceiro artigo. Buscamos nos artigos selecionados, semelhanças de
relatos sobre padrões de ataques “Phishing”, com foco no ambiente corporativo e as ações realizadas posteriormente com os dados
obtidos.

RESULTADOS

Com base nos artigos utilizados para a pesquisa obtivemos os dados abaixo apresentados para a discussão: A amostra total foi de
06 artigos relacionados diretamente ao tema da pesquisa, sendo que 50% deles abordavam técnicas na engenharia social e 50%
experimentos relacionados a ataque Phishing no ambiente corporativo, onde destacamos Silva, Araújo e Azevedo(2013), que ao
falar do uso de ataque Phishing enfatiza que a tática mais utilizada no ambiente corporativo e a conquista da confiança e
credibilidade do colaborador. Destacamos, ainda, que 30% dos artigos associam o uso de fake-mails como principal difusor dos
Phishing em ambientes corporativos e que entre os relatos encontrados, Vanessa Alexandra Nunes Gomes,2019 destaque que a
faixa-etária onde encontramos o maior volume de vítimas está entre 18 e 25 anos.

CONCLUSOES

Ao analisarmos os dados obtidos não foi possível chegarmos a uma conclusão definitiva sobre como as corporações deve se
prevenir contra-ataques Phishing, porém, observamos que treinamentos sobre ameaças digitais auxiliam. Empiricamente também
podemos observar que recursos disponíveis em firewall podem auxiliar no não recebimento dos Phishing-mails restringindo o
acesso nas corporações para garantir colaborador não acesso a muitas informações.

REFERENCIAS

JAKOBSSON; MARKUS. Modeling and Preventing Phishing Attacks , School of Informatics, Indiana University at Bloomington
Bloomington, 2005. MEIER, LUIZ FERNANDO MIZAEL. Engenharia Social: Um Caso de Estudo dos Riscos de um Ataque Efetuado Por
um ex-funcionário, Programa de Pós-graduação Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, 2018. ZAINAB;
ALKHALIL, HEWAGE; C., NAWAF; L., KHAN; I.. A Recent Comprehensive Study and a New Anatomy, Frontiers in Computer Science,
March 2021.
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TITULO Gestão de riscos ferramentas contenção a ataque Hacker modelo de invasão de máquina por e-mail corporativo

INTRODUCAO

Dentre os diversos tipos de Malwares existentes, o “Phishing” é um dos mais conhecidos. O nome origina-se do inglês “pescaria”,
normalmente associado a e-mails com mensagens ou anúncios enganos focados em roubar informações pessoais ou corporativas,
usando para isto simulações de sites reais, nós estamos buscando dados (AGWP). Após a captura das informações, os cyber-
criminosos podem utilizar essas informações para os mais diversos crimes-digitais. O “Phishing” o envio de e-mail falsos para
pessoas, há anexos contendo vírus utiliza arte de enganar o colaborador passado confiança. Esse artigo, tem como objetivo
principal realizar uma revisão sistemática sobre Phishing nas empresas

OBJETIVOS
Como as empresas podem evitar que os Phishing-mails cheguem as caixas de mensagem dos colaboradores? Como a engenharia
social é utilizada para obter dados de pessoas físicas e jurídicas? Como as empresas devem se precaver para minimizar perdas?

METODOLOGIA

Após realizarmos a busca de artigos relacionados a tema da pesquisa, utilizando como metodologia os protocolos definidos por
comparações sistemáticas, seguindo os dados retirados do terceiro artigo. Buscamos nos artigos selecionados, semelhanças de
relatos sobre padrões de ataques “Phishing”, com foco no ambiente corporativo e as ações realizadas posteriormente com os dados
obtidos.

RESULTADOS

Com base nos artigos utilizados para a pesquisa obtivemos os dados abaixo apresentados para a discussão: A amostra total foi de
06 artigos relacionados diretamente ao tema da pesquisa, sendo que 50% deles abordavam técnicas na engenharia social e 50%
experimentos relacionados a ataque Phishing no ambiente corporativo, onde destacamos Silva, Araújo e Azevedo(2013), que ao
falar do uso de ataque Phishing enfatiza que a tática mais utilizada no ambiente corporativo e a conquista da confiança e
credibilidade do colaborador. Destacamos, ainda, que 30% dos artigos associam o uso de fake-mails como principal difusor dos
Phishing em ambientes corporativos e que entre os relatos encontrados, Vanessa Alexandra Nunes Gomes,2019 destaque que a
faixa-etária onde encontramos o maior volume de vítimas está entre 18 e 25 anos.

CONCLUSOES

Ao analisarmos os dados obtidos não foi possível chegarmos a uma conclusão definitiva sobre como as corporações deve se
prevenir contra-ataques Phishing, porém, observamos que treinamentos sobre ameaças digitais auxiliam. Empiricamente também
podemos observar que recursos disponíveis em firewall podem auxiliar no não recebimento dos Phishing-mails restringindo o
acesso nas corporações para garantir colaborador não acesso a muitas informações.

REFERENCIAS

JAKOBSSON; MARKUS. Modeling and Preventing Phishing Attacks , School of Informatics, Indiana University at Bloomington
Bloomington, 2005. MEIER, LUIZ FERNANDO MIZAEL. Engenharia Social: Um Caso de Estudo dos Riscos de um Ataque Efetuado Por
um ex-funcionário, Programa de Pós-graduação Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, 2018. ZAINAB;
ALKHALIL, HEWAGE; C., NAWAF; L., KHAN; I.. A Recent Comprehensive Study and a New Anatomy, Frontiers in Computer Science,
March 2021.
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TITULO Gestão de riscos ferramentas contenção a ataque Hacker modelo de invasão de máquina por e-mail corporativo

INTRODUCAO

Dentre os diversos tipos de Malwares existentes, o “Phishing” é um dos mais conhecidos. O nome origina-se do inglês “pescaria”,
normalmente associado a e-mails com mensagens ou anúncios enganos focados em roubar informações pessoais ou corporativas,
usando para isto simulações de sites reais, nós estamos buscando dados (AGWP). Após a captura das informações, os cyber-
criminosos podem utilizar essas informações para os mais diversos crimes-digitais. O “Phishing” o envio de e-mail falsos para
pessoas, há anexos contendo vírus utiliza arte de enganar o colaborador passado confiança. Esse artigo, tem como objetivo
principal realizar uma revisão sistemática sobre Phishing nas empresas

OBJETIVOS
Como as empresas podem evitar que os Phishing-mails cheguem as caixas de mensagem dos colaboradores? Como a engenharia
social é utilizada para obter dados de pessoas físicas e jurídicas? Como as empresas devem se precaver para minimizar perdas?

METODOLOGIA

Após realizarmos a busca de artigos relacionados a tema da pesquisa, utilizando como metodologia os protocolos definidos por
comparações sistemáticas, seguindo os dados retirados do terceiro artigo. Buscamos nos artigos selecionados, semelhanças de
relatos sobre padrões de ataques “Phishing”, com foco no ambiente corporativo e as ações realizadas posteriormente com os dados
obtidos.

RESULTADOS

Com base nos artigos utilizados para a pesquisa obtivemos os dados abaixo apresentados para a discussão: A amostra total foi de
06 artigos relacionados diretamente ao tema da pesquisa, sendo que 50% deles abordavam técnicas na engenharia social e 50%
experimentos relacionados a ataque Phishing no ambiente corporativo, onde destacamos Silva, Araújo e Azevedo(2013), que ao
falar do uso de ataque Phishing enfatiza que a tática mais utilizada no ambiente corporativo e a conquista da confiança e
credibilidade do colaborador. Destacamos, ainda, que 30% dos artigos associam o uso de fake-mails como principal difusor dos
Phishing em ambientes corporativos e que entre os relatos encontrados, Vanessa Alexandra Nunes Gomes,2019 destaque que a
faixa-etária onde encontramos o maior volume de vítimas está entre 18 e 25 anos.

CONCLUSOES

Ao analisarmos os dados obtidos não foi possível chegarmos a uma conclusão definitiva sobre como as corporações deve se
prevenir contra-ataques Phishing, porém, observamos que treinamentos sobre ameaças digitais auxiliam. Empiricamente também
podemos observar que recursos disponíveis em firewall podem auxiliar no não recebimento dos Phishing-mails restringindo o
acesso nas corporações para garantir colaborador não acesso a muitas informações.

REFERENCIAS

JAKOBSSON; MARKUS. Modeling and Preventing Phishing Attacks , School of Informatics, Indiana University at Bloomington
Bloomington, 2005. MEIER, LUIZ FERNANDO MIZAEL. Engenharia Social: Um Caso de Estudo dos Riscos de um Ataque Efetuado Por
um ex-funcionário, Programa de Pós-graduação Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, 2018. ZAINAB;
ALKHALIL, HEWAGE; C., NAWAF; L., KHAN; I.. A Recent Comprehensive Study and a New Anatomy, Frontiers in Computer Science,
March 2021.
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TITULO Gestão de riscos ferramentas contenção a ataque Hacker modelo de invasão de máquina por e-mail corporativo

INTRODUCAO

Dentre os diversos tipos de Malwares existentes, o “Phishing” é um dos mais conhecidos. O nome origina-se do inglês “pescaria”,
normalmente associado a e-mails com mensagens ou anúncios enganos focados em roubar informações pessoais ou corporativas,
usando para isto simulações de sites reais, nós estamos buscando dados (AGWP). Após a captura das informações, os cyber-
criminosos podem utilizar essas informações para os mais diversos crimes-digitais. O “Phishing” o envio de e-mail falsos para
pessoas, há anexos contendo vírus utiliza arte de enganar o colaborador passado confiança. Esse artigo, tem como objetivo
principal realizar uma revisão sistemática sobre Phishing nas empresas

OBJETIVOS
Como as empresas podem evitar que os Phishing-mails cheguem as caixas de mensagem dos colaboradores? Como a engenharia
social é utilizada para obter dados de pessoas físicas e jurídicas? Como as empresas devem se precaver para minimizar perdas?

METODOLOGIA

Após realizarmos a busca de artigos relacionados a tema da pesquisa, utilizando como metodologia os protocolos definidos por
comparações sistemáticas, seguindo os dados retirados do terceiro artigo. Buscamos nos artigos selecionados, semelhanças de
relatos sobre padrões de ataques “Phishing”, com foco no ambiente corporativo e as ações realizadas posteriormente com os dados
obtidos.

RESULTADOS

Com base nos artigos utilizados para a pesquisa obtivemos os dados abaixo apresentados para a discussão: A amostra total foi de
06 artigos relacionados diretamente ao tema da pesquisa, sendo que 50% deles abordavam técnicas na engenharia social e 50%
experimentos relacionados a ataque Phishing no ambiente corporativo, onde destacamos Silva, Araújo e Azevedo(2013), que ao
falar do uso de ataque Phishing enfatiza que a tática mais utilizada no ambiente corporativo e a conquista da confiança e
credibilidade do colaborador. Destacamos, ainda, que 30% dos artigos associam o uso de fake-mails como principal difusor dos
Phishing em ambientes corporativos e que entre os relatos encontrados, Vanessa Alexandra Nunes Gomes,2019 destaque que a
faixa-etária onde encontramos o maior volume de vítimas está entre 18 e 25 anos.

CONCLUSOES

Ao analisarmos os dados obtidos não foi possível chegarmos a uma conclusão definitiva sobre como as corporações deve se
prevenir contra-ataques Phishing, porém, observamos que treinamentos sobre ameaças digitais auxiliam. Empiricamente também
podemos observar que recursos disponíveis em firewall podem auxiliar no não recebimento dos Phishing-mails restringindo o
acesso nas corporações para garantir colaborador não acesso a muitas informações.

REFERENCIAS

JAKOBSSON; MARKUS. Modeling and Preventing Phishing Attacks , School of Informatics, Indiana University at Bloomington
Bloomington, 2005. MEIER, LUIZ FERNANDO MIZAEL. Engenharia Social: Um Caso de Estudo dos Riscos de um Ataque Efetuado Por
um ex-funcionário, Programa de Pós-graduação Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, 2018. ZAINAB;
ALKHALIL, HEWAGE; C., NAWAF; L., KHAN; I.. A Recent Comprehensive Study and a New Anatomy, Frontiers in Computer Science,
March 2021.
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TITULO Mapeamento sistemático sobre contenção de risco à luz da LGPD para pessoas idosas

INTRODUCAO

Este artigo faz uma análise quanto à proteção dos dados da população idosa com foco na utilização da internet e o potencial para
que essa população se torne vítimas de cyber-criminosos. Segundo o IBGE, a população idosa brasileira tem crescido cada vez mais
graças aos avanços das tecnologias e medicina. Decerto, a velhice pode naturalmente resultar na diminuição de certos aspectos
psíquicos, podendo deixar o cidadão idoso em vulnerabilidade digital. Neste aspecto, esse estudo vida compreender como a
LGPD(Lei Geral de Proteção de Dados) pode reduzir esse cenário de vulnerabilidade.

OBJETIVOS
Possibilitar um mapeamento sistemático mediante o uso da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para pessoas idosas
vulneráveis a crimes digitais.

METODOLOGIA

Pretende-se utilizar ferramentas que auxiliem na segurança dos idosos. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de cunho
informativo e expositivo, baseando-se no modelo apresentado por Severino (2007), selecione-se artigos publicados usando-se um
conjunto de termos que foram testados na ferramenta Google Acadêmico e de relevância a pergunta de pesquisa. A busca resultou
no total de 03 artigos (amostra de dados) pesquisados.

RESULTADOS

Considerando que 2021, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro Geografia e Estatística) foi identificado a que 14% da população
brasileira é idosa, e que segundo Mariely Ribeiro Barbosa (CRIME CIBERNÉTICO E A VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA NA
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES) o número de crimes contra essa população aumentou, podemos comprovar, em nossa
amostra, 66% dos artigos indicam pesquisados indicam algum tipo de fraude relacionado a compras em lojas eletrônicas e 100%
relacionados a golpes envolvendo transações financeiras. Não foi possível listar todos os tipos de golpes utilizados
especificamente nessa população, mas segundo o artigo “ proteção financeira dos idosos à luz da lei geral de proteção de dados”
destacou-se o uso de Phishing-mails e as compras online feitas com cartões de crédito. Observamos, porém, que todos os tipos de
golpes analisados em nossa amostra são originados de vazamentos de dados ou do não consentimento dos detentores desses,
atos esses que dão respaldo as vítimas idosas.

CONCLUSOES

Baseando-se nas informações obtidas, conclui-se que, a população idosa vem ganhando considerável espaço nos meios digitais, no
entanto, estes idosos não possuem um ambiente digital adequado ou que protejam adequadamente seus dados. Graças à
popularização das redes sociais e a comercialização pela internet, houve aumento de golpes financeiros virtuais acerca da terceira
idade, porém, observamos que um percentual considerável destes golpes pode ser evitado a partir de uma maior conscientização e
o uso de ferramentas tecnológicas mais seguras projetadas para esse público.

REFERENCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde das Pessoas Idosas, URL https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-
pessoa-idosa, publicado em 2020, acesso em 10 de outubro de 2022. SEVERINO, Antônio Joaquim;. Metodologia do Trabalho
Científico, Cortez Editora, 2ª edição, 2017. Mariely r. Barbosa, vulnerabilidade da pessoa idosa na rede mundial de computadores
pontifícia universidade católica de goiás, goiás, p 5, maio de 2022
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TITULO Mapeamento sistemático sobre contenção de risco à luz da LGPD para pessoas idosas

INTRODUCAO

Este artigo faz uma análise quanto à proteção dos dados da população idosa com foco na utilização da internet e o potencial para
que essa população se torne vítimas de cyber-criminosos. Segundo o IBGE, a população idosa brasileira tem crescido cada vez mais
graças aos avanços das tecnologias e medicina. Decerto, a velhice pode naturalmente resultar na diminuição de certos aspectos
psíquicos, podendo deixar o cidadão idoso em vulnerabilidade digital. Neste aspecto, esse estudo vida compreender como a
LGPD(Lei Geral de Proteção de Dados) pode reduzir esse cenário de vulnerabilidade.

OBJETIVOS
Possibilitar um mapeamento sistemático mediante o uso da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para pessoas idosas
vulneráveis a crimes digitais.

METODOLOGIA

Pretende-se utilizar ferramentas que auxiliem na segurança dos idosos. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de cunho
informativo e expositivo, baseando-se no modelo apresentado por Severino (2007), selecione-se artigos publicados usando-se um
conjunto de termos que foram testados na ferramenta Google Acadêmico e de relevância a pergunta de pesquisa. A busca resultou
no total de 03 artigos (amostra de dados) pesquisados.

RESULTADOS

Considerando que 2021, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro Geografia e Estatística) foi identificado a que 14% da população
brasileira é idosa, e que segundo Mariely Ribeiro Barbosa (CRIME CIBERNÉTICO E A VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA NA
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES) o número de crimes contra essa população aumentou, podemos comprovar, em nossa
amostra, 66% dos artigos indicam pesquisados indicam algum tipo de fraude relacionado a compras em lojas eletrônicas e 100%
relacionados a golpes envolvendo transações financeiras. Não foi possível listar todos os tipos de golpes utilizados
especificamente nessa população, mas segundo o artigo “ proteção financeira dos idosos à luz da lei geral de proteção de dados”
destacou-se o uso de Phishing-mails e as compras online feitas com cartões de crédito. Observamos, porém, que todos os tipos de
golpes analisados em nossa amostra são originados de vazamentos de dados ou do não consentimento dos detentores desses,
atos esses que dão respaldo as vítimas idosas.

CONCLUSOES

Baseando-se nas informações obtidas, conclui-se que, a população idosa vem ganhando considerável espaço nos meios digitais, no
entanto, estes idosos não possuem um ambiente digital adequado ou que protejam adequadamente seus dados. Graças à
popularização das redes sociais e a comercialização pela internet, houve aumento de golpes financeiros virtuais acerca da terceira
idade, porém, observamos que um percentual considerável destes golpes pode ser evitado a partir de uma maior conscientização e
o uso de ferramentas tecnológicas mais seguras projetadas para esse público.

REFERENCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde das Pessoas Idosas, URL https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-
pessoa-idosa, publicado em 2020, acesso em 10 de outubro de 2022. SEVERINO, Antônio Joaquim;. Metodologia do Trabalho
Científico, Cortez Editora, 2ª edição, 2017. Mariely r. Barbosa, vulnerabilidade da pessoa idosa na rede mundial de computadores
pontifícia universidade católica de goiás, goiás, p 5, maio de 2022
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TITULO Mapeamento sistemático sobre contenção de risco à luz da LGPD para pessoas idosas

INTRODUCAO

Este artigo faz uma análise quanto à proteção dos dados da população idosa com foco na utilização da internet e o potencial para
que essa população se torne vítimas de cyber-criminosos. Segundo o IBGE, a população idosa brasileira tem crescido cada vez mais
graças aos avanços das tecnologias e medicina. Decerto, a velhice pode naturalmente resultar na diminuição de certos aspectos
psíquicos, podendo deixar o cidadão idoso em vulnerabilidade digital. Neste aspecto, esse estudo vida compreender como a
LGPD(Lei Geral de Proteção de Dados) pode reduzir esse cenário de vulnerabilidade.

OBJETIVOS
Possibilitar um mapeamento sistemático mediante o uso da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para pessoas idosas
vulneráveis a crimes digitais.

METODOLOGIA

Pretende-se utilizar ferramentas que auxiliem na segurança dos idosos. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de cunho
informativo e expositivo, baseando-se no modelo apresentado por Severino (2007), selecione-se artigos publicados usando-se um
conjunto de termos que foram testados na ferramenta Google Acadêmico e de relevância a pergunta de pesquisa. A busca resultou
no total de 03 artigos (amostra de dados) pesquisados.

RESULTADOS

Considerando que 2021, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro Geografia e Estatística) foi identificado a que 14% da população
brasileira é idosa, e que segundo Mariely Ribeiro Barbosa (CRIME CIBERNÉTICO E A VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA NA
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES) o número de crimes contra essa população aumentou, podemos comprovar, em nossa
amostra, 66% dos artigos indicam pesquisados indicam algum tipo de fraude relacionado a compras em lojas eletrônicas e 100%
relacionados a golpes envolvendo transações financeiras. Não foi possível listar todos os tipos de golpes utilizados
especificamente nessa população, mas segundo o artigo “ proteção financeira dos idosos à luz da lei geral de proteção de dados”
destacou-se o uso de Phishing-mails e as compras online feitas com cartões de crédito. Observamos, porém, que todos os tipos de
golpes analisados em nossa amostra são originados de vazamentos de dados ou do não consentimento dos detentores desses,
atos esses que dão respaldo as vítimas idosas.

CONCLUSOES

Baseando-se nas informações obtidas, conclui-se que, a população idosa vem ganhando considerável espaço nos meios digitais, no
entanto, estes idosos não possuem um ambiente digital adequado ou que protejam adequadamente seus dados. Graças à
popularização das redes sociais e a comercialização pela internet, houve aumento de golpes financeiros virtuais acerca da terceira
idade, porém, observamos que um percentual considerável destes golpes pode ser evitado a partir de uma maior conscientização e
o uso de ferramentas tecnológicas mais seguras projetadas para esse público.

REFERENCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde das Pessoas Idosas, URL https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-
pessoa-idosa, publicado em 2020, acesso em 10 de outubro de 2022. SEVERINO, Antônio Joaquim;. Metodologia do Trabalho
Científico, Cortez Editora, 2ª edição, 2017. Mariely r. Barbosa, vulnerabilidade da pessoa idosa na rede mundial de computadores
pontifícia universidade católica de goiás, goiás, p 5, maio de 2022
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TITULO Mapeamento sistemático sobre contenção de risco à luz da LGPD para pessoas idosas

INTRODUCAO

Este artigo faz uma análise quanto à proteção dos dados da população idosa com foco na utilização da internet e o potencial para
que essa população se torne vítimas de cyber-criminosos. Segundo o IBGE, a população idosa brasileira tem crescido cada vez mais
graças aos avanços das tecnologias e medicina. Decerto, a velhice pode naturalmente resultar na diminuição de certos aspectos
psíquicos, podendo deixar o cidadão idoso em vulnerabilidade digital. Neste aspecto, esse estudo vida compreender como a
LGPD(Lei Geral de Proteção de Dados) pode reduzir esse cenário de vulnerabilidade.

OBJETIVOS
Possibilitar um mapeamento sistemático mediante o uso da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para pessoas idosas
vulneráveis a crimes digitais.

METODOLOGIA

Pretende-se utilizar ferramentas que auxiliem na segurança dos idosos. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de cunho
informativo e expositivo, baseando-se no modelo apresentado por Severino (2007), selecione-se artigos publicados usando-se um
conjunto de termos que foram testados na ferramenta Google Acadêmico e de relevância a pergunta de pesquisa. A busca resultou
no total de 03 artigos (amostra de dados) pesquisados.

RESULTADOS

Considerando que 2021, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro Geografia e Estatística) foi identificado a que 14% da população
brasileira é idosa, e que segundo Mariely Ribeiro Barbosa (CRIME CIBERNÉTICO E A VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA NA
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES) o número de crimes contra essa população aumentou, podemos comprovar, em nossa
amostra, 66% dos artigos indicam pesquisados indicam algum tipo de fraude relacionado a compras em lojas eletrônicas e 100%
relacionados a golpes envolvendo transações financeiras. Não foi possível listar todos os tipos de golpes utilizados
especificamente nessa população, mas segundo o artigo “ proteção financeira dos idosos à luz da lei geral de proteção de dados”
destacou-se o uso de Phishing-mails e as compras online feitas com cartões de crédito. Observamos, porém, que todos os tipos de
golpes analisados em nossa amostra são originados de vazamentos de dados ou do não consentimento dos detentores desses,
atos esses que dão respaldo as vítimas idosas.

CONCLUSOES

Baseando-se nas informações obtidas, conclui-se que, a população idosa vem ganhando considerável espaço nos meios digitais, no
entanto, estes idosos não possuem um ambiente digital adequado ou que protejam adequadamente seus dados. Graças à
popularização das redes sociais e a comercialização pela internet, houve aumento de golpes financeiros virtuais acerca da terceira
idade, porém, observamos que um percentual considerável destes golpes pode ser evitado a partir de uma maior conscientização e
o uso de ferramentas tecnológicas mais seguras projetadas para esse público.

REFERENCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde das Pessoas Idosas, URL https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-
pessoa-idosa, publicado em 2020, acesso em 10 de outubro de 2022. SEVERINO, Antônio Joaquim;. Metodologia do Trabalho
Científico, Cortez Editora, 2ª edição, 2017. Mariely r. Barbosa, vulnerabilidade da pessoa idosa na rede mundial de computadores
pontifícia universidade católica de goiás, goiás, p 5, maio de 2022
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TITULO Mapeamento sistemático sobre contenção de risco à luz da LGPD para pessoas idosas

INTRODUCAO

Este artigo faz uma análise quanto à proteção dos dados da população idosa com foco na utilização da internet e o potencial para
que essa população se torne vítimas de cyber-criminosos. Segundo o IBGE, a população idosa brasileira tem crescido cada vez mais
graças aos avanços das tecnologias e medicina. Decerto, a velhice pode naturalmente resultar na diminuição de certos aspectos
psíquicos, podendo deixar o cidadão idoso em vulnerabilidade digital. Neste aspecto, esse estudo vida compreender como a
LGPD(Lei Geral de Proteção de Dados) pode reduzir esse cenário de vulnerabilidade.

OBJETIVOS
Possibilitar um mapeamento sistemático mediante o uso da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para pessoas idosas
vulneráveis a crimes digitais.

METODOLOGIA

Pretende-se utilizar ferramentas que auxiliem na segurança dos idosos. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de cunho
informativo e expositivo, baseando-se no modelo apresentado por Severino (2007), selecione-se artigos publicados usando-se um
conjunto de termos que foram testados na ferramenta Google Acadêmico e de relevância a pergunta de pesquisa. A busca resultou
no total de 03 artigos (amostra de dados) pesquisados.

RESULTADOS

Considerando que 2021, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro Geografia e Estatística) foi identificado a que 14% da população
brasileira é idosa, e que segundo Mariely Ribeiro Barbosa (CRIME CIBERNÉTICO E A VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA NA
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES) o número de crimes contra essa população aumentou, podemos comprovar, em nossa
amostra, 66% dos artigos indicam pesquisados indicam algum tipo de fraude relacionado a compras em lojas eletrônicas e 100%
relacionados a golpes envolvendo transações financeiras. Não foi possível listar todos os tipos de golpes utilizados
especificamente nessa população, mas segundo o artigo “ proteção financeira dos idosos à luz da lei geral de proteção de dados”
destacou-se o uso de Phishing-mails e as compras online feitas com cartões de crédito. Observamos, porém, que todos os tipos de
golpes analisados em nossa amostra são originados de vazamentos de dados ou do não consentimento dos detentores desses,
atos esses que dão respaldo as vítimas idosas.

CONCLUSOES

Baseando-se nas informações obtidas, conclui-se que, a população idosa vem ganhando considerável espaço nos meios digitais, no
entanto, estes idosos não possuem um ambiente digital adequado ou que protejam adequadamente seus dados. Graças à
popularização das redes sociais e a comercialização pela internet, houve aumento de golpes financeiros virtuais acerca da terceira
idade, porém, observamos que um percentual considerável destes golpes pode ser evitado a partir de uma maior conscientização e
o uso de ferramentas tecnológicas mais seguras projetadas para esse público.

REFERENCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde das Pessoas Idosas, URL https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-
pessoa-idosa, publicado em 2020, acesso em 10 de outubro de 2022. SEVERINO, Antônio Joaquim;. Metodologia do Trabalho
Científico, Cortez Editora, 2ª edição, 2017. Mariely r. Barbosa, vulnerabilidade da pessoa idosa na rede mundial de computadores
pontifícia universidade católica de goiás, goiás, p 5, maio de 2022

Página 660



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13600 Ciência da Computação 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4696875 - FELIPE DE JESUS OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Revisão Sistemática sobre a gestão das punições administrativas dentro da LGPD nas redes sociais

INTRODUCAO

À medida que a internet se torna cada vez mais integrada à vida cotidiana, a natureza pessoal das interações foi substituída por uma
experiência virtual compartilhada. Esse processo resultou em pessoas compartilhando informações online sobre si mesmas sem
perceber. Consequentemente, os dados das pessoas são potencialmente vulneráveis à manipulação por parte das organizações
porque elas têm acesso irrestrito às suas informações. Para proteger a segurança e privacidade dos cidadãos, foi criada a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais. Esta lei garante os direitos dos titulares de dados e determina quais diretrizes as empresas devem
seguir ao processar dados pessoais. Ao fazer isso, concilia as expectativas, responsabilidades e direitos das partes envolvidas no
processamento de dados.

OBJETIVOS
Analisar se de fato as organizações estão tendo a responsabilidade no resguardo e manuseio dos dados dos usuários e se as
punições estão sendo aplicadas.

METODOLOGIA

A pesquisa requer interpretar e analisar a efetividade nas aplicações das punições administrativas. Como resultado dessa revisão
sistemática, forma-se um referencial teórico. Esse processo é conhecido como extração de banco de dados e é realizado usando o
Google Acadêmico e Researchgate. Em 07 de setembro de 2022 foi realizada uma busca nesta base de dados utilizando as
palavras-chave “LGPD”, “ANPD”, “Políticas de Privacidade”, “Punições Administrativas”, “Bases Legais”.

RESULTADOS

Uma das grandes discussões acerca com a chegada da Lei, é se há mecanismos criados, que são eficazes na garantia da segurança
dos dados pessoais. Com a necessidade de um órgão que a fiscalize no Brasil, foi criada em 2018 a ANPD, que tem como
competência principal “zelar pela proteção dos dados pessoais”. Foi elaborada uma pesquisa exploratória com 216 profissionais de
diversos segmentos do mercado e regiões e devido ser uma lei recente, as empresas vêm passando por processos de adaptação. A
LGPD não se aplica para fins exclusivamente: jornalísticos e artísticos; de segurança pública; de defesa nacional; de segurança do
Estado; de investigação e repressão de infrações penais; particulares (ou seja, a lei só se aplica para pessoa física ou jurídica que
gerencie bases com fins ditos econômicos).

CONCLUSOES

Caso a empresa não cumpra o previsto na LGPD, a ANPD deverá instaurar processo administrativo para apurar o risco, dano e
conduta dos envolvidos no incidente. Uma dessas penalidades administrativas deve ser imposta se as autoridades determinarem
que houve violação da LGPD. Em casos extremos, as autoridades judiciais podem ser obrigadas a proteger os direitos dos titulares
de dados pessoais, as empresas ou os seus colaboradores podem ser obrigados a garantir o rigor da aplicação das medidas
administrativas.

REFERENCIAS

Andrade, Mariana. Proteção de dados pessoais e responsabilidade civil dos fornecedores de serviços ou produtos em caso de
vazamento de dados de consumidores: culpa ou risco como fundamento para o dever de reparar?. Agosto/2020. Carvalho, Paulo.
Pesquisas em Análise de Redes Sociais e LGPD, análises e recomendações. Junho/2020. Ferreira, Lamara. Um panorama da
implementação da LGPD no Brasil: uma pesquisa exploratória com 216 profissionais. Novembro 2021
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TITULO Revisão Sistemática sobre a gestão das punições administrativas dentro da LGPD nas redes sociais

INTRODUCAO

À medida que a internet se torna cada vez mais integrada à vida cotidiana, a natureza pessoal das interações foi substituída por uma
experiência virtual compartilhada. Esse processo resultou em pessoas compartilhando informações online sobre si mesmas sem
perceber. Consequentemente, os dados das pessoas são potencialmente vulneráveis à manipulação por parte das organizações
porque elas têm acesso irrestrito às suas informações. Para proteger a segurança e privacidade dos cidadãos, foi criada a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais. Esta lei garante os direitos dos titulares de dados e determina quais diretrizes as empresas devem
seguir ao processar dados pessoais. Ao fazer isso, concilia as expectativas, responsabilidades e direitos das partes envolvidas no
processamento de dados.

OBJETIVOS
Analisar se de fato as organizações estão tendo a responsabilidade no resguardo e manuseio dos dados dos usuários e se as
punições estão sendo aplicadas.

METODOLOGIA

A pesquisa requer interpretar e analisar a efetividade nas aplicações das punições administrativas. Como resultado dessa revisão
sistemática, forma-se um referencial teórico. Esse processo é conhecido como extração de banco de dados e é realizado usando o
Google Acadêmico e Researchgate. Em 07 de setembro de 2022 foi realizada uma busca nesta base de dados utilizando as
palavras-chave “LGPD”, “ANPD”, “Políticas de Privacidade”, “Punições Administrativas”, “Bases Legais”.

RESULTADOS

Uma das grandes discussões acerca com a chegada da Lei, é se há mecanismos criados, que são eficazes na garantia da segurança
dos dados pessoais. Com a necessidade de um órgão que a fiscalize no Brasil, foi criada em 2018 a ANPD, que tem como
competência principal “zelar pela proteção dos dados pessoais”. Foi elaborada uma pesquisa exploratória com 216 profissionais de
diversos segmentos do mercado e regiões e devido ser uma lei recente, as empresas vêm passando por processos de adaptação. A
LGPD não se aplica para fins exclusivamente: jornalísticos e artísticos; de segurança pública; de defesa nacional; de segurança do
Estado; de investigação e repressão de infrações penais; particulares (ou seja, a lei só se aplica para pessoa física ou jurídica que
gerencie bases com fins ditos econômicos).

CONCLUSOES

Caso a empresa não cumpra o previsto na LGPD, a ANPD deverá instaurar processo administrativo para apurar o risco, dano e
conduta dos envolvidos no incidente. Uma dessas penalidades administrativas deve ser imposta se as autoridades determinarem
que houve violação da LGPD. Em casos extremos, as autoridades judiciais podem ser obrigadas a proteger os direitos dos titulares
de dados pessoais, as empresas ou os seus colaboradores podem ser obrigados a garantir o rigor da aplicação das medidas
administrativas.

REFERENCIAS

Andrade, Mariana. Proteção de dados pessoais e responsabilidade civil dos fornecedores de serviços ou produtos em caso de
vazamento de dados de consumidores: culpa ou risco como fundamento para o dever de reparar?. Agosto/2020. Carvalho, Paulo.
Pesquisas em Análise de Redes Sociais e LGPD, análises e recomendações. Junho/2020. Ferreira, Lamara. Um panorama da
implementação da LGPD no Brasil: uma pesquisa exploratória com 216 profissionais. Novembro 2021
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TITULO Revisão Sistemática sobre a gestão das punições administrativas dentro da LGPD nas redes sociais

INTRODUCAO

À medida que a internet se torna cada vez mais integrada à vida cotidiana, a natureza pessoal das interações foi substituída por uma
experiência virtual compartilhada. Esse processo resultou em pessoas compartilhando informações online sobre si mesmas sem
perceber. Consequentemente, os dados das pessoas são potencialmente vulneráveis à manipulação por parte das organizações
porque elas têm acesso irrestrito às suas informações. Para proteger a segurança e privacidade dos cidadãos, foi criada a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais. Esta lei garante os direitos dos titulares de dados e determina quais diretrizes as empresas devem
seguir ao processar dados pessoais. Ao fazer isso, concilia as expectativas, responsabilidades e direitos das partes envolvidas no
processamento de dados.

OBJETIVOS
Analisar se de fato as organizações estão tendo a responsabilidade no resguardo e manuseio dos dados dos usuários e se as
punições estão sendo aplicadas.

METODOLOGIA

A pesquisa requer interpretar e analisar a efetividade nas aplicações das punições administrativas. Como resultado dessa revisão
sistemática, forma-se um referencial teórico. Esse processo é conhecido como extração de banco de dados e é realizado usando o
Google Acadêmico e Researchgate. Em 07 de setembro de 2022 foi realizada uma busca nesta base de dados utilizando as
palavras-chave “LGPD”, “ANPD”, “Políticas de Privacidade”, “Punições Administrativas”, “Bases Legais”.

RESULTADOS

Uma das grandes discussões acerca com a chegada da Lei, é se há mecanismos criados, que são eficazes na garantia da segurança
dos dados pessoais. Com a necessidade de um órgão que a fiscalize no Brasil, foi criada em 2018 a ANPD, que tem como
competência principal “zelar pela proteção dos dados pessoais”. Foi elaborada uma pesquisa exploratória com 216 profissionais de
diversos segmentos do mercado e regiões e devido ser uma lei recente, as empresas vêm passando por processos de adaptação. A
LGPD não se aplica para fins exclusivamente: jornalísticos e artísticos; de segurança pública; de defesa nacional; de segurança do
Estado; de investigação e repressão de infrações penais; particulares (ou seja, a lei só se aplica para pessoa física ou jurídica que
gerencie bases com fins ditos econômicos).

CONCLUSOES

Caso a empresa não cumpra o previsto na LGPD, a ANPD deverá instaurar processo administrativo para apurar o risco, dano e
conduta dos envolvidos no incidente. Uma dessas penalidades administrativas deve ser imposta se as autoridades determinarem
que houve violação da LGPD. Em casos extremos, as autoridades judiciais podem ser obrigadas a proteger os direitos dos titulares
de dados pessoais, as empresas ou os seus colaboradores podem ser obrigados a garantir o rigor da aplicação das medidas
administrativas.

REFERENCIAS

Andrade, Mariana. Proteção de dados pessoais e responsabilidade civil dos fornecedores de serviços ou produtos em caso de
vazamento de dados de consumidores: culpa ou risco como fundamento para o dever de reparar?. Agosto/2020. Carvalho, Paulo.
Pesquisas em Análise de Redes Sociais e LGPD, análises e recomendações. Junho/2020. Ferreira, Lamara. Um panorama da
implementação da LGPD no Brasil: uma pesquisa exploratória com 216 profissionais. Novembro 2021
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TITULO Revisão Sistemática sobre a gestão das punições administrativas dentro da LGPD nas redes sociais

INTRODUCAO

À medida que a internet se torna cada vez mais integrada à vida cotidiana, a natureza pessoal das interações foi substituída por uma
experiência virtual compartilhada. Esse processo resultou em pessoas compartilhando informações online sobre si mesmas sem
perceber. Consequentemente, os dados das pessoas são potencialmente vulneráveis à manipulação por parte das organizações
porque elas têm acesso irrestrito às suas informações. Para proteger a segurança e privacidade dos cidadãos, foi criada a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais. Esta lei garante os direitos dos titulares de dados e determina quais diretrizes as empresas devem
seguir ao processar dados pessoais. Ao fazer isso, concilia as expectativas, responsabilidades e direitos das partes envolvidas no
processamento de dados.

OBJETIVOS
Analisar se de fato as organizações estão tendo a responsabilidade no resguardo e manuseio dos dados dos usuários e se as
punições estão sendo aplicadas.

METODOLOGIA

A pesquisa requer interpretar e analisar a efetividade nas aplicações das punições administrativas. Como resultado dessa revisão
sistemática, forma-se um referencial teórico. Esse processo é conhecido como extração de banco de dados e é realizado usando o
Google Acadêmico e Researchgate. Em 07 de setembro de 2022 foi realizada uma busca nesta base de dados utilizando as
palavras-chave “LGPD”, “ANPD”, “Políticas de Privacidade”, “Punições Administrativas”, “Bases Legais”.

RESULTADOS

Uma das grandes discussões acerca com a chegada da Lei, é se há mecanismos criados, que são eficazes na garantia da segurança
dos dados pessoais. Com a necessidade de um órgão que a fiscalize no Brasil, foi criada em 2018 a ANPD, que tem como
competência principal “zelar pela proteção dos dados pessoais”. Foi elaborada uma pesquisa exploratória com 216 profissionais de
diversos segmentos do mercado e regiões e devido ser uma lei recente, as empresas vêm passando por processos de adaptação. A
LGPD não se aplica para fins exclusivamente: jornalísticos e artísticos; de segurança pública; de defesa nacional; de segurança do
Estado; de investigação e repressão de infrações penais; particulares (ou seja, a lei só se aplica para pessoa física ou jurídica que
gerencie bases com fins ditos econômicos).

CONCLUSOES

Caso a empresa não cumpra o previsto na LGPD, a ANPD deverá instaurar processo administrativo para apurar o risco, dano e
conduta dos envolvidos no incidente. Uma dessas penalidades administrativas deve ser imposta se as autoridades determinarem
que houve violação da LGPD. Em casos extremos, as autoridades judiciais podem ser obrigadas a proteger os direitos dos titulares
de dados pessoais, as empresas ou os seus colaboradores podem ser obrigados a garantir o rigor da aplicação das medidas
administrativas.

REFERENCIAS

Andrade, Mariana. Proteção de dados pessoais e responsabilidade civil dos fornecedores de serviços ou produtos em caso de
vazamento de dados de consumidores: culpa ou risco como fundamento para o dever de reparar?. Agosto/2020. Carvalho, Paulo.
Pesquisas em Análise de Redes Sociais e LGPD, análises e recomendações. Junho/2020. Ferreira, Lamara. Um panorama da
implementação da LGPD no Brasil: uma pesquisa exploratória com 216 profissionais. Novembro 2021
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TITULO Revisão Sistemática sobre a gestão das punições administrativas dentro da LGPD nas redes sociais

INTRODUCAO

À medida que a internet se torna cada vez mais integrada à vida cotidiana, a natureza pessoal das interações foi substituída por uma
experiência virtual compartilhada. Esse processo resultou em pessoas compartilhando informações online sobre si mesmas sem
perceber. Consequentemente, os dados das pessoas são potencialmente vulneráveis à manipulação por parte das organizações
porque elas têm acesso irrestrito às suas informações. Para proteger a segurança e privacidade dos cidadãos, foi criada a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais. Esta lei garante os direitos dos titulares de dados e determina quais diretrizes as empresas devem
seguir ao processar dados pessoais. Ao fazer isso, concilia as expectativas, responsabilidades e direitos das partes envolvidas no
processamento de dados.

OBJETIVOS
Analisar se de fato as organizações estão tendo a responsabilidade no resguardo e manuseio dos dados dos usuários e se as
punições estão sendo aplicadas.

METODOLOGIA

A pesquisa requer interpretar e analisar a efetividade nas aplicações das punições administrativas. Como resultado dessa revisão
sistemática, forma-se um referencial teórico. Esse processo é conhecido como extração de banco de dados e é realizado usando o
Google Acadêmico e Researchgate. Em 07 de setembro de 2022 foi realizada uma busca nesta base de dados utilizando as
palavras-chave “LGPD”, “ANPD”, “Políticas de Privacidade”, “Punições Administrativas”, “Bases Legais”.

RESULTADOS

Uma das grandes discussões acerca com a chegada da Lei, é se há mecanismos criados, que são eficazes na garantia da segurança
dos dados pessoais. Com a necessidade de um órgão que a fiscalize no Brasil, foi criada em 2018 a ANPD, que tem como
competência principal “zelar pela proteção dos dados pessoais”. Foi elaborada uma pesquisa exploratória com 216 profissionais de
diversos segmentos do mercado e regiões e devido ser uma lei recente, as empresas vêm passando por processos de adaptação. A
LGPD não se aplica para fins exclusivamente: jornalísticos e artísticos; de segurança pública; de defesa nacional; de segurança do
Estado; de investigação e repressão de infrações penais; particulares (ou seja, a lei só se aplica para pessoa física ou jurídica que
gerencie bases com fins ditos econômicos).

CONCLUSOES

Caso a empresa não cumpra o previsto na LGPD, a ANPD deverá instaurar processo administrativo para apurar o risco, dano e
conduta dos envolvidos no incidente. Uma dessas penalidades administrativas deve ser imposta se as autoridades determinarem
que houve violação da LGPD. Em casos extremos, as autoridades judiciais podem ser obrigadas a proteger os direitos dos titulares
de dados pessoais, as empresas ou os seus colaboradores podem ser obrigados a garantir o rigor da aplicação das medidas
administrativas.

REFERENCIAS

Andrade, Mariana. Proteção de dados pessoais e responsabilidade civil dos fornecedores de serviços ou produtos em caso de
vazamento de dados de consumidores: culpa ou risco como fundamento para o dever de reparar?. Agosto/2020. Carvalho, Paulo.
Pesquisas em Análise de Redes Sociais e LGPD, análises e recomendações. Junho/2020. Ferreira, Lamara. Um panorama da
implementação da LGPD no Brasil: uma pesquisa exploratória com 216 profissionais. Novembro 2021
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TITULO Um Mapeamento Sistemático Sobre o Uso da LGPD na Saúde Durante e Depois da COVID-19

INTRODUCAO

Malware é um software malicioso que visa causar danos e prejudicar diferentes sistemas, como invadir telefones celulares,
computadores e redes, onde dois desses ataques são conhecidos como ransomware e phishing segundo a FUNDAJ (Ministério da
Educação). Os cibercriminosos utilizam dos ransomwares visando ganhar dinheiro ilegalmente roubando seus dados e exigindo um
resgate para que os usuários possam recuperá-los, apontado pela FUNDAJ. Também existem relatos de ataques combinados de
phishing com ransomware relatado pela proofpoint(PP), que permitem uma vulnerabilidade capaz de atingir internamente os
servidores das corporações, incluindo as da área da saúde. O caráter emergência da pandemia contribuiu para o aumento das
vulnerabilidades nas empresas da área da saúde. Com ênfase aos cadastros de pacientes e recebedores de benefícios
governamentais. Este cenário possibilitou uma maior investida de cibercriminosos, com o uso de ransomware neste segmento.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem como objetivo fazer um mapeamento sistemático sobre os artigos que abordaram o uso de malwares e brechas
de vulnerabilidade em instituições de saúde, antes e depois da pandemia de COVID-19, com um olhar especial para as
vulnerabilidades relacionadas a LGPD.

METODOLOGIA

Como a pandemia intensificou as falhas da LGPD? este trabalho realizou uma revisão da literatura com uma abordagem qualitativa
para analisar estudos relacionados a ataques de malwares antes e depois da pandemia da COVID-19, na área da saúde. Tal método
permite aprimorar a compreensão existentes na literatura por meio de uma análise dos artigos já publicados que abordaram essas
falhas. Como compreendemos que a área da saúde lida não apenas com dados pessoais, mas também com dados sensíveis,
compreendemos que exista naturalmente a necessidade de proteção a essas informações, porém, compreendemos também que o
período da pandemia, se caracterizou por ser uma situação de exceções.

RESULTADOS

Por uma análise e pesquisa aprofundada buscamos identificar artigos e outras fontes, que visavam apresentar resultados não
apenas quantitativos, mas qualitativos relacionados a nossa questão de pesquisa. Destacaram-se 03 artigos, e a publicação do
jornal o Estado de São Paulo, relatando vazamento de dados de empresas do segmento da saúde. Considerando nossa amostra foi
possível observar, que somente o primeiro artigo relatava falhas de vazamento de dados, sendo elas falhas no sistema de saúde do
SUS, ligada ao vazamento de dados em 2019 onde foram expostos mais de 2,4 milhões de dados, dado em vista que isso foi antes
da pandemia, como já apresentada no jornal do estado de São Paulo. Foi comentada também uma em 2016, onde ocorreu uma falha
de segurança no aplicativo e-saúde, acarretando milhares de dados vazados.

CONCLUSOES

Concluirmos com base no nosso mapeamento sistemático houve pelo menos uma grande falha de dados sensíveis de pacientes na
área da saúde durante o período da pandemia, mas que este caso, pode ser um indicativo de outras falhas maiores e ataques
realizados por cibercriminosos. Compreendemos que como trabalho futuro, é possível realizar uma pesquisa para compreender
como o uso de ferramentas de segurança da informação podem ser melhor aplicadas na área da saúde garantindo a proteção contra
cibercriminosos.

REFERENCIAS
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INTERPLANETARY FILE SYSTEM (IPFS) E BLOCKCHAIN. REVISTA DE DIREITO | VIÇOSA Janeiro de 2021 document (1).pdf Acesso,
10 de outubro de 2022 2. Jarli Cardoso. BREVES CONSIDERAÇÕES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E SUA
CONSONÂNCIA COM O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE EM TEMPOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, Revista de direito
e atualidade, 24 de março de 2021 file:///C:/Users/pablo/Downloads/5222-Texto%20do%20Artigo-15728-16919-10-20210318.pdf
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999-1-10-20210831%20(1).pdf Acesso: 08 de outubro de 2022
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TITULO Um Mapeamento Sistemático Sobre o Uso da LGPD na Saúde Durante e Depois da COVID-19

INTRODUCAO

Malware é um software malicioso que visa causar danos e prejudicar diferentes sistemas, como invadir telefones celulares,
computadores e redes, onde dois desses ataques são conhecidos como ransomware e phishing segundo a FUNDAJ (Ministério da
Educação). Os cibercriminosos utilizam dos ransomwares visando ganhar dinheiro ilegalmente roubando seus dados e exigindo um
resgate para que os usuários possam recuperá-los, apontado pela FUNDAJ. Também existem relatos de ataques combinados de
phishing com ransomware relatado pela proofpoint(PP), que permitem uma vulnerabilidade capaz de atingir internamente os
servidores das corporações, incluindo as da área da saúde. O caráter emergência da pandemia contribuiu para o aumento das
vulnerabilidades nas empresas da área da saúde. Com ênfase aos cadastros de pacientes e recebedores de benefícios
governamentais. Este cenário possibilitou uma maior investida de cibercriminosos, com o uso de ransomware neste segmento.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem como objetivo fazer um mapeamento sistemático sobre os artigos que abordaram o uso de malwares e brechas
de vulnerabilidade em instituições de saúde, antes e depois da pandemia de COVID-19, com um olhar especial para as
vulnerabilidades relacionadas a LGPD.

METODOLOGIA

Como a pandemia intensificou as falhas da LGPD? este trabalho realizou uma revisão da literatura com uma abordagem qualitativa
para analisar estudos relacionados a ataques de malwares antes e depois da pandemia da COVID-19, na área da saúde. Tal método
permite aprimorar a compreensão existentes na literatura por meio de uma análise dos artigos já publicados que abordaram essas
falhas. Como compreendemos que a área da saúde lida não apenas com dados pessoais, mas também com dados sensíveis,
compreendemos que exista naturalmente a necessidade de proteção a essas informações, porém, compreendemos também que o
período da pandemia, se caracterizou por ser uma situação de exceções.

RESULTADOS

Por uma análise e pesquisa aprofundada buscamos identificar artigos e outras fontes, que visavam apresentar resultados não
apenas quantitativos, mas qualitativos relacionados a nossa questão de pesquisa. Destacaram-se 03 artigos, e a publicação do
jornal o Estado de São Paulo, relatando vazamento de dados de empresas do segmento da saúde. Considerando nossa amostra foi
possível observar, que somente o primeiro artigo relatava falhas de vazamento de dados, sendo elas falhas no sistema de saúde do
SUS, ligada ao vazamento de dados em 2019 onde foram expostos mais de 2,4 milhões de dados, dado em vista que isso foi antes
da pandemia, como já apresentada no jornal do estado de São Paulo. Foi comentada também uma em 2016, onde ocorreu uma falha
de segurança no aplicativo e-saúde, acarretando milhares de dados vazados.

CONCLUSOES

Concluirmos com base no nosso mapeamento sistemático houve pelo menos uma grande falha de dados sensíveis de pacientes na
área da saúde durante o período da pandemia, mas que este caso, pode ser um indicativo de outras falhas maiores e ataques
realizados por cibercriminosos. Compreendemos que como trabalho futuro, é possível realizar uma pesquisa para compreender
como o uso de ferramentas de segurança da informação podem ser melhor aplicadas na área da saúde garantindo a proteção contra
cibercriminosos.

REFERENCIAS

1. Caroline, Stephane, Marcelo. ARMAZENAMENTO DESCENTRALIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO (SUS) USANDO
INTERPLANETARY FILE SYSTEM (IPFS) E BLOCKCHAIN. REVISTA DE DIREITO | VIÇOSA Janeiro de 2021 document (1).pdf Acesso,
10 de outubro de 2022 2. Jarli Cardoso. BREVES CONSIDERAÇÕES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E SUA
CONSONÂNCIA COM O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE EM TEMPOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, Revista de direito
e atualidade, 24 de março de 2021 file:///C:/Users/pablo/Downloads/5222-Texto%20do%20Artigo-15728-16919-10-20210318.pdf
Acesso: 08 de outubro de 2022 3. Nicholas; Lucas. RANSOMWARE E PHISHING DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19, Revista
Tecnológica da Fatec Americana, vol. 09, n. 01, janeiro/junho de 2021 file:///C:/Users/pablo/Downloads/256-Texto%20do%20artigo-
999-1-10-20210831%20(1).pdf Acesso: 08 de outubro de 2022
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TITULO Um Mapeamento Sistemático Sobre o Uso da LGPD na Saúde Durante e Depois da COVID-19

INTRODUCAO

Malware é um software malicioso que visa causar danos e prejudicar diferentes sistemas, como invadir telefones celulares,
computadores e redes, onde dois desses ataques são conhecidos como ransomware e phishing segundo a FUNDAJ (Ministério da
Educação). Os cibercriminosos utilizam dos ransomwares visando ganhar dinheiro ilegalmente roubando seus dados e exigindo um
resgate para que os usuários possam recuperá-los, apontado pela FUNDAJ. Também existem relatos de ataques combinados de
phishing com ransomware relatado pela proofpoint(PP), que permitem uma vulnerabilidade capaz de atingir internamente os
servidores das corporações, incluindo as da área da saúde. O caráter emergência da pandemia contribuiu para o aumento das
vulnerabilidades nas empresas da área da saúde. Com ênfase aos cadastros de pacientes e recebedores de benefícios
governamentais. Este cenário possibilitou uma maior investida de cibercriminosos, com o uso de ransomware neste segmento.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem como objetivo fazer um mapeamento sistemático sobre os artigos que abordaram o uso de malwares e brechas
de vulnerabilidade em instituições de saúde, antes e depois da pandemia de COVID-19, com um olhar especial para as
vulnerabilidades relacionadas a LGPD.

METODOLOGIA

Como a pandemia intensificou as falhas da LGPD? este trabalho realizou uma revisão da literatura com uma abordagem qualitativa
para analisar estudos relacionados a ataques de malwares antes e depois da pandemia da COVID-19, na área da saúde. Tal método
permite aprimorar a compreensão existentes na literatura por meio de uma análise dos artigos já publicados que abordaram essas
falhas. Como compreendemos que a área da saúde lida não apenas com dados pessoais, mas também com dados sensíveis,
compreendemos que exista naturalmente a necessidade de proteção a essas informações, porém, compreendemos também que o
período da pandemia, se caracterizou por ser uma situação de exceções.

RESULTADOS

Por uma análise e pesquisa aprofundada buscamos identificar artigos e outras fontes, que visavam apresentar resultados não
apenas quantitativos, mas qualitativos relacionados a nossa questão de pesquisa. Destacaram-se 03 artigos, e a publicação do
jornal o Estado de São Paulo, relatando vazamento de dados de empresas do segmento da saúde. Considerando nossa amostra foi
possível observar, que somente o primeiro artigo relatava falhas de vazamento de dados, sendo elas falhas no sistema de saúde do
SUS, ligada ao vazamento de dados em 2019 onde foram expostos mais de 2,4 milhões de dados, dado em vista que isso foi antes
da pandemia, como já apresentada no jornal do estado de São Paulo. Foi comentada também uma em 2016, onde ocorreu uma falha
de segurança no aplicativo e-saúde, acarretando milhares de dados vazados.

CONCLUSOES

Concluirmos com base no nosso mapeamento sistemático houve pelo menos uma grande falha de dados sensíveis de pacientes na
área da saúde durante o período da pandemia, mas que este caso, pode ser um indicativo de outras falhas maiores e ataques
realizados por cibercriminosos. Compreendemos que como trabalho futuro, é possível realizar uma pesquisa para compreender
como o uso de ferramentas de segurança da informação podem ser melhor aplicadas na área da saúde garantindo a proteção contra
cibercriminosos.

REFERENCIAS

1. Caroline, Stephane, Marcelo. ARMAZENAMENTO DESCENTRALIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO (SUS) USANDO
INTERPLANETARY FILE SYSTEM (IPFS) E BLOCKCHAIN. REVISTA DE DIREITO | VIÇOSA Janeiro de 2021 document (1).pdf Acesso,
10 de outubro de 2022 2. Jarli Cardoso. BREVES CONSIDERAÇÕES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E SUA
CONSONÂNCIA COM O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE EM TEMPOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, Revista de direito
e atualidade, 24 de março de 2021 file:///C:/Users/pablo/Downloads/5222-Texto%20do%20Artigo-15728-16919-10-20210318.pdf
Acesso: 08 de outubro de 2022 3. Nicholas; Lucas. RANSOMWARE E PHISHING DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19, Revista
Tecnológica da Fatec Americana, vol. 09, n. 01, janeiro/junho de 2021 file:///C:/Users/pablo/Downloads/256-Texto%20do%20artigo-
999-1-10-20210831%20(1).pdf Acesso: 08 de outubro de 2022
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TITULO Um Mapeamento Sistemático Sobre o Uso da LGPD na Saúde Durante e Depois da COVID-19

INTRODUCAO

Malware é um software malicioso que visa causar danos e prejudicar diferentes sistemas, como invadir telefones celulares,
computadores e redes, onde dois desses ataques são conhecidos como ransomware e phishing segundo a FUNDAJ (Ministério da
Educação). Os cibercriminosos utilizam dos ransomwares visando ganhar dinheiro ilegalmente roubando seus dados e exigindo um
resgate para que os usuários possam recuperá-los, apontado pela FUNDAJ. Também existem relatos de ataques combinados de
phishing com ransomware relatado pela proofpoint(PP), que permitem uma vulnerabilidade capaz de atingir internamente os
servidores das corporações, incluindo as da área da saúde. O caráter emergência da pandemia contribuiu para o aumento das
vulnerabilidades nas empresas da área da saúde. Com ênfase aos cadastros de pacientes e recebedores de benefícios
governamentais. Este cenário possibilitou uma maior investida de cibercriminosos, com o uso de ransomware neste segmento.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem como objetivo fazer um mapeamento sistemático sobre os artigos que abordaram o uso de malwares e brechas
de vulnerabilidade em instituições de saúde, antes e depois da pandemia de COVID-19, com um olhar especial para as
vulnerabilidades relacionadas a LGPD.

METODOLOGIA

Como a pandemia intensificou as falhas da LGPD? este trabalho realizou uma revisão da literatura com uma abordagem qualitativa
para analisar estudos relacionados a ataques de malwares antes e depois da pandemia da COVID-19, na área da saúde. Tal método
permite aprimorar a compreensão existentes na literatura por meio de uma análise dos artigos já publicados que abordaram essas
falhas. Como compreendemos que a área da saúde lida não apenas com dados pessoais, mas também com dados sensíveis,
compreendemos que exista naturalmente a necessidade de proteção a essas informações, porém, compreendemos também que o
período da pandemia, se caracterizou por ser uma situação de exceções.

RESULTADOS

Por uma análise e pesquisa aprofundada buscamos identificar artigos e outras fontes, que visavam apresentar resultados não
apenas quantitativos, mas qualitativos relacionados a nossa questão de pesquisa. Destacaram-se 03 artigos, e a publicação do
jornal o Estado de São Paulo, relatando vazamento de dados de empresas do segmento da saúde. Considerando nossa amostra foi
possível observar, que somente o primeiro artigo relatava falhas de vazamento de dados, sendo elas falhas no sistema de saúde do
SUS, ligada ao vazamento de dados em 2019 onde foram expostos mais de 2,4 milhões de dados, dado em vista que isso foi antes
da pandemia, como já apresentada no jornal do estado de São Paulo. Foi comentada também uma em 2016, onde ocorreu uma falha
de segurança no aplicativo e-saúde, acarretando milhares de dados vazados.

CONCLUSOES

Concluirmos com base no nosso mapeamento sistemático houve pelo menos uma grande falha de dados sensíveis de pacientes na
área da saúde durante o período da pandemia, mas que este caso, pode ser um indicativo de outras falhas maiores e ataques
realizados por cibercriminosos. Compreendemos que como trabalho futuro, é possível realizar uma pesquisa para compreender
como o uso de ferramentas de segurança da informação podem ser melhor aplicadas na área da saúde garantindo a proteção contra
cibercriminosos.

REFERENCIAS
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TITULO Um Mapeamento Sistemático Sobre o Uso da LGPD na Saúde Durante e Depois da COVID-19

INTRODUCAO

Malware é um software malicioso que visa causar danos e prejudicar diferentes sistemas, como invadir telefones celulares,
computadores e redes, onde dois desses ataques são conhecidos como ransomware e phishing segundo a FUNDAJ (Ministério da
Educação). Os cibercriminosos utilizam dos ransomwares visando ganhar dinheiro ilegalmente roubando seus dados e exigindo um
resgate para que os usuários possam recuperá-los, apontado pela FUNDAJ. Também existem relatos de ataques combinados de
phishing com ransomware relatado pela proofpoint(PP), que permitem uma vulnerabilidade capaz de atingir internamente os
servidores das corporações, incluindo as da área da saúde. O caráter emergência da pandemia contribuiu para o aumento das
vulnerabilidades nas empresas da área da saúde. Com ênfase aos cadastros de pacientes e recebedores de benefícios
governamentais. Este cenário possibilitou uma maior investida de cibercriminosos, com o uso de ransomware neste segmento.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem como objetivo fazer um mapeamento sistemático sobre os artigos que abordaram o uso de malwares e brechas
de vulnerabilidade em instituições de saúde, antes e depois da pandemia de COVID-19, com um olhar especial para as
vulnerabilidades relacionadas a LGPD.

METODOLOGIA

Como a pandemia intensificou as falhas da LGPD? este trabalho realizou uma revisão da literatura com uma abordagem qualitativa
para analisar estudos relacionados a ataques de malwares antes e depois da pandemia da COVID-19, na área da saúde. Tal método
permite aprimorar a compreensão existentes na literatura por meio de uma análise dos artigos já publicados que abordaram essas
falhas. Como compreendemos que a área da saúde lida não apenas com dados pessoais, mas também com dados sensíveis,
compreendemos que exista naturalmente a necessidade de proteção a essas informações, porém, compreendemos também que o
período da pandemia, se caracterizou por ser uma situação de exceções.

RESULTADOS

Por uma análise e pesquisa aprofundada buscamos identificar artigos e outras fontes, que visavam apresentar resultados não
apenas quantitativos, mas qualitativos relacionados a nossa questão de pesquisa. Destacaram-se 03 artigos, e a publicação do
jornal o Estado de São Paulo, relatando vazamento de dados de empresas do segmento da saúde. Considerando nossa amostra foi
possível observar, que somente o primeiro artigo relatava falhas de vazamento de dados, sendo elas falhas no sistema de saúde do
SUS, ligada ao vazamento de dados em 2019 onde foram expostos mais de 2,4 milhões de dados, dado em vista que isso foi antes
da pandemia, como já apresentada no jornal do estado de São Paulo. Foi comentada também uma em 2016, onde ocorreu uma falha
de segurança no aplicativo e-saúde, acarretando milhares de dados vazados.

CONCLUSOES

Concluirmos com base no nosso mapeamento sistemático houve pelo menos uma grande falha de dados sensíveis de pacientes na
área da saúde durante o período da pandemia, mas que este caso, pode ser um indicativo de outras falhas maiores e ataques
realizados por cibercriminosos. Compreendemos que como trabalho futuro, é possível realizar uma pesquisa para compreender
como o uso de ferramentas de segurança da informação podem ser melhor aplicadas na área da saúde garantindo a proteção contra
cibercriminosos.

REFERENCIAS

1. Caroline, Stephane, Marcelo. ARMAZENAMENTO DESCENTRALIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO (SUS) USANDO
INTERPLANETARY FILE SYSTEM (IPFS) E BLOCKCHAIN. REVISTA DE DIREITO | VIÇOSA Janeiro de 2021 document (1).pdf Acesso,
10 de outubro de 2022 2. Jarli Cardoso. BREVES CONSIDERAÇÕES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E SUA
CONSONÂNCIA COM O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE EM TEMPOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, Revista de direito
e atualidade, 24 de março de 2021 file:///C:/Users/pablo/Downloads/5222-Texto%20do%20Artigo-15728-16919-10-20210318.pdf
Acesso: 08 de outubro de 2022 3. Nicholas; Lucas. RANSOMWARE E PHISHING DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19, Revista
Tecnológica da Fatec Americana, vol. 09, n. 01, janeiro/junho de 2021 file:///C:/Users/pablo/Downloads/256-Texto%20do%20artigo-
999-1-10-20210831%20(1).pdf Acesso: 08 de outubro de 2022
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Um Mapeamento Sistemático Sobre o Uso da LGPD na Saúde Durante e Depois da COVID-19

INTRODUCAO

Malware é um software malicioso que visa causar danos e prejudicar diferentes sistemas, como invadir telefones celulares,
computadores e redes, onde dois desses ataques são conhecidos como ransomware e phishing segundo a FUNDAJ (Ministério da
Educação). Os cibercriminosos utilizam dos ransomwares visando ganhar dinheiro ilegalmente roubando seus dados e exigindo um
resgate para que os usuários possam recuperá-los, apontado pela FUNDAJ. Também existem relatos de ataques combinados de
phishing com ransomware relatado pela proofpoint(PP), que permitem uma vulnerabilidade capaz de atingir internamente os
servidores das corporações, incluindo as da área da saúde. O caráter emergência da pandemia contribuiu para o aumento das
vulnerabilidades nas empresas da área da saúde. Com ênfase aos cadastros de pacientes e recebedores de benefícios
governamentais. Este cenário possibilitou uma maior investida de cibercriminosos, com o uso de ransomware neste segmento.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem como objetivo fazer um mapeamento sistemático sobre os artigos que abordaram o uso de malwares e brechas
de vulnerabilidade em instituições de saúde, antes e depois da pandemia de COVID-19, com um olhar especial para as
vulnerabilidades relacionadas a LGPD.

METODOLOGIA

Como a pandemia intensificou as falhas da LGPD? este trabalho realizou uma revisão da literatura com uma abordagem qualitativa
para analisar estudos relacionados a ataques de malwares antes e depois da pandemia da COVID-19, na área da saúde. Tal método
permite aprimorar a compreensão existentes na literatura por meio de uma análise dos artigos já publicados que abordaram essas
falhas. Como compreendemos que a área da saúde lida não apenas com dados pessoais, mas também com dados sensíveis,
compreendemos que exista naturalmente a necessidade de proteção a essas informações, porém, compreendemos também que o
período da pandemia, se caracterizou por ser uma situação de exceções.

RESULTADOS

Por uma análise e pesquisa aprofundada buscamos identificar artigos e outras fontes, que visavam apresentar resultados não
apenas quantitativos, mas qualitativos relacionados a nossa questão de pesquisa. Destacaram-se 03 artigos, e a publicação do
jornal o Estado de São Paulo, relatando vazamento de dados de empresas do segmento da saúde. Considerando nossa amostra foi
possível observar, que somente o primeiro artigo relatava falhas de vazamento de dados, sendo elas falhas no sistema de saúde do
SUS, ligada ao vazamento de dados em 2019 onde foram expostos mais de 2,4 milhões de dados, dado em vista que isso foi antes
da pandemia, como já apresentada no jornal do estado de São Paulo. Foi comentada também uma em 2016, onde ocorreu uma falha
de segurança no aplicativo e-saúde, acarretando milhares de dados vazados.

CONCLUSOES

Concluirmos com base no nosso mapeamento sistemático houve pelo menos uma grande falha de dados sensíveis de pacientes na
área da saúde durante o período da pandemia, mas que este caso, pode ser um indicativo de outras falhas maiores e ataques
realizados por cibercriminosos. Compreendemos que como trabalho futuro, é possível realizar uma pesquisa para compreender
como o uso de ferramentas de segurança da informação podem ser melhor aplicadas na área da saúde garantindo a proteção contra
cibercriminosos.

REFERENCIAS

1. Caroline, Stephane, Marcelo. ARMAZENAMENTO DESCENTRALIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO (SUS) USANDO
INTERPLANETARY FILE SYSTEM (IPFS) E BLOCKCHAIN. REVISTA DE DIREITO | VIÇOSA Janeiro de 2021 document (1).pdf Acesso,
10 de outubro de 2022 2. Jarli Cardoso. BREVES CONSIDERAÇÕES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E SUA
CONSONÂNCIA COM O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE EM TEMPOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, Revista de direito
e atualidade, 24 de março de 2021 file:///C:/Users/pablo/Downloads/5222-Texto%20do%20Artigo-15728-16919-10-20210318.pdf
Acesso: 08 de outubro de 2022 3. Nicholas; Lucas. RANSOMWARE E PHISHING DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19, Revista
Tecnológica da Fatec Americana, vol. 09, n. 01, janeiro/junho de 2021 file:///C:/Users/pablo/Downloads/256-Texto%20do%20artigo-
999-1-10-20210831%20(1).pdf Acesso: 08 de outubro de 2022
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Como a LGPD protege as crianças dentro das redes sociais: uma análise sobre as pesquisas e o viés da tecnologia

INTRODUCAO
Cita-se a massiva quantidade de fluxos de dados, é dado ênfase à importância da área da segurança da informação e na criação da
LGPD, é mostrado então a necessidade de diferenciação do tratamento para crianças e adolescentes, apresentando então
questionamento do papel da LGPD e das redes sociais para este grupo.

OBJETIVOS
“Dentro dos milhões de usuários expostos nas redes sociais, é possível aplicar a proteção especial, mencionada na LGPD, para
crianças e adolescentes?”

METODOLOGIA
Utilizou-se da pré-leitura, análise e escolha específica do material estudado, formulação de hipóteses baseadas na leitura e por fim
estruturação e organização do processamento como um todo, baseada na metodologia sugerida por (Godoy, 1995).

RESULTADOS
Foi observado que a implementação, que satisfaça com total eficácia, da LGPD não é possível, assim foi debatido sobre o modelo
atual estabelecido e futuras adaptações da lei.

CONCLUSOES
Há diversos motivos para a dificuldade da implementação da LGPD nas empresas, em específico no tratamento de dados para
crianças e adolescentes, é formulando então sugestões de adaptações e mudanças a lei, dada a alta e perigosa exposição do grupo
citado, apontando esse como um futuro tema para pesquisas.

REFERENCIAS

Lei nº 13709, Lei Geral de Proteção de Dados (Consult. 14 ago 2018) Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13709.htm Fernandes, E., (#38) Medon, F. (2021). Proteção de crianças e adolescentes na LGPD:: desafios
interpretativos. REVISTA ELETRÔNICA DA PGE-RJ, 4(2). https://doi.org/10.46818/pge.v4i2.232 Fernandes, C. M., (#38) Follone, R.
A. (2020). PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Anais Do Congresso Brasileiro De Processo Coletivo
E Cidadania, 7(7), 1120–1139. Recuperado de https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/1639
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Como a LGPD protege as crianças dentro das redes sociais: uma análise sobre as pesquisas e o viés da tecnologia

INTRODUCAO
Cita-se a massiva quantidade de fluxos de dados, é dado ênfase à importância da área da segurança da informação e na criação da
LGPD, é mostrado então a necessidade de diferenciação do tratamento para crianças e adolescentes, apresentando então
questionamento do papel da LGPD e das redes sociais para este grupo.

OBJETIVOS
“Dentro dos milhões de usuários expostos nas redes sociais, é possível aplicar a proteção especial, mencionada na LGPD, para
crianças e adolescentes?”

METODOLOGIA
Utilizou-se da pré-leitura, análise e escolha específica do material estudado, formulação de hipóteses baseadas na leitura e por fim
estruturação e organização do processamento como um todo, baseada na metodologia sugerida por (Godoy, 1995).

RESULTADOS
Foi observado que a implementação, que satisfaça com total eficácia, da LGPD não é possível, assim foi debatido sobre o modelo
atual estabelecido e futuras adaptações da lei.

CONCLUSOES
Há diversos motivos para a dificuldade da implementação da LGPD nas empresas, em específico no tratamento de dados para
crianças e adolescentes, é formulando então sugestões de adaptações e mudanças a lei, dada a alta e perigosa exposição do grupo
citado, apontando esse como um futuro tema para pesquisas.

REFERENCIAS

Lei nº 13709, Lei Geral de Proteção de Dados (Consult. 14 ago 2018) Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13709.htm Fernandes, E., (#38) Medon, F. (2021). Proteção de crianças e adolescentes na LGPD:: desafios
interpretativos. REVISTA ELETRÔNICA DA PGE-RJ, 4(2). https://doi.org/10.46818/pge.v4i2.232 Fernandes, C. M., (#38) Follone, R.
A. (2020). PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Anais Do Congresso Brasileiro De Processo Coletivo
E Cidadania, 7(7), 1120–1139. Recuperado de https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/1639
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Como a LGPD protege as crianças dentro das redes sociais: uma análise sobre as pesquisas e o viés da tecnologia

INTRODUCAO
Cita-se a massiva quantidade de fluxos de dados, é dado ênfase à importância da área da segurança da informação e na criação da
LGPD, é mostrado então a necessidade de diferenciação do tratamento para crianças e adolescentes, apresentando então
questionamento do papel da LGPD e das redes sociais para este grupo.

OBJETIVOS
“Dentro dos milhões de usuários expostos nas redes sociais, é possível aplicar a proteção especial, mencionada na LGPD, para
crianças e adolescentes?”

METODOLOGIA
Utilizou-se da pré-leitura, análise e escolha específica do material estudado, formulação de hipóteses baseadas na leitura e por fim
estruturação e organização do processamento como um todo, baseada na metodologia sugerida por (Godoy, 1995).

RESULTADOS
Foi observado que a implementação, que satisfaça com total eficácia, da LGPD não é possível, assim foi debatido sobre o modelo
atual estabelecido e futuras adaptações da lei.

CONCLUSOES
Há diversos motivos para a dificuldade da implementação da LGPD nas empresas, em específico no tratamento de dados para
crianças e adolescentes, é formulando então sugestões de adaptações e mudanças a lei, dada a alta e perigosa exposição do grupo
citado, apontando esse como um futuro tema para pesquisas.

REFERENCIAS

Lei nº 13709, Lei Geral de Proteção de Dados (Consult. 14 ago 2018) Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13709.htm Fernandes, E., (#38) Medon, F. (2021). Proteção de crianças e adolescentes na LGPD:: desafios
interpretativos. REVISTA ELETRÔNICA DA PGE-RJ, 4(2). https://doi.org/10.46818/pge.v4i2.232 Fernandes, C. M., (#38) Follone, R.
A. (2020). PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Anais Do Congresso Brasileiro De Processo Coletivo
E Cidadania, 7(7), 1120–1139. Recuperado de https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/1639
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Como a LGPD protege as crianças dentro das redes sociais: uma análise sobre as pesquisas e o viés da tecnologia

INTRODUCAO
Cita-se a massiva quantidade de fluxos de dados, é dado ênfase à importância da área da segurança da informação e na criação da
LGPD, é mostrado então a necessidade de diferenciação do tratamento para crianças e adolescentes, apresentando então
questionamento do papel da LGPD e das redes sociais para este grupo.

OBJETIVOS
“Dentro dos milhões de usuários expostos nas redes sociais, é possível aplicar a proteção especial, mencionada na LGPD, para
crianças e adolescentes?”

METODOLOGIA
Utilizou-se da pré-leitura, análise e escolha específica do material estudado, formulação de hipóteses baseadas na leitura e por fim
estruturação e organização do processamento como um todo, baseada na metodologia sugerida por (Godoy, 1995).

RESULTADOS
Foi observado que a implementação, que satisfaça com total eficácia, da LGPD não é possível, assim foi debatido sobre o modelo
atual estabelecido e futuras adaptações da lei.

CONCLUSOES
Há diversos motivos para a dificuldade da implementação da LGPD nas empresas, em específico no tratamento de dados para
crianças e adolescentes, é formulando então sugestões de adaptações e mudanças a lei, dada a alta e perigosa exposição do grupo
citado, apontando esse como um futuro tema para pesquisas.

REFERENCIAS

Lei nº 13709, Lei Geral de Proteção de Dados (Consult. 14 ago 2018) Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13709.htm Fernandes, E., (#38) Medon, F. (2021). Proteção de crianças e adolescentes na LGPD:: desafios
interpretativos. REVISTA ELETRÔNICA DA PGE-RJ, 4(2). https://doi.org/10.46818/pge.v4i2.232 Fernandes, C. M., (#38) Follone, R.
A. (2020). PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Anais Do Congresso Brasileiro De Processo Coletivo
E Cidadania, 7(7), 1120–1139. Recuperado de https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/1639

Página 675



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13602 Ciência da Computação 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

5016398 - GIOVANNA MARCELA VIEIRA COSTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Como a LGPD protege as crianças dentro das redes sociais: uma análise sobre as pesquisas e o viés da tecnologia

INTRODUCAO
Cita-se a massiva quantidade de fluxos de dados, é dado ênfase à importância da área da segurança da informação e na criação da
LGPD, é mostrado então a necessidade de diferenciação do tratamento para crianças e adolescentes, apresentando então
questionamento do papel da LGPD e das redes sociais para este grupo.

OBJETIVOS
“Dentro dos milhões de usuários expostos nas redes sociais, é possível aplicar a proteção especial, mencionada na LGPD, para
crianças e adolescentes?”

METODOLOGIA
Utilizou-se da pré-leitura, análise e escolha específica do material estudado, formulação de hipóteses baseadas na leitura e por fim
estruturação e organização do processamento como um todo, baseada na metodologia sugerida por (Godoy, 1995).

RESULTADOS
Foi observado que a implementação, que satisfaça com total eficácia, da LGPD não é possível, assim foi debatido sobre o modelo
atual estabelecido e futuras adaptações da lei.

CONCLUSOES
Há diversos motivos para a dificuldade da implementação da LGPD nas empresas, em específico no tratamento de dados para
crianças e adolescentes, é formulando então sugestões de adaptações e mudanças a lei, dada a alta e perigosa exposição do grupo
citado, apontando esse como um futuro tema para pesquisas.

REFERENCIAS

Lei nº 13709, Lei Geral de Proteção de Dados (Consult. 14 ago 2018) Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13709.htm Fernandes, E., (#38) Medon, F. (2021). Proteção de crianças e adolescentes na LGPD:: desafios
interpretativos. REVISTA ELETRÔNICA DA PGE-RJ, 4(2). https://doi.org/10.46818/pge.v4i2.232 Fernandes, C. M., (#38) Follone, R.
A. (2020). PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Anais Do Congresso Brasileiro De Processo Coletivo
E Cidadania, 7(7), 1120–1139. Recuperado de https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/1639
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4865936 - LUCAS SILVA SOUSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Lei Geral de Proteção de Dados aplicada à área da saúde

INTRODUCAO

Para aumentar a rapidez em processos de hospital, foram implementados programas em hospitais e diferentes áreas da saúde que
armazenam os dados de pacientes e tratam de forma mais rápida com exemplo de triagem, agilizando o processo de atendimento
em rede hospitalar. Para segurança destes dados pessoais de paciente e até mesmo funcionários e médicos, foi visto por muitos
países como necessário a implantação da Lei geral de proteção de dados à área da saúde, para que seja garantida a privacidade por
meios digitais de atendimento.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão sistemática de como à implantação da lei pode ajudar na segurança de dados médicos e prontuários médicos,
e seus riscos de vazamento de dados.

METODOLOGIA
Conforme coleta de dados em pesquisas, foram utilizados 3 artigos científicos para revisão sistemática dos mesmos, com base em
8 artigos científicos, todos selecionados entre os anos de 2018 até o ano de 2022, para concluirmos nossa pesquisa a respeito da
LGPD.

RESULTADOS

Foi apresentado em um dos artigos de nossas pesquisas, onde foram coletados os dados de estudos dos demais artigos científicos,
baseados nas demais pesquisas selecionadas: cuidados com as informações nos relatórios 6%, Dados armazenados
eletronicamente 17%, políticas de segurança 12%, melhora em técnicas de tecnologia 18%, Legislação nacional sobre
confidencialidade de dados 18%, responsabilidade profissional na área médica 6% e confidencialidade dos dados médicos 23%.

CONCLUSOES
Constata-se que, a LGPD trata de forma geral a segurança dos dados e faz com que os riscos de dados pessoais sensíveis, estejam
de forma bem armazenada com conscientização de riscos e armazenamento seguro, para que a privacidade de todos que estejam
envolvidos na área da saúde.

REFERENCIAS
SIQUEIRA, L. N. S; ATT; ADOÇÃO DA LGPD AO ARMAZENAMENTO DE DADOS MÉDICOS CONFIDENCIAIS; 2021 COSTA, J. M., ROSA,
S. O., LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS APLICADA À SAÚDE. 2022. BOTELHO, M. C., CAMARGO, E. P. A., A APLICAÇÃO DA LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NA SAÚDE, 2021.
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Lei Geral de Proteção de Dados aplicada à área da saúde

INTRODUCAO

Para aumentar a rapidez em processos de hospital, foram implementados programas em hospitais e diferentes áreas da saúde que
armazenam os dados de pacientes e tratam de forma mais rápida com exemplo de triagem, agilizando o processo de atendimento
em rede hospitalar. Para segurança destes dados pessoais de paciente e até mesmo funcionários e médicos, foi visto por muitos
países como necessário a implantação da Lei geral de proteção de dados à área da saúde, para que seja garantida a privacidade por
meios digitais de atendimento.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão sistemática de como à implantação da lei pode ajudar na segurança de dados médicos e prontuários médicos,
e seus riscos de vazamento de dados.

METODOLOGIA
Conforme coleta de dados em pesquisas, foram utilizados 3 artigos científicos para revisão sistemática dos mesmos, com base em
8 artigos científicos, todos selecionados entre os anos de 2018 até o ano de 2022, para concluirmos nossa pesquisa a respeito da
LGPD.

RESULTADOS

Foi apresentado em um dos artigos de nossas pesquisas, onde foram coletados os dados de estudos dos demais artigos científicos,
baseados nas demais pesquisas selecionadas: cuidados com as informações nos relatórios 6%, Dados armazenados
eletronicamente 17%, políticas de segurança 12%, melhora em técnicas de tecnologia 18%, Legislação nacional sobre
confidencialidade de dados 18%, responsabilidade profissional na área médica 6% e confidencialidade dos dados médicos 23%.

CONCLUSOES
Constata-se que, a LGPD trata de forma geral a segurança dos dados e faz com que os riscos de dados pessoais sensíveis, estejam
de forma bem armazenada com conscientização de riscos e armazenamento seguro, para que a privacidade de todos que estejam
envolvidos na área da saúde.

REFERENCIAS
SIQUEIRA, L. N. S; ATT; ADOÇÃO DA LGPD AO ARMAZENAMENTO DE DADOS MÉDICOS CONFIDENCIAIS; 2021 COSTA, J. M., ROSA,
S. O., LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS APLICADA À SAÚDE. 2022. BOTELHO, M. C., CAMARGO, E. P. A., A APLICAÇÃO DA LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NA SAÚDE, 2021.
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TITULO Lei Geral de Proteção de Dados aplicada à área da saúde

INTRODUCAO

Para aumentar a rapidez em processos de hospital, foram implementados programas em hospitais e diferentes áreas da saúde que
armazenam os dados de pacientes e tratam de forma mais rápida com exemplo de triagem, agilizando o processo de atendimento
em rede hospitalar. Para segurança destes dados pessoais de paciente e até mesmo funcionários e médicos, foi visto por muitos
países como necessário a implantação da Lei geral de proteção de dados à área da saúde, para que seja garantida a privacidade por
meios digitais de atendimento.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão sistemática de como à implantação da lei pode ajudar na segurança de dados médicos e prontuários médicos,
e seus riscos de vazamento de dados.

METODOLOGIA
Conforme coleta de dados em pesquisas, foram utilizados 3 artigos científicos para revisão sistemática dos mesmos, com base em
8 artigos científicos, todos selecionados entre os anos de 2018 até o ano de 2022, para concluirmos nossa pesquisa a respeito da
LGPD.

RESULTADOS

Foi apresentado em um dos artigos de nossas pesquisas, onde foram coletados os dados de estudos dos demais artigos científicos,
baseados nas demais pesquisas selecionadas: cuidados com as informações nos relatórios 6%, Dados armazenados
eletronicamente 17%, políticas de segurança 12%, melhora em técnicas de tecnologia 18%, Legislação nacional sobre
confidencialidade de dados 18%, responsabilidade profissional na área médica 6% e confidencialidade dos dados médicos 23%.

CONCLUSOES
Constata-se que, a LGPD trata de forma geral a segurança dos dados e faz com que os riscos de dados pessoais sensíveis, estejam
de forma bem armazenada com conscientização de riscos e armazenamento seguro, para que a privacidade de todos que estejam
envolvidos na área da saúde.

REFERENCIAS
SIQUEIRA, L. N. S; ATT; ADOÇÃO DA LGPD AO ARMAZENAMENTO DE DADOS MÉDICOS CONFIDENCIAIS; 2021 COSTA, J. M., ROSA,
S. O., LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS APLICADA À SAÚDE. 2022. BOTELHO, M. C., CAMARGO, E. P. A., A APLICAÇÃO DA LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NA SAÚDE, 2021.

Página 679



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13604 Ciência da Computação 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4844084 - PABLO DE OLIVEIRA FERREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Os riscos do uso dos cookies nos sistemas web

INTRODUCAO
Neste artigo, visamos mostrar aos leitores que os cookies, não apenas uma opção de melhorar a experiência do usuário, mas uma
forma das empresas saberem quais os interesses desse usuário, mostraremos também os seus riscos. Faremos algumas citações
para que os leitores possam ter um maior conhecimento a aplicação dos cookies e as vulnerabilidades consequentes.

OBJETIVOS

Dentro desse cenário essa pesquisa visa responder (i) O que são web cookies e quais suas finalidades, (ii) como o usuário pode
confiar em algo que ele não sabe o que é e para que serve, (iii) será que a segurança online encontrasse frágil devido às práticas
relacionadas ao uso de cookie, e (iv) será que há algum meio de garantir a privacidade e a segurança dos sistemas mesmo
aceitando tais notificações de cookies.

METODOLOGIA

A metodologia que usaremos é a metodologia OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), é uma metodologia
que fornece uma série de testes de segurança minuciosos, e usaremos essa metodologia se baseando nos riscos dos cookies. Ela
se divide em quatro grupos chaves sendo estes: escopo, canal, índice e vetor. O escopo define um processo de coleta de
informações dos ativos presentes no ambiente alvo, o canal determina o tipo de comunicação e interação com esses ativos, já os
canais são divididos em três partes: física, espectro e comunicação, e cada uma dessas classes descrevem um conjunto de
componentes de segurança que são avaliados e testados. O índice é usado para a identificação específica dos ativos, o endereço
MAC e o IP são exemplos de índices, e os vetores consistem nas direções que a partir delas um testador ou auditor se orienta para
avaliar e analisar cada ativo.

RESULTADOS

O pedido para usuários aceitar cookies em sistemas WEB está sendo algo normal e aceito por todos sem nenhuma busca para saber
o que realmente é, de acordo com Mario Filipe Cavalcanti no seu artigo “COOKIES PARA QUE” conta um pouco sobre os problemas é
tudo que as empresas fazem para conseguir as informações pessoais de uma pessoa e o quanto os cookies pode prejudicar
dependendo do site que você aceita. Nesse artigo é citado o termo “Big techs” um uma ferramenta desenvolvida, onde por meio de
algoritmos os nossos clicks sejam registados, cada acesso a páginas, movimentos nas webpages e deslocamento geográfico
fiquem armazenados pelo navegador que usamos, o problema disso é que fica à disposição de empresas terceiras e principalmente
do GOOGLE, que é o navegador mais utilizado do mundo. Com todo esse acesso que eles têm, mostra que a privacidade está
acabando aos poucos, e as empresas utilizam nossas informações de modo vigilante e eficaz e exerce um grande controle sobre
nós, tanto no ponto de vista político como no grande consumo

CONCLUSOES
Através da análise dos artigos citados acima os resultados mostram que a utilização dos cookies pode gerar diversos transtornos
em relação a segurança dos dados pessoais do usuário

REFERENCIAS

CAVALCANTI, Mário Filipe. COOKIES PARA QUEM? Entre o escambo digital e os direitos à privacidade e proteção de dados. Revista
Acadêmica da Faculdade de Direito de Recive. Vol. 93, n. 02, 2020. ROSA; Lucas Vinícius da. Comparação e especialização de
metodologias de segurança em aplicações web para o contexto de sistemas de ICP. Programa de Graduação em Ciências da
Computação. Universidade Federal de Santa Catarina. 20122 VELLANI ; Karim H. Strategic Security Management A Risk Assessment
Guide for Decision Makers. ISBN 0123708974 Publicado Pending by Elsevier: December 2006.
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TITULO Os riscos do uso dos cookies nos sistemas web

INTRODUCAO
Neste artigo, visamos mostrar aos leitores que os cookies, não apenas uma opção de melhorar a experiência do usuário, mas uma
forma das empresas saberem quais os interesses desse usuário, mostraremos também os seus riscos. Faremos algumas citações
para que os leitores possam ter um maior conhecimento a aplicação dos cookies e as vulnerabilidades consequentes.

OBJETIVOS

Dentro desse cenário essa pesquisa visa responder (i) O que são web cookies e quais suas finalidades, (ii) como o usuário pode
confiar em algo que ele não sabe o que é e para que serve, (iii) será que a segurança online encontrasse frágil devido às práticas
relacionadas ao uso de cookie, e (iv) será que há algum meio de garantir a privacidade e a segurança dos sistemas mesmo
aceitando tais notificações de cookies.

METODOLOGIA

A metodologia que usaremos é a metodologia OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), é uma metodologia
que fornece uma série de testes de segurança minuciosos, e usaremos essa metodologia se baseando nos riscos dos cookies. Ela
se divide em quatro grupos chaves sendo estes: escopo, canal, índice e vetor. O escopo define um processo de coleta de
informações dos ativos presentes no ambiente alvo, o canal determina o tipo de comunicação e interação com esses ativos, já os
canais são divididos em três partes: física, espectro e comunicação, e cada uma dessas classes descrevem um conjunto de
componentes de segurança que são avaliados e testados. O índice é usado para a identificação específica dos ativos, o endereço
MAC e o IP são exemplos de índices, e os vetores consistem nas direções que a partir delas um testador ou auditor se orienta para
avaliar e analisar cada ativo.

RESULTADOS

O pedido para usuários aceitar cookies em sistemas WEB está sendo algo normal e aceito por todos sem nenhuma busca para saber
o que realmente é, de acordo com Mario Filipe Cavalcanti no seu artigo “COOKIES PARA QUE” conta um pouco sobre os problemas é
tudo que as empresas fazem para conseguir as informações pessoais de uma pessoa e o quanto os cookies pode prejudicar
dependendo do site que você aceita. Nesse artigo é citado o termo “Big techs” um uma ferramenta desenvolvida, onde por meio de
algoritmos os nossos clicks sejam registados, cada acesso a páginas, movimentos nas webpages e deslocamento geográfico
fiquem armazenados pelo navegador que usamos, o problema disso é que fica à disposição de empresas terceiras e principalmente
do GOOGLE, que é o navegador mais utilizado do mundo. Com todo esse acesso que eles têm, mostra que a privacidade está
acabando aos poucos, e as empresas utilizam nossas informações de modo vigilante e eficaz e exerce um grande controle sobre
nós, tanto no ponto de vista político como no grande consumo

CONCLUSOES
Através da análise dos artigos citados acima os resultados mostram que a utilização dos cookies pode gerar diversos transtornos
em relação a segurança dos dados pessoais do usuário

REFERENCIAS

CAVALCANTI, Mário Filipe. COOKIES PARA QUEM? Entre o escambo digital e os direitos à privacidade e proteção de dados. Revista
Acadêmica da Faculdade de Direito de Recive. Vol. 93, n. 02, 2020. ROSA; Lucas Vinícius da. Comparação e especialização de
metodologias de segurança em aplicações web para o contexto de sistemas de ICP. Programa de Graduação em Ciências da
Computação. Universidade Federal de Santa Catarina. 20122 VELLANI ; Karim H. Strategic Security Management A Risk Assessment
Guide for Decision Makers. ISBN 0123708974 Publicado Pending by Elsevier: December 2006.
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TITULO Os riscos do uso dos cookies nos sistemas web

INTRODUCAO
Neste artigo, visamos mostrar aos leitores que os cookies, não apenas uma opção de melhorar a experiência do usuário, mas uma
forma das empresas saberem quais os interesses desse usuário, mostraremos também os seus riscos. Faremos algumas citações
para que os leitores possam ter um maior conhecimento a aplicação dos cookies e as vulnerabilidades consequentes.

OBJETIVOS

Dentro desse cenário essa pesquisa visa responder (i) O que são web cookies e quais suas finalidades, (ii) como o usuário pode
confiar em algo que ele não sabe o que é e para que serve, (iii) será que a segurança online encontrasse frágil devido às práticas
relacionadas ao uso de cookie, e (iv) será que há algum meio de garantir a privacidade e a segurança dos sistemas mesmo
aceitando tais notificações de cookies.

METODOLOGIA

A metodologia que usaremos é a metodologia OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), é uma metodologia
que fornece uma série de testes de segurança minuciosos, e usaremos essa metodologia se baseando nos riscos dos cookies. Ela
se divide em quatro grupos chaves sendo estes: escopo, canal, índice e vetor. O escopo define um processo de coleta de
informações dos ativos presentes no ambiente alvo, o canal determina o tipo de comunicação e interação com esses ativos, já os
canais são divididos em três partes: física, espectro e comunicação, e cada uma dessas classes descrevem um conjunto de
componentes de segurança que são avaliados e testados. O índice é usado para a identificação específica dos ativos, o endereço
MAC e o IP são exemplos de índices, e os vetores consistem nas direções que a partir delas um testador ou auditor se orienta para
avaliar e analisar cada ativo.

RESULTADOS

O pedido para usuários aceitar cookies em sistemas WEB está sendo algo normal e aceito por todos sem nenhuma busca para saber
o que realmente é, de acordo com Mario Filipe Cavalcanti no seu artigo “COOKIES PARA QUE” conta um pouco sobre os problemas é
tudo que as empresas fazem para conseguir as informações pessoais de uma pessoa e o quanto os cookies pode prejudicar
dependendo do site que você aceita. Nesse artigo é citado o termo “Big techs” um uma ferramenta desenvolvida, onde por meio de
algoritmos os nossos clicks sejam registados, cada acesso a páginas, movimentos nas webpages e deslocamento geográfico
fiquem armazenados pelo navegador que usamos, o problema disso é que fica à disposição de empresas terceiras e principalmente
do GOOGLE, que é o navegador mais utilizado do mundo. Com todo esse acesso que eles têm, mostra que a privacidade está
acabando aos poucos, e as empresas utilizam nossas informações de modo vigilante e eficaz e exerce um grande controle sobre
nós, tanto no ponto de vista político como no grande consumo

CONCLUSOES
Através da análise dos artigos citados acima os resultados mostram que a utilização dos cookies pode gerar diversos transtornos
em relação a segurança dos dados pessoais do usuário

REFERENCIAS

CAVALCANTI, Mário Filipe. COOKIES PARA QUEM? Entre o escambo digital e os direitos à privacidade e proteção de dados. Revista
Acadêmica da Faculdade de Direito de Recive. Vol. 93, n. 02, 2020. ROSA; Lucas Vinícius da. Comparação e especialização de
metodologias de segurança em aplicações web para o contexto de sistemas de ICP. Programa de Graduação em Ciências da
Computação. Universidade Federal de Santa Catarina. 20122 VELLANI ; Karim H. Strategic Security Management A Risk Assessment
Guide for Decision Makers. ISBN 0123708974 Publicado Pending by Elsevier: December 2006.
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Os riscos do uso dos cookies nos sistemas web

INTRODUCAO
Neste artigo, visamos mostrar aos leitores que os cookies, não apenas uma opção de melhorar a experiência do usuário, mas uma
forma das empresas saberem quais os interesses desse usuário, mostraremos também os seus riscos. Faremos algumas citações
para que os leitores possam ter um maior conhecimento a aplicação dos cookies e as vulnerabilidades consequentes.

OBJETIVOS

Dentro desse cenário essa pesquisa visa responder (i) O que são web cookies e quais suas finalidades, (ii) como o usuário pode
confiar em algo que ele não sabe o que é e para que serve, (iii) será que a segurança online encontrasse frágil devido às práticas
relacionadas ao uso de cookie, e (iv) será que há algum meio de garantir a privacidade e a segurança dos sistemas mesmo
aceitando tais notificações de cookies.

METODOLOGIA

A metodologia que usaremos é a metodologia OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), é uma metodologia
que fornece uma série de testes de segurança minuciosos, e usaremos essa metodologia se baseando nos riscos dos cookies. Ela
se divide em quatro grupos chaves sendo estes: escopo, canal, índice e vetor. O escopo define um processo de coleta de
informações dos ativos presentes no ambiente alvo, o canal determina o tipo de comunicação e interação com esses ativos, já os
canais são divididos em três partes: física, espectro e comunicação, e cada uma dessas classes descrevem um conjunto de
componentes de segurança que são avaliados e testados. O índice é usado para a identificação específica dos ativos, o endereço
MAC e o IP são exemplos de índices, e os vetores consistem nas direções que a partir delas um testador ou auditor se orienta para
avaliar e analisar cada ativo.

RESULTADOS

O pedido para usuários aceitar cookies em sistemas WEB está sendo algo normal e aceito por todos sem nenhuma busca para saber
o que realmente é, de acordo com Mario Filipe Cavalcanti no seu artigo “COOKIES PARA QUE” conta um pouco sobre os problemas é
tudo que as empresas fazem para conseguir as informações pessoais de uma pessoa e o quanto os cookies pode prejudicar
dependendo do site que você aceita. Nesse artigo é citado o termo “Big techs” um uma ferramenta desenvolvida, onde por meio de
algoritmos os nossos clicks sejam registados, cada acesso a páginas, movimentos nas webpages e deslocamento geográfico
fiquem armazenados pelo navegador que usamos, o problema disso é que fica à disposição de empresas terceiras e principalmente
do GOOGLE, que é o navegador mais utilizado do mundo. Com todo esse acesso que eles têm, mostra que a privacidade está
acabando aos poucos, e as empresas utilizam nossas informações de modo vigilante e eficaz e exerce um grande controle sobre
nós, tanto no ponto de vista político como no grande consumo

CONCLUSOES
Através da análise dos artigos citados acima os resultados mostram que a utilização dos cookies pode gerar diversos transtornos
em relação a segurança dos dados pessoais do usuário

REFERENCIAS

CAVALCANTI, Mário Filipe. COOKIES PARA QUEM? Entre o escambo digital e os direitos à privacidade e proteção de dados. Revista
Acadêmica da Faculdade de Direito de Recive. Vol. 93, n. 02, 2020. ROSA; Lucas Vinícius da. Comparação e especialização de
metodologias de segurança em aplicações web para o contexto de sistemas de ICP. Programa de Graduação em Ciências da
Computação. Universidade Federal de Santa Catarina. 20122 VELLANI ; Karim H. Strategic Security Management A Risk Assessment
Guide for Decision Makers. ISBN 0123708974 Publicado Pending by Elsevier: December 2006.
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Os riscos do uso dos cookies nos sistemas web

INTRODUCAO
Neste artigo, visamos mostrar aos leitores que os cookies, não apenas uma opção de melhorar a experiência do usuário, mas uma
forma das empresas saberem quais os interesses desse usuário, mostraremos também os seus riscos. Faremos algumas citações
para que os leitores possam ter um maior conhecimento a aplicação dos cookies e as vulnerabilidades consequentes.

OBJETIVOS

Dentro desse cenário essa pesquisa visa responder (i) O que são web cookies e quais suas finalidades, (ii) como o usuário pode
confiar em algo que ele não sabe o que é e para que serve, (iii) será que a segurança online encontrasse frágil devido às práticas
relacionadas ao uso de cookie, e (iv) será que há algum meio de garantir a privacidade e a segurança dos sistemas mesmo
aceitando tais notificações de cookies.

METODOLOGIA

A metodologia que usaremos é a metodologia OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), é uma metodologia
que fornece uma série de testes de segurança minuciosos, e usaremos essa metodologia se baseando nos riscos dos cookies. Ela
se divide em quatro grupos chaves sendo estes: escopo, canal, índice e vetor. O escopo define um processo de coleta de
informações dos ativos presentes no ambiente alvo, o canal determina o tipo de comunicação e interação com esses ativos, já os
canais são divididos em três partes: física, espectro e comunicação, e cada uma dessas classes descrevem um conjunto de
componentes de segurança que são avaliados e testados. O índice é usado para a identificação específica dos ativos, o endereço
MAC e o IP são exemplos de índices, e os vetores consistem nas direções que a partir delas um testador ou auditor se orienta para
avaliar e analisar cada ativo.

RESULTADOS

O pedido para usuários aceitar cookies em sistemas WEB está sendo algo normal e aceito por todos sem nenhuma busca para saber
o que realmente é, de acordo com Mario Filipe Cavalcanti no seu artigo “COOKIES PARA QUE” conta um pouco sobre os problemas é
tudo que as empresas fazem para conseguir as informações pessoais de uma pessoa e o quanto os cookies pode prejudicar
dependendo do site que você aceita. Nesse artigo é citado o termo “Big techs” um uma ferramenta desenvolvida, onde por meio de
algoritmos os nossos clicks sejam registados, cada acesso a páginas, movimentos nas webpages e deslocamento geográfico
fiquem armazenados pelo navegador que usamos, o problema disso é que fica à disposição de empresas terceiras e principalmente
do GOOGLE, que é o navegador mais utilizado do mundo. Com todo esse acesso que eles têm, mostra que a privacidade está
acabando aos poucos, e as empresas utilizam nossas informações de modo vigilante e eficaz e exerce um grande controle sobre
nós, tanto no ponto de vista político como no grande consumo

CONCLUSOES
Através da análise dos artigos citados acima os resultados mostram que a utilização dos cookies pode gerar diversos transtornos
em relação a segurança dos dados pessoais do usuário

REFERENCIAS

CAVALCANTI, Mário Filipe. COOKIES PARA QUEM? Entre o escambo digital e os direitos à privacidade e proteção de dados. Revista
Acadêmica da Faculdade de Direito de Recive. Vol. 93, n. 02, 2020. ROSA; Lucas Vinícius da. Comparação e especialização de
metodologias de segurança em aplicações web para o contexto de sistemas de ICP. Programa de Graduação em Ciências da
Computação. Universidade Federal de Santa Catarina. 20122 VELLANI ; Karim H. Strategic Security Management A Risk Assessment
Guide for Decision Makers. ISBN 0123708974 Publicado Pending by Elsevier: December 2006.
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TITULO Os riscos do uso dos cookies nos sistemas web

INTRODUCAO
Neste artigo, visamos mostrar aos leitores que os cookies, não apenas uma opção de melhorar a experiência do usuário, mas uma
forma das empresas saberem quais os interesses desse usuário, mostraremos também os seus riscos. Faremos algumas citações
para que os leitores possam ter um maior conhecimento a aplicação dos cookies e as vulnerabilidades consequentes.

OBJETIVOS

Dentro desse cenário essa pesquisa visa responder (i) O que são web cookies e quais suas finalidades, (ii) como o usuário pode
confiar em algo que ele não sabe o que é e para que serve, (iii) será que a segurança online encontrasse frágil devido às práticas
relacionadas ao uso de cookie, e (iv) será que há algum meio de garantir a privacidade e a segurança dos sistemas mesmo
aceitando tais notificações de cookies.

METODOLOGIA

A metodologia que usaremos é a metodologia OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), é uma metodologia
que fornece uma série de testes de segurança minuciosos, e usaremos essa metodologia se baseando nos riscos dos cookies. Ela
se divide em quatro grupos chaves sendo estes: escopo, canal, índice e vetor. O escopo define um processo de coleta de
informações dos ativos presentes no ambiente alvo, o canal determina o tipo de comunicação e interação com esses ativos, já os
canais são divididos em três partes: física, espectro e comunicação, e cada uma dessas classes descrevem um conjunto de
componentes de segurança que são avaliados e testados. O índice é usado para a identificação específica dos ativos, o endereço
MAC e o IP são exemplos de índices, e os vetores consistem nas direções que a partir delas um testador ou auditor se orienta para
avaliar e analisar cada ativo.

RESULTADOS

O pedido para usuários aceitar cookies em sistemas WEB está sendo algo normal e aceito por todos sem nenhuma busca para saber
o que realmente é, de acordo com Mario Filipe Cavalcanti no seu artigo “COOKIES PARA QUE” conta um pouco sobre os problemas é
tudo que as empresas fazem para conseguir as informações pessoais de uma pessoa e o quanto os cookies pode prejudicar
dependendo do site que você aceita. Nesse artigo é citado o termo “Big techs” um uma ferramenta desenvolvida, onde por meio de
algoritmos os nossos clicks sejam registados, cada acesso a páginas, movimentos nas webpages e deslocamento geográfico
fiquem armazenados pelo navegador que usamos, o problema disso é que fica à disposição de empresas terceiras e principalmente
do GOOGLE, que é o navegador mais utilizado do mundo. Com todo esse acesso que eles têm, mostra que a privacidade está
acabando aos poucos, e as empresas utilizam nossas informações de modo vigilante e eficaz e exerce um grande controle sobre
nós, tanto no ponto de vista político como no grande consumo

CONCLUSOES
Através da análise dos artigos citados acima os resultados mostram que a utilização dos cookies pode gerar diversos transtornos
em relação a segurança dos dados pessoais do usuário

REFERENCIAS

CAVALCANTI, Mário Filipe. COOKIES PARA QUEM? Entre o escambo digital e os direitos à privacidade e proteção de dados. Revista
Acadêmica da Faculdade de Direito de Recive. Vol. 93, n. 02, 2020. ROSA; Lucas Vinícius da. Comparação e especialização de
metodologias de segurança em aplicações web para o contexto de sistemas de ICP. Programa de Graduação em Ciências da
Computação. Universidade Federal de Santa Catarina. 20122 VELLANI ; Karim H. Strategic Security Management A Risk Assessment
Guide for Decision Makers. ISBN 0123708974 Publicado Pending by Elsevier: December 2006.
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Basquetebol 3 X 3 esporte olímpico: uma apropriação cultural?

INTRODUCAO

Os esportes historicamente têm sua origem vinculada as práticas culturais como jogos e brincadeiras populares e que
posteriormente são cooptadas por entidades esportivas como federações, confederações, associações estas que institucionalizam
estas práticas e delas se apropriam, monopolizando as manifestações destas no nível de esporte performance. Com relação ao
Basquetebol 3X3 observou-se um processo semelhante onde do Basquete convencional (5X5) houve uma adaptação a um jogo
popular denominado “21”, muito praticado em espaços alternativos e de forte apelo junto ao público juvenil. Este jogo encontrou
grande adesão junto a outras práticas culturais como o Hip-Hop e o grafite. Desta forma verifica-se se é legitimo instituições
esportivas de apropriarem de práticas populares?

OBJETIVOS

Descrever e analisar o processo de criação do jogo de Basquetebol “21”, suas vinculações às manifestações culturais como o ritmo
musical e de dança Hip-Hop e artes gráficas como grafite, verificar a ocorrência do processo de apropriação cultural onde culturas
são transformadas em mercadoria pela classe dominante, perdendo seus significados originais além do processo de
institucionalização de uma prática popular em esporte performance ou de alto rendimento.

METODOLOGIA

Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise final de
14 artigos científicos e fontes bibliográficas, associadas às quest. A revisão integrativa foi elaborada seguindo-se um processo
composto por seis etapas de processo sendo estas: 1ª Fase: elaboração da pergunta; 2ª Fase: busca ou amostragem na literatura;
3ª fase coleta de dados; 4ª Fase: análise crítica dos estudos incluídos (Categorização); 5ª fase: discussão dos resultados; 6ª fase
apresentação da revisão integrativa (GANONG, 2010).

RESULTADOS

Os resultados obtidos permitem verificar a apropriação cultural do jogo popular Basquetebol “21”, jogo este oriundo das camadas
populares do bairro do Bronx em Nova York na década de 1970. Também denominado “Basquetebol de Rua” ele passou a ser
denominado de Basquetebol 3 X 3 em pelas entidades que institucionalizaram e regulamentam o Basquetebol (FIBA, 2007), de modo
centralizado, Federação Internacional de Basquetebol Amador (FIBA) estabelecendo regras específicas e transformação do mesmo
em um produto comercial e por meio dele auferir lucro.

CONCLUSOES

Por meio deste estudo foi possível verificarmos que, assim como muitos outros jogos e brincadeiras populares o “Basquetebol de
Rua” ou simplesmente “21” também foi apropriado pelas entidades supranacionais que regulamentam o esporte (FIBA) e ao
transformá-lo em um produto midiático para consumo o destituíram daquela que era considerada sua essência, a associação com
formas de arte como a música Hip-Hop e o Grafite.

REFERENCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. SILVA, C. A. F.; CORREIA, A. M. Espetáculo e reflexividade: a
dimensão estética do basquete de rua. Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 1, p. 107-122, set. 2008. Disponível em:
http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/194/201 Acesso em: 19/06/2022. HELENO, B. L.; REINHARDT, R. M.
Apropriação Cultural: Novas Configurações das Identidades na Era da Globalização. Cadernos de Estudos Sociais e Políticos, Rio de
Janeiro, vol. 7, nº 13, 2017. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/CESP/article/view/37956/27669 Acesso
em: 22/08/2022.
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Basquetebol 3 X 3 esporte olímpico: uma apropriação cultural?

INTRODUCAO

Os esportes historicamente têm sua origem vinculada as práticas culturais como jogos e brincadeiras populares e que
posteriormente são cooptadas por entidades esportivas como federações, confederações, associações estas que institucionalizam
estas práticas e delas se apropriam, monopolizando as manifestações destas no nível de esporte performance. Com relação ao
Basquetebol 3X3 observou-se um processo semelhante onde do Basquete convencional (5X5) houve uma adaptação a um jogo
popular denominado “21”, muito praticado em espaços alternativos e de forte apelo junto ao público juvenil. Este jogo encontrou
grande adesão junto a outras práticas culturais como o Hip-Hop e o grafite. Desta forma verifica-se se é legitimo instituições
esportivas de apropriarem de práticas populares?

OBJETIVOS

Descrever e analisar o processo de criação do jogo de Basquetebol “21”, suas vinculações às manifestações culturais como o ritmo
musical e de dança Hip-Hop e artes gráficas como grafite, verificar a ocorrência do processo de apropriação cultural onde culturas
são transformadas em mercadoria pela classe dominante, perdendo seus significados originais além do processo de
institucionalização de uma prática popular em esporte performance ou de alto rendimento.

METODOLOGIA

Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise final de
14 artigos científicos e fontes bibliográficas, associadas às quest. A revisão integrativa foi elaborada seguindo-se um processo
composto por seis etapas de processo sendo estas: 1ª Fase: elaboração da pergunta; 2ª Fase: busca ou amostragem na literatura;
3ª fase coleta de dados; 4ª Fase: análise crítica dos estudos incluídos (Categorização); 5ª fase: discussão dos resultados; 6ª fase
apresentação da revisão integrativa (GANONG, 2010).

RESULTADOS

Os resultados obtidos permitem verificar a apropriação cultural do jogo popular Basquetebol “21”, jogo este oriundo das camadas
populares do bairro do Bronx em Nova York na década de 1970. Também denominado “Basquetebol de Rua” ele passou a ser
denominado de Basquetebol 3 X 3 em pelas entidades que institucionalizaram e regulamentam o Basquetebol (FIBA, 2007), de modo
centralizado, Federação Internacional de Basquetebol Amador (FIBA) estabelecendo regras específicas e transformação do mesmo
em um produto comercial e por meio dele auferir lucro.

CONCLUSOES

Por meio deste estudo foi possível verificarmos que, assim como muitos outros jogos e brincadeiras populares o “Basquetebol de
Rua” ou simplesmente “21” também foi apropriado pelas entidades supranacionais que regulamentam o esporte (FIBA) e ao
transformá-lo em um produto midiático para consumo o destituíram daquela que era considerada sua essência, a associação com
formas de arte como a música Hip-Hop e o Grafite.

REFERENCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. SILVA, C. A. F.; CORREIA, A. M. Espetáculo e reflexividade: a
dimensão estética do basquete de rua. Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 1, p. 107-122, set. 2008. Disponível em:
http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/194/201 Acesso em: 19/06/2022. HELENO, B. L.; REINHARDT, R. M.
Apropriação Cultural: Novas Configurações das Identidades na Era da Globalização. Cadernos de Estudos Sociais e Políticos, Rio de
Janeiro, vol. 7, nº 13, 2017. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/CESP/article/view/37956/27669 Acesso
em: 22/08/2022.
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Natação na segunda infância: dos movimentos rudimentares aos movimento culturalmente determinados

INTRODUCAO

As aulas de natação constituem-se na atualidade uma área sedimentada junto aos exercícios / atividades físicas ofertadas à
população, sendo estas um serviço prestado tanto na esfera pública quanto privada. Quando se trata da estruturação de programas
de ensino desta modalidade a faixa estaria compreendida pela segunda infância (3 aos 6 anos) observa-se a necessidade de
caracterizar os elementos próprios na natação que corresponderiam a fase dos movimentos fundamentais no desenvolvimento
motor terrestre.

OBJETIVOS
Descrever e analisar os fundamentos associados à natação orientada a segunda infância associando-a aos campos do
desenvolvimento humano das dimensões cognitiva, socioafetiva, física/motora.

METODOLOGIA

Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise final de
18 artigos científicos e fontes bibliográficas associados ao tema natação na segunda infância e suas contribuições às dimensões
cognitiva, socioafetiva, física/motora. A revisão integrativa foi elaborada seguindo-se um processo composto por seis etapas de
processo sendo estas: 1ª Fase: elaboração da pergunta; 2ª Fase: busca ou amostragem na literatura; 3ª fase coleta de dados; 4ª
Fase: análise crítica dos estudos incluídos (Categorização); 5ª fase: discussão dos resultados; 6ª fase apresentação da revisão
integrativa (GANONG, 2010).

RESULTADOS

A partir das fontes consultadas observamos a significativa contribuição da natação para o desenvolvimento motor das crianças da
segunda infância seja no campo das capacidades motoras (resistência e força) como nas capacidades coordenativas (equilíbrio,
praxias). No que diz respeito a formação afetivo-social os autores consultados destacaram aspectos como o início do processo de
descentração e o desenvolvimento da condição empática passam a fazer das relações sociais destas crianças sobretudo quando do
uso de estratégias pedagógicas lúdicas. No que diz respeito as contribuições da natação ao desenvolvimento cognitivo a percepção
dos estímulos de espaço, tempo e consciência corporal situaram-se entre as categorias mais enunciadas pelos autores
consultados.

CONCLUSOES
Pode-se verificar por meio deste estudo a possibilidade de correlação entre o desenvolvimento motor entre o ambiente terrestre e o
ambiente aquático, sendo que na faixa etária correspondente a segunda infância (3 a 6 anos) o sentido de complementaridade e
potencialização das contribuições nas diferentes dimensões da formação humana.

REFERENCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. CANOSSA, S. et al. Ensino multidisciplinar em natação: reflexão
metodológica e proposta de lista de verificação. Revista. Motriz. 2007. Disponível em:
https://www.redalyc.org/pdf/2730/273020485008.pdf Acesso em: 19/09/2022 SACALON, R. C. B. Influência da natação no
Desenvolvimento motor em crianças de 5 a 7 anos de idade. Revista Educação Física UNIFAFIBE, Ano IV – n. 3 – dezembro/2015.
Disponível em: https://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistaeducacaofisica/sumario/39/19122015132122.pdf
Acesso em: 22/07/2022. TEIXEIRA, T. B. et al. A importância da natação para crianças. Revista Faipe, v. 11, n. 2, jan./jun. 2022.
Disponível em: http://portal.periodicos.faipe.edu.br/ojs/index.php/rfaipe/article/view/29/27 Acesso em: 18/08/2022.
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Natação na segunda infância: dos movimentos rudimentares aos movimento culturalmente determinados

INTRODUCAO

As aulas de natação constituem-se na atualidade uma área sedimentada junto aos exercícios / atividades físicas ofertadas à
população, sendo estas um serviço prestado tanto na esfera pública quanto privada. Quando se trata da estruturação de programas
de ensino desta modalidade a faixa estaria compreendida pela segunda infância (3 aos 6 anos) observa-se a necessidade de
caracterizar os elementos próprios na natação que corresponderiam a fase dos movimentos fundamentais no desenvolvimento
motor terrestre.

OBJETIVOS
Descrever e analisar os fundamentos associados à natação orientada a segunda infância associando-a aos campos do
desenvolvimento humano das dimensões cognitiva, socioafetiva, física/motora.

METODOLOGIA

Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise final de
18 artigos científicos e fontes bibliográficas associados ao tema natação na segunda infância e suas contribuições às dimensões
cognitiva, socioafetiva, física/motora. A revisão integrativa foi elaborada seguindo-se um processo composto por seis etapas de
processo sendo estas: 1ª Fase: elaboração da pergunta; 2ª Fase: busca ou amostragem na literatura; 3ª fase coleta de dados; 4ª
Fase: análise crítica dos estudos incluídos (Categorização); 5ª fase: discussão dos resultados; 6ª fase apresentação da revisão
integrativa (GANONG, 2010).

RESULTADOS

A partir das fontes consultadas observamos a significativa contribuição da natação para o desenvolvimento motor das crianças da
segunda infância seja no campo das capacidades motoras (resistência e força) como nas capacidades coordenativas (equilíbrio,
praxias). No que diz respeito a formação afetivo-social os autores consultados destacaram aspectos como o início do processo de
descentração e o desenvolvimento da condição empática passam a fazer das relações sociais destas crianças sobretudo quando do
uso de estratégias pedagógicas lúdicas. No que diz respeito as contribuições da natação ao desenvolvimento cognitivo a percepção
dos estímulos de espaço, tempo e consciência corporal situaram-se entre as categorias mais enunciadas pelos autores
consultados.

CONCLUSOES
Pode-se verificar por meio deste estudo a possibilidade de correlação entre o desenvolvimento motor entre o ambiente terrestre e o
ambiente aquático, sendo que na faixa etária correspondente a segunda infância (3 a 6 anos) o sentido de complementaridade e
potencialização das contribuições nas diferentes dimensões da formação humana.

REFERENCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. CANOSSA, S. et al. Ensino multidisciplinar em natação: reflexão
metodológica e proposta de lista de verificação. Revista. Motriz. 2007. Disponível em:
https://www.redalyc.org/pdf/2730/273020485008.pdf Acesso em: 19/09/2022 SACALON, R. C. B. Influência da natação no
Desenvolvimento motor em crianças de 5 a 7 anos de idade. Revista Educação Física UNIFAFIBE, Ano IV – n. 3 – dezembro/2015.
Disponível em: https://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistaeducacaofisica/sumario/39/19122015132122.pdf
Acesso em: 22/07/2022. TEIXEIRA, T. B. et al. A importância da natação para crianças. Revista Faipe, v. 11, n. 2, jan./jun. 2022.
Disponível em: http://portal.periodicos.faipe.edu.br/ojs/index.php/rfaipe/article/view/29/27 Acesso em: 18/08/2022.
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Orlando Contrucci Filho

TITULO Discordância clínico-radiológico na fibrose cística: um relato de caso

INTRODUCAO

A fibrose cística (FC) é uma doença autossômica recessiva multissistêmica, que afeta, predominantemente, o sistema
gastrointestinal, podendo ocasionar constipação e síndrome de obstrução intestinal distal (DIOS). Assim, é importante que a FC e
suas manifestações sejam descritas na literatura para aprimorar diagnósticos futuros e conduta. Isso porque, neste relato, houve
intervenção cirúrgica não pertinente por achados tomográficos, mesmo com a clínica não concordante a estes achados.

OBJETIVOS
Descrever um caso raro de um paciente portador de mucoviscidose em fase de não adesão medicamentosa devido a pandemia da
COVID-19, evoluindo com complicações gastrointestinais.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional descritivo - relato de caso. O relato é baseado na análise de prontuário e exames subsidiários
durante o período de admissão do paciente no Hospital Regional Sul. O presente trabalho buscou referências bibliográficas nas
bases de dados Pubmed, Lilacs e Cochrane, sendo adotados artigos publicados nos últimos 7 anos e que abordavam manifestações
gastrointestinais da FC, sem restrições de idioma. Os descritores utilizados foram “fibrose cística", “mucoviscidose”, “trato
gastrointestinal” “doenças raras” e “ proteína CFRT”. Foram excluídos artigos não correlacionados com a FC e suas manifestações
gastrointestinais, assim como artigos publicados antes da data estabelecida.

RESULTADOS

LOSM, 13 anos, negro, natural e procedente de São Paulo, portador de colecistopatia calculosa e FC (sem acompanhamento médico
e sem medicação há 2 anos devido a pandemia da COVID-19), chega ao Hospital Regional Sul referindo dor abdominal súbita tipo
cólica e difusa pelo abdômen, acompanhado por náuseas, vômitos, anorexia e parada de eliminação de fezes e flatos há 1 dia. Ao
exame físico, o paciente estava em REG, eupneico, desidratado ++, anictérico, afebril, descorado + e emagrecido. Abdome levemente
distendido, doloroso à palpação, com RHA pouco aumentados e descompressão brusca negativa. Em exames laboratoriais, nada
digno de nota. Quanto a Tomografia Computadorizada, observou-se apêndice cecal com calibre aumentado, paredes espessadas e
densificação da gordura mesentérica circunjacente. Em função disso, foi realizada uma apendicectomia, onde houve a saída de
secreção fecalóide, espessa e viscosa, e notou-se uma massa impactada no íleo terminal, indicando uma DIOS.

CONCLUSOES
Conclui-se a necessidade de manter os exames de imagem como subsidiários, evitando transpô-los como principal meio de
diagnóstico, já que podem causar equívocos, como ocorrido neste caso.

REFERENCIAS

1. Endres TM, Konstan MW. What Is Cystic Fibrosis? JAMA [Internet]. 2022 [cited 2022 Mar 2];191–1. Doi:10.1001/jama.2021.23280
Available from: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-35015036. 2. Richards B, Osborne SR, Simons M. Introducing a
MAP for adherence care in the paediatric cystic fibrosis clinic: a multiple methods implementation study. BMC Health Services
Research. 2022 Jan 26;22(1). https://doi.org/10.1186/s12913-021-07373-5 3. Virginia D, Díaz E, Donato M, Dutari J, Ortega De
Brawerman D, Lander González, et al. Síndrome de pseudo-Bartter como presentación inicial de fibrosis quística. Casos Clínicos
Pediátr Panamá [Internet]. 2017 [cited 2022 Mar 2];46(3):21–9. Available from:
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/02/877518/2017-46-3-21-29.pdf
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Orlando Contrucci Filho

TITULO Discordância clínico-radiológico na fibrose cística: um relato de caso

INTRODUCAO

A fibrose cística (FC) é uma doença autossômica recessiva multissistêmica, que afeta, predominantemente, o sistema
gastrointestinal, podendo ocasionar constipação e síndrome de obstrução intestinal distal (DIOS). Assim, é importante que a FC e
suas manifestações sejam descritas na literatura para aprimorar diagnósticos futuros e conduta. Isso porque, neste relato, houve
intervenção cirúrgica não pertinente por achados tomográficos, mesmo com a clínica não concordante a estes achados.

OBJETIVOS
Descrever um caso raro de um paciente portador de mucoviscidose em fase de não adesão medicamentosa devido a pandemia da
COVID-19, evoluindo com complicações gastrointestinais.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional descritivo - relato de caso. O relato é baseado na análise de prontuário e exames subsidiários
durante o período de admissão do paciente no Hospital Regional Sul. O presente trabalho buscou referências bibliográficas nas
bases de dados Pubmed, Lilacs e Cochrane, sendo adotados artigos publicados nos últimos 7 anos e que abordavam manifestações
gastrointestinais da FC, sem restrições de idioma. Os descritores utilizados foram “fibrose cística", “mucoviscidose”, “trato
gastrointestinal” “doenças raras” e “ proteína CFRT”. Foram excluídos artigos não correlacionados com a FC e suas manifestações
gastrointestinais, assim como artigos publicados antes da data estabelecida.

RESULTADOS

LOSM, 13 anos, negro, natural e procedente de São Paulo, portador de colecistopatia calculosa e FC (sem acompanhamento médico
e sem medicação há 2 anos devido a pandemia da COVID-19), chega ao Hospital Regional Sul referindo dor abdominal súbita tipo
cólica e difusa pelo abdômen, acompanhado por náuseas, vômitos, anorexia e parada de eliminação de fezes e flatos há 1 dia. Ao
exame físico, o paciente estava em REG, eupneico, desidratado ++, anictérico, afebril, descorado + e emagrecido. Abdome levemente
distendido, doloroso à palpação, com RHA pouco aumentados e descompressão brusca negativa. Em exames laboratoriais, nada
digno de nota. Quanto a Tomografia Computadorizada, observou-se apêndice cecal com calibre aumentado, paredes espessadas e
densificação da gordura mesentérica circunjacente. Em função disso, foi realizada uma apendicectomia, onde houve a saída de
secreção fecalóide, espessa e viscosa, e notou-se uma massa impactada no íleo terminal, indicando uma DIOS.

CONCLUSOES
Conclui-se a necessidade de manter os exames de imagem como subsidiários, evitando transpô-los como principal meio de
diagnóstico, já que podem causar equívocos, como ocorrido neste caso.

REFERENCIAS

1. Endres TM, Konstan MW. What Is Cystic Fibrosis? JAMA [Internet]. 2022 [cited 2022 Mar 2];191–1. Doi:10.1001/jama.2021.23280
Available from: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-35015036. 2. Richards B, Osborne SR, Simons M. Introducing a
MAP for adherence care in the paediatric cystic fibrosis clinic: a multiple methods implementation study. BMC Health Services
Research. 2022 Jan 26;22(1). https://doi.org/10.1186/s12913-021-07373-5 3. Virginia D, Díaz E, Donato M, Dutari J, Ortega De
Brawerman D, Lander González, et al. Síndrome de pseudo-Bartter como presentación inicial de fibrosis quística. Casos Clínicos
Pediátr Panamá [Internet]. 2017 [cited 2022 Mar 2];46(3):21–9. Available from:
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TITULO Discordância clínico-radiológico na fibrose cística: um relato de caso

INTRODUCAO

A fibrose cística (FC) é uma doença autossômica recessiva multissistêmica, que afeta, predominantemente, o sistema
gastrointestinal, podendo ocasionar constipação e síndrome de obstrução intestinal distal (DIOS). Assim, é importante que a FC e
suas manifestações sejam descritas na literatura para aprimorar diagnósticos futuros e conduta. Isso porque, neste relato, houve
intervenção cirúrgica não pertinente por achados tomográficos, mesmo com a clínica não concordante a estes achados.

OBJETIVOS
Descrever um caso raro de um paciente portador de mucoviscidose em fase de não adesão medicamentosa devido a pandemia da
COVID-19, evoluindo com complicações gastrointestinais.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional descritivo - relato de caso. O relato é baseado na análise de prontuário e exames subsidiários
durante o período de admissão do paciente no Hospital Regional Sul. O presente trabalho buscou referências bibliográficas nas
bases de dados Pubmed, Lilacs e Cochrane, sendo adotados artigos publicados nos últimos 7 anos e que abordavam manifestações
gastrointestinais da FC, sem restrições de idioma. Os descritores utilizados foram “fibrose cística", “mucoviscidose”, “trato
gastrointestinal” “doenças raras” e “ proteína CFRT”. Foram excluídos artigos não correlacionados com a FC e suas manifestações
gastrointestinais, assim como artigos publicados antes da data estabelecida.

RESULTADOS

LOSM, 13 anos, negro, natural e procedente de São Paulo, portador de colecistopatia calculosa e FC (sem acompanhamento médico
e sem medicação há 2 anos devido a pandemia da COVID-19), chega ao Hospital Regional Sul referindo dor abdominal súbita tipo
cólica e difusa pelo abdômen, acompanhado por náuseas, vômitos, anorexia e parada de eliminação de fezes e flatos há 1 dia. Ao
exame físico, o paciente estava em REG, eupneico, desidratado ++, anictérico, afebril, descorado + e emagrecido. Abdome levemente
distendido, doloroso à palpação, com RHA pouco aumentados e descompressão brusca negativa. Em exames laboratoriais, nada
digno de nota. Quanto a Tomografia Computadorizada, observou-se apêndice cecal com calibre aumentado, paredes espessadas e
densificação da gordura mesentérica circunjacente. Em função disso, foi realizada uma apendicectomia, onde houve a saída de
secreção fecalóide, espessa e viscosa, e notou-se uma massa impactada no íleo terminal, indicando uma DIOS.

CONCLUSOES
Conclui-se a necessidade de manter os exames de imagem como subsidiários, evitando transpô-los como principal meio de
diagnóstico, já que podem causar equívocos, como ocorrido neste caso.
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1. Endres TM, Konstan MW. What Is Cystic Fibrosis? JAMA [Internet]. 2022 [cited 2022 Mar 2];191–1. Doi:10.1001/jama.2021.23280
Available from: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-35015036. 2. Richards B, Osborne SR, Simons M. Introducing a
MAP for adherence care in the paediatric cystic fibrosis clinic: a multiple methods implementation study. BMC Health Services
Research. 2022 Jan 26;22(1). https://doi.org/10.1186/s12913-021-07373-5 3. Virginia D, Díaz E, Donato M, Dutari J, Ortega De
Brawerman D, Lander González, et al. Síndrome de pseudo-Bartter como presentación inicial de fibrosis quística. Casos Clínicos
Pediátr Panamá [Internet]. 2017 [cited 2022 Mar 2];46(3):21–9. Available from:
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TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA metodologia de pesquisa bibliográfica exploratória,

RESULTADOS

CONCLUSOES

No contexto atual, em que a carga tributária está se tornando cada vez mais relevante na composição de custos das empresas, o
planejamento tributário é uma ferramenta importante para aumentar a competitividade. No entanto, pouco se sabe sobre o pleno
conseqüências do planejamento tributário. Neste artigo, contribuímos nessa área investigando se o planejamento tributário eficiente
reduz o risco de mercado das empresas. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão fiscal e
as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as boas
práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017. HIGA, Neusa. Contabilidade em processo: da escrituração à controladoria. 1.Ed. Curitiba: Editora Intersaberes,
2015. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. LAKATOS, Eva
Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MENDES, Wagner e
GARCIA, Edino Ribeiro. Regimes de Tributação. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2021.
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Antonio Roberto da Costa Luiz Januario

TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA metodologia de pesquisa bibliográfica exploratória,

RESULTADOS

CONCLUSOES

No contexto atual, em que a carga tributária está se tornando cada vez mais relevante na composição de custos das empresas, o
planejamento tributário é uma ferramenta importante para aumentar a competitividade. No entanto, pouco se sabe sobre o pleno
conseqüências do planejamento tributário. Neste artigo, contribuímos nessa área investigando se o planejamento tributário eficiente
reduz o risco de mercado das empresas. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão fiscal e
as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as boas
práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017. HIGA, Neusa. Contabilidade em processo: da escrituração à controladoria. 1.Ed. Curitiba: Editora Intersaberes,
2015. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. LAKATOS, Eva
Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MENDES, Wagner e
GARCIA, Edino Ribeiro. Regimes de Tributação. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2021.
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TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA metodologia de pesquisa bibliográfica exploratória,

RESULTADOS

CONCLUSOES

No contexto atual, em que a carga tributária está se tornando cada vez mais relevante na composição de custos das empresas, o
planejamento tributário é uma ferramenta importante para aumentar a competitividade. No entanto, pouco se sabe sobre o pleno
conseqüências do planejamento tributário. Neste artigo, contribuímos nessa área investigando se o planejamento tributário eficiente
reduz o risco de mercado das empresas. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão fiscal e
as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as boas
práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017. HIGA, Neusa. Contabilidade em processo: da escrituração à controladoria. 1.Ed. Curitiba: Editora Intersaberes,
2015. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. LAKATOS, Eva
Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MENDES, Wagner e
GARCIA, Edino Ribeiro. Regimes de Tributação. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2021.
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TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA metodologia de pesquisa bibliográfica exploratória,

RESULTADOS

CONCLUSOES

No contexto atual, em que a carga tributária está se tornando cada vez mais relevante na composição de custos das empresas, o
planejamento tributário é uma ferramenta importante para aumentar a competitividade. No entanto, pouco se sabe sobre o pleno
conseqüências do planejamento tributário. Neste artigo, contribuímos nessa área investigando se o planejamento tributário eficiente
reduz o risco de mercado das empresas. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão fiscal e
as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as boas
práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017. HIGA, Neusa. Contabilidade em processo: da escrituração à controladoria. 1.Ed. Curitiba: Editora Intersaberes,
2015. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. LAKATOS, Eva
Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MENDES, Wagner e
GARCIA, Edino Ribeiro. Regimes de Tributação. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2021.
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TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA metodologia de pesquisa bibliográfica exploratória,

RESULTADOS

CONCLUSOES

No contexto atual, em que a carga tributária está se tornando cada vez mais relevante na composição de custos das empresas, o
planejamento tributário é uma ferramenta importante para aumentar a competitividade. No entanto, pouco se sabe sobre o pleno
conseqüências do planejamento tributário. Neste artigo, contribuímos nessa área investigando se o planejamento tributário eficiente
reduz o risco de mercado das empresas. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão fiscal e
as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as boas
práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas.
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2015. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. LAKATOS, Eva
Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MENDES, Wagner e
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TITULO
ENTRE ISOLAMENTO E TERAPIAS DE CHOQUE: TRATAMENTOS CONTRA MELANCOLIAS NOS MANICÔMIOS PAULISTAS (1920-
1939)

INTRODUCAO

Investimentos nas ciências colaboraram para transformar São Paulo em uma “cidade-laboratório”. No campo da psiquiatria, tais
investimentos são revelados na ampliação do arsenal terapêutico buscando desvendar doenças e formas de saná-las. Nesse bojo,
as estratégias aplicadas anunciam uma diversidade no tratamento de patologias e métodos de normatização, não somente do
corpo e da mente, mas também dos sentimentos, como nas manifestações de tristezas. As questões norteadoras pretendem
responder quais terapias eram normalmente aplicadas em casos de melancolias e o lugar dos psiquiatras na fabricação de um ideal
emocional em São Paulo entre os anos 20 e 30 do século XX.

OBJETIVOS
Identificar as terapias aplicadas nos diagnósticos de melancolia e analisar o lugar dos psiquiatras na fabricação de um ideal
emocional em São Paulo nos anos 20 e 30 do século XX.

METODOLOGIA
Pesquisa documental na terceira edição do compêndio “Psiquiatria Clínica e Forense” de Antonio Carlos Pacheco e Silva, publicado
em 1951.

RESULTADOS

Como parte da pesquisa em curso, realizada para o Mestrado, o estudo identificou que hospitais psiquiátricos públicos e privados,
como o Juquery e o Sanatório Pinel, ambos dirigidos por Pacheco e Silva, aplicavam terapias específicas em diagnósticos de
melancolias e em manifestações emocionais associadas às sintomalogias, como agitações consideradas maníacas, depressões,
tristezas e desejos suicídas. Dentre elas o isolamento à domicílio ou em instituições manicomiais, afastando o paciente do meio
social, a pirototerapia, tratamento hipertémico, provocando estado febril, e a insulinoterapia, que visava o coma hipoglicêmico, as
duas últimas genericamente denominadas como terapias de choque. Neste âmbito, os psiquiatras foram influentes à formação da
identidade e da comunidade emocional paulista. A felicidade passou a ser sinônimo de saúde, enquanto as tristezas, foram
diagnosticadas doentias, por este motivo, deveriam ser medicalizadas e expurgadas pelas modernas, porém mortais e violentas,
terapias de choque.

CONCLUSOES

As terapias eram estratégias para normatizar as emoções diagnosticadas como desviantes e doentias, como as tristezas,
apontando o lugar dos psiquiatras no processo de formação da identidade emocional paulista e paulistana. Emoções contraditórias
ao idealizado saudável pela medicina, como as tristezas, foram alvo do arsenal terapêutico que violentou e matou diversas pessoas
internadas em manicômios. Marcam o poder e influências dos psiquiatras e da psiquiatria na sociedade do período, que visava a
organização, por intermédio da medicalização, da vida em São Paulo.

REFERENCIAS

CUNHA, Maria Clementina Pereira. O Espelho do Mundo: Juquery, a história de um asilo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
PACHECO E SILVA, Antonio Carlos. Psiquiatria Clínica e Forense. São Paulo: Renascença, 1951. ROSENWEIN, Barbara H. História
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Convulsões: os tratamentos de choque no Hospital do Juquery (1923-1937). Santo Andre: Universidade Federal do ABC, 2013.
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TITULO
MANIPULAÇÃO DE EXTRATOS DE SUBSTÂNCIA CONTENDO FLAVONÓIDES E SUA UTILIZAÇÃO COMO INDICADORES DE pH: UMA
PROPOSTA EXPERIMENTAL PARA O ENSINO DE QUÍMICA

INTRODUCAO

Para a otimização do ensino da química, é oportuno que os docentes ofereçam atividades voltadas para a observação e a interação,
pois, para Guimarães (2009) a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a
contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação, proporcionando o domínio dos instrumentos observáveis e a
organização das ideias ao relacionar teoria e prática. O uso das soluções que contêm flavonóides é uma alternativa para a aplicação
de experimentos no ensino de química, uma vez que, desde o preparo até sua aplicação final, abordam-se diversos assuntos
relacionados à disciplina.

OBJETIVOS
Preparar extratos de substâncias que contenham flavonóides e propor seu uso como indicadores de pH em atividades de
experimentação no ensino de química.

METODOLOGIA

Preparou-se o extrato aquoso e alcoólico a partir das espécies dotadas de flavonóides: tomate; cebola; chá preto; soja; e jabuticaba.
Para os extratos alcoólico e aquosos pesou-se aproximadamente 100g de cada espécie, exceto do chá preto, para o qual se utilizou
aproximadamente 10g. Essas espécies foram maceradas e imersas em 50mL de álcool etílico absoluto, ficando em repouso por 6
horas, coberto e em temperatura ambiente. Para o extrato aquoso, as substâncias foram aquecidas com 100mL de água destilada,
por 30 minutos, em temperatura controlada, evitando a sua ebulição, filtrando-as e armazenando-as em fracos.

RESULTADOS

Os extratos foram testados em diferentes meios, com variação do pH, assumindo diferentes colorações. Os extratos aquosos e
alcoólicos de jabuticaba e chá preto apresentaram melhores resultados. Nos demais extratos, a faixa de variação do pH
apresentada foi baixa, não demonstrando grande relevância para o que foi proposto. O experimento com o chá preto apresentou
variação de cores do alaranjado ao marrom no extrato aquoso e amarelo ao verde no extrato alcoólico. Ademais, percebeu-se a
possibilidade de extração, além de flavonoides, de outras substâncias presentes nas espécies, como por exemplo, a clorofila que
segundo Baldo (2006) está presente em quantidade bem significativa no chá preto. O experimento com a jabuticaba, percebeu-se a
cor vermelha em meio ácido e verde em meio básico, verificando-se, posteriormente, a coloração amarela. Nesse viés, Rossi (2002),
explica que em pH básico (13-14) há a formação de pseudobase chalcona de coloração amarela ocorrendo assim uma mudança na
conformação da peonidina.

CONCLUSOES

Diante dos resultados e análises apresentadas, percebemos que os extratos da jabuticaba e do chá preto, mostraram maior
eficiência na determinação do pH. Nesses extratos, houve significativa variação de cor, demonstrando assim, maior eficiência no
ponto de viragem. Não obstante, infere-se do experimento, que o uso de extratos de substância que contenham flavonóides, pode
ser interessante ao ser incluído no ensino de química, pois o trabalho experimental com esses materiais envolve variados
conteúdos, baseados na extração (separação de misturas), funções inorgânicas (ácido e base), funções orgânicas (identificação
das classes funcionais), podendo ainda, trabalhar conceitos na abordagem do equilíbrio químico, da titulação e das curvas de pH.

REFERENCIAS
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TITULO Adenocarcinoma bronquiolar primário em cão – relato de caso

INTRODUCAO

Dentre as neoplasias pulmonares primárias mais comuns em cães, a de maior ocorrência é o adenocarcinoma, sendo uma neoplasia
maligna passível de metástase, ocorrendo comumente no próprio pulmão e linfonodos regionais. Os sinais clínicos mais comuns
são tosse, dispneia, taquipneia, também podendo ocorrer sinais menos específicos como perda de peso, letargia, febre, anorexia.
Para o diagnóstico, é importante diferenciar neoplasia primária de metástase, sendo esta primeira geralmente uma lesão maior,
com tumores multifocais secundários nos demais lobos pulmonares. Radiografia torácica e tomografia computadorizada são
exames de imagem fundamentais para estadiamento. O diagnóstico pode ser obtido por meio de exame de citologia por agulha fina
guiada por ultrassom, porém pode-se obter um resultado inconclusivo. O diagnóstico definitivo se dá por exame histopatológico.

OBJETIVOS Relatar o caso clínico de um paciente canino com adenocarcinoma bronquiolar primário atendido no hospital veterinário UNISA.

METODOLOGIA
Revisão de prontuário de um paciente cão de 13 anos, da raça Pitbull, atendido no HOVET UNISA, localizado em São Paulo, na data
de 12/07/2022.

RESULTADOS

Um paciente da espécie canina, da raça Pitbull, macho, com 13 anos de idade deu entrada no hospital veterinário UNISA
apresentando quadro respiratório dispneico com padrão abdominal e aumento de amplitude respiratória, além de secreção nasal
purulenta. Tutora relatou animal hiporético há 3 semanas, com emagrecimento progressivo, iniciando com quadros de êmese e
náusea, além de oligúria. Ao exame físico, paciente apresentava intensa prostração, ficando somente em decúbito external, padrão
respiratório abdominal e dispneico, ECC 3/9, ausculta cardíaca difícil devido intenso ruído respiratório, desidratação de 8%, ausência
de abdominalgia e ausência de algia em coluna, temperatura retal de 36.8°C, mucosas normocoradas, PAS 90mmHg, Glicemia
147mg/dl. Na radiográfica torácica, presença de área ovalada de contornos parcialmente definidos de radiopacidade elevada,
localizada na altura do corpo de T6 e T7, podendo estar relacionado com neoformação; opacificação pulmonar de padrão
broncointersticial de aspecto difuso e tendendo a alveolar em hemitórax direito, podendo estar relacionado com processo
inflamatório/infeccioso, com possibilidade de atelectasia. A conduta terapêutica instituída foi de oxigenioterapia com sonda nasal,
fluidoterapia com ringer lactato IV; Ampicilina com Sulbactam 22mg/kg IV BID; Ondansetrona 1mg/kg IV TID; Buscofin 25mg/kg IV
BID. Foi prescrito amoxicilina com clavulanato de potássio 20mg/kg BID 10 dias, Dipirona 25mg/kg BID 5 dias; Acetilcisteína xarope
3mg/kg BID; Omeprazol 1mg/kg BID; Ondansetrona 1mg/kg BID; tutora optou por realização de nutrição por alimentação assistida
via seringa. Paciente passou dois dias em atendimento no hospital, recebendo fluidoterapia e suporte intravenoso durante o dia.
Devido ao prognóstico ruim da doença e quadro grave, animal veio a óbito na manhã do terceiro dia de atendimento. Após o óbito,
animal foi encaminhado para necropsia, obtendo-se o diagnóstico de adenocarcinoma bronquiolar no histopatológico.

CONCLUSOES O adenocarcinoma bronquiolar primário é pouco comum em cães, sendo o prognóstico ruim como evidenciado no presente relato.

REFERENCIAS FOSSUM T.W. Cirurgia do tecido mole. In: Cirurgia de pequenos animais, 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p 975-979
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TITULO Adenocarcinoma bronquiolar primário em cão – relato de caso

INTRODUCAO

Dentre as neoplasias pulmonares primárias mais comuns em cães, a de maior ocorrência é o adenocarcinoma, sendo uma neoplasia
maligna passível de metástase, ocorrendo comumente no próprio pulmão e linfonodos regionais. Os sinais clínicos mais comuns
são tosse, dispneia, taquipneia, também podendo ocorrer sinais menos específicos como perda de peso, letargia, febre, anorexia.
Para o diagnóstico, é importante diferenciar neoplasia primária de metástase, sendo esta primeira geralmente uma lesão maior,
com tumores multifocais secundários nos demais lobos pulmonares. Radiografia torácica e tomografia computadorizada são
exames de imagem fundamentais para estadiamento. O diagnóstico pode ser obtido por meio de exame de citologia por agulha fina
guiada por ultrassom, porém pode-se obter um resultado inconclusivo. O diagnóstico definitivo se dá por exame histopatológico.

OBJETIVOS Relatar o caso clínico de um paciente canino com adenocarcinoma bronquiolar primário atendido no hospital veterinário UNISA.

METODOLOGIA
Revisão de prontuário de um paciente cão de 13 anos, da raça Pitbull, atendido no HOVET UNISA, localizado em São Paulo, na data
de 12/07/2022.

RESULTADOS

Um paciente da espécie canina, da raça Pitbull, macho, com 13 anos de idade deu entrada no hospital veterinário UNISA
apresentando quadro respiratório dispneico com padrão abdominal e aumento de amplitude respiratória, além de secreção nasal
purulenta. Tutora relatou animal hiporético há 3 semanas, com emagrecimento progressivo, iniciando com quadros de êmese e
náusea, além de oligúria. Ao exame físico, paciente apresentava intensa prostração, ficando somente em decúbito external, padrão
respiratório abdominal e dispneico, ECC 3/9, ausculta cardíaca difícil devido intenso ruído respiratório, desidratação de 8%, ausência
de abdominalgia e ausência de algia em coluna, temperatura retal de 36.8°C, mucosas normocoradas, PAS 90mmHg, Glicemia
147mg/dl. Na radiográfica torácica, presença de área ovalada de contornos parcialmente definidos de radiopacidade elevada,
localizada na altura do corpo de T6 e T7, podendo estar relacionado com neoformação; opacificação pulmonar de padrão
broncointersticial de aspecto difuso e tendendo a alveolar em hemitórax direito, podendo estar relacionado com processo
inflamatório/infeccioso, com possibilidade de atelectasia. A conduta terapêutica instituída foi de oxigenioterapia com sonda nasal,
fluidoterapia com ringer lactato IV; Ampicilina com Sulbactam 22mg/kg IV BID; Ondansetrona 1mg/kg IV TID; Buscofin 25mg/kg IV
BID. Foi prescrito amoxicilina com clavulanato de potássio 20mg/kg BID 10 dias, Dipirona 25mg/kg BID 5 dias; Acetilcisteína xarope
3mg/kg BID; Omeprazol 1mg/kg BID; Ondansetrona 1mg/kg BID; tutora optou por realização de nutrição por alimentação assistida
via seringa. Paciente passou dois dias em atendimento no hospital, recebendo fluidoterapia e suporte intravenoso durante o dia.
Devido ao prognóstico ruim da doença e quadro grave, animal veio a óbito na manhã do terceiro dia de atendimento. Após o óbito,
animal foi encaminhado para necropsia, obtendo-se o diagnóstico de adenocarcinoma bronquiolar no histopatológico.

CONCLUSOES O adenocarcinoma bronquiolar primário é pouco comum em cães, sendo o prognóstico ruim como evidenciado no presente relato.

REFERENCIAS FOSSUM T.W. Cirurgia do tecido mole. In: Cirurgia de pequenos animais, 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p 975-979
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TITULO Adenocarcinoma bronquiolar primário em cão – relato de caso

INTRODUCAO

Dentre as neoplasias pulmonares primárias mais comuns em cães, a de maior ocorrência é o adenocarcinoma, sendo uma neoplasia
maligna passível de metástase, ocorrendo comumente no próprio pulmão e linfonodos regionais. Os sinais clínicos mais comuns
são tosse, dispneia, taquipneia, também podendo ocorrer sinais menos específicos como perda de peso, letargia, febre, anorexia.
Para o diagnóstico, é importante diferenciar neoplasia primária de metástase, sendo esta primeira geralmente uma lesão maior,
com tumores multifocais secundários nos demais lobos pulmonares. Radiografia torácica e tomografia computadorizada são
exames de imagem fundamentais para estadiamento. O diagnóstico pode ser obtido por meio de exame de citologia por agulha fina
guiada por ultrassom, porém pode-se obter um resultado inconclusivo. O diagnóstico definitivo se dá por exame histopatológico.

OBJETIVOS Relatar o caso clínico de um paciente canino com adenocarcinoma bronquiolar primário atendido no hospital veterinário UNISA.

METODOLOGIA
Revisão de prontuário de um paciente cão de 13 anos, da raça Pitbull, atendido no HOVET UNISA, localizado em São Paulo, na data
de 12/07/2022.

RESULTADOS

Um paciente da espécie canina, da raça Pitbull, macho, com 13 anos de idade deu entrada no hospital veterinário UNISA
apresentando quadro respiratório dispneico com padrão abdominal e aumento de amplitude respiratória, além de secreção nasal
purulenta. Tutora relatou animal hiporético há 3 semanas, com emagrecimento progressivo, iniciando com quadros de êmese e
náusea, além de oligúria. Ao exame físico, paciente apresentava intensa prostração, ficando somente em decúbito external, padrão
respiratório abdominal e dispneico, ECC 3/9, ausculta cardíaca difícil devido intenso ruído respiratório, desidratação de 8%, ausência
de abdominalgia e ausência de algia em coluna, temperatura retal de 36.8°C, mucosas normocoradas, PAS 90mmHg, Glicemia
147mg/dl. Na radiográfica torácica, presença de área ovalada de contornos parcialmente definidos de radiopacidade elevada,
localizada na altura do corpo de T6 e T7, podendo estar relacionado com neoformação; opacificação pulmonar de padrão
broncointersticial de aspecto difuso e tendendo a alveolar em hemitórax direito, podendo estar relacionado com processo
inflamatório/infeccioso, com possibilidade de atelectasia. A conduta terapêutica instituída foi de oxigenioterapia com sonda nasal,
fluidoterapia com ringer lactato IV; Ampicilina com Sulbactam 22mg/kg IV BID; Ondansetrona 1mg/kg IV TID; Buscofin 25mg/kg IV
BID. Foi prescrito amoxicilina com clavulanato de potássio 20mg/kg BID 10 dias, Dipirona 25mg/kg BID 5 dias; Acetilcisteína xarope
3mg/kg BID; Omeprazol 1mg/kg BID; Ondansetrona 1mg/kg BID; tutora optou por realização de nutrição por alimentação assistida
via seringa. Paciente passou dois dias em atendimento no hospital, recebendo fluidoterapia e suporte intravenoso durante o dia.
Devido ao prognóstico ruim da doença e quadro grave, animal veio a óbito na manhã do terceiro dia de atendimento. Após o óbito,
animal foi encaminhado para necropsia, obtendo-se o diagnóstico de adenocarcinoma bronquiolar no histopatológico.

CONCLUSOES O adenocarcinoma bronquiolar primário é pouco comum em cães, sendo o prognóstico ruim como evidenciado no presente relato.

REFERENCIAS FOSSUM T.W. Cirurgia do tecido mole. In: Cirurgia de pequenos animais, 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p 975-979
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TITULO Adenocarcinoma bronquiolar primário em cão – relato de caso

INTRODUCAO

Dentre as neoplasias pulmonares primárias mais comuns em cães, a de maior ocorrência é o adenocarcinoma, sendo uma neoplasia
maligna passível de metástase, ocorrendo comumente no próprio pulmão e linfonodos regionais. Os sinais clínicos mais comuns
são tosse, dispneia, taquipneia, também podendo ocorrer sinais menos específicos como perda de peso, letargia, febre, anorexia.
Para o diagnóstico, é importante diferenciar neoplasia primária de metástase, sendo esta primeira geralmente uma lesão maior,
com tumores multifocais secundários nos demais lobos pulmonares. Radiografia torácica e tomografia computadorizada são
exames de imagem fundamentais para estadiamento. O diagnóstico pode ser obtido por meio de exame de citologia por agulha fina
guiada por ultrassom, porém pode-se obter um resultado inconclusivo. O diagnóstico definitivo se dá por exame histopatológico.

OBJETIVOS Relatar o caso clínico de um paciente canino com adenocarcinoma bronquiolar primário atendido no hospital veterinário UNISA.

METODOLOGIA
Revisão de prontuário de um paciente cão de 13 anos, da raça Pitbull, atendido no HOVET UNISA, localizado em São Paulo, na data
de 12/07/2022.

RESULTADOS

Um paciente da espécie canina, da raça Pitbull, macho, com 13 anos de idade deu entrada no hospital veterinário UNISA
apresentando quadro respiratório dispneico com padrão abdominal e aumento de amplitude respiratória, além de secreção nasal
purulenta. Tutora relatou animal hiporético há 3 semanas, com emagrecimento progressivo, iniciando com quadros de êmese e
náusea, além de oligúria. Ao exame físico, paciente apresentava intensa prostração, ficando somente em decúbito external, padrão
respiratório abdominal e dispneico, ECC 3/9, ausculta cardíaca difícil devido intenso ruído respiratório, desidratação de 8%, ausência
de abdominalgia e ausência de algia em coluna, temperatura retal de 36.8°C, mucosas normocoradas, PAS 90mmHg, Glicemia
147mg/dl. Na radiográfica torácica, presença de área ovalada de contornos parcialmente definidos de radiopacidade elevada,
localizada na altura do corpo de T6 e T7, podendo estar relacionado com neoformação; opacificação pulmonar de padrão
broncointersticial de aspecto difuso e tendendo a alveolar em hemitórax direito, podendo estar relacionado com processo
inflamatório/infeccioso, com possibilidade de atelectasia. A conduta terapêutica instituída foi de oxigenioterapia com sonda nasal,
fluidoterapia com ringer lactato IV; Ampicilina com Sulbactam 22mg/kg IV BID; Ondansetrona 1mg/kg IV TID; Buscofin 25mg/kg IV
BID. Foi prescrito amoxicilina com clavulanato de potássio 20mg/kg BID 10 dias, Dipirona 25mg/kg BID 5 dias; Acetilcisteína xarope
3mg/kg BID; Omeprazol 1mg/kg BID; Ondansetrona 1mg/kg BID; tutora optou por realização de nutrição por alimentação assistida
via seringa. Paciente passou dois dias em atendimento no hospital, recebendo fluidoterapia e suporte intravenoso durante o dia.
Devido ao prognóstico ruim da doença e quadro grave, animal veio a óbito na manhã do terceiro dia de atendimento. Após o óbito,
animal foi encaminhado para necropsia, obtendo-se o diagnóstico de adenocarcinoma bronquiolar no histopatológico.

CONCLUSOES O adenocarcinoma bronquiolar primário é pouco comum em cães, sendo o prognóstico ruim como evidenciado no presente relato.

REFERENCIAS FOSSUM T.W. Cirurgia do tecido mole. In: Cirurgia de pequenos animais, 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p 975-979
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TITULO A COR DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E O ENFRENTAMENTO AO RACISMO INSTITUCIONAL

INTRODUCAO

Mulheres negras possuem vivências marcadas pelo preconceito racial estruturado na sociedade e sofrem ausência de ações
específicas de combate a essas desigualdades. Em um contexto histórico atual, são privadas de exercer os privilégios da
maternidade e de suas vidas reprodutivas na medida em que marcadas pela dor, pelo alívio após um parto cercado por violências.
Nomear as opressões sofridas por essas mulheres, remontar as permanências desse processo no logo tempo norteiam os
propósitos desta pesquisa.

OBJETIVOS
Analisar as relações entre Violência Obstétrica, Racismo Institucional e Mulherismo Africana como condição para o resgate da
humanização na assistência em saúde no período gravídico-puerperal; Enunciar como mulheres negras puérperas em São Paulo,
vivenciaram a experiência do parto natural na Casa Angela – Centro de Parto Humanizado.

METODOLOGIA
O estudo resulta da aplicação de um questionário com questões abertas e fechadas a uma população amostra composta por
mulheres negras maiores de 18 anos, não primigestas, que passaram pela experiência do parto natural hospitalocêntrico antes da
experiência no Centro de Parto Humanizado com recorte temporal de 2021 a 2022.

RESULTADOS

O questionário foi enviado para 18 mulheres, conforme critérios de inclusão do estudo e participaram da pesquisa 5 mulheres
respondendo a perguntas abertas e fechadas, com resultados parciais. Referente ao primeiro parto, 100% das mulheres foram
atendidas na rede hospitalar pública, 80% das gestantes foram atendidas no primeiro hospital ao entrar em trabalho de parto, 20%
não receberam assistência. 100% das mulheres tiveram direito a acompanhante. Durante a internação, 100% das voluntárias não
identificaram episódios de racismo. Na internação do primeiro parto, para 60% das parturientes foi prescrito jejum, 80% foram
submetidas a exames de toque, 20% tiveram os pelos pubianos raspados, 40% tiveram o parto induzido com ocitocina, 40% não
puderam escolher a posição no trabalho de parto, 40% tiveram ruptura artificial da bolsa amniótica, em 60% das mulheres foi
realizada episiotomia, 20% sofreram manobra de Kristeller, para 60% das participantes não foi oferecido alívio para dor e 40%
ouviram comentários constrangedores durante o trabalho de parto. Referente ao segundo parto na Casa Angela – Centro de Parto
Humanizado, 100% das parturientes tiveram conhecimento sobre o plano de parto e consideraram o mesmo adequado a sua
individualidade, 80% receberam acompanhamento com Doula no período entre gestação e puerpério. As voluntárias do estudo
indicaram três palavras para expressar o sentimento após o parto humanizado, a palavra em comum entre as respostas foi
“Felicidade”.

CONCLUSOES

O processo de humanização do parto como estratégia de enfrentamento ao racismo institucional e ao modelo de assistência
médica violentamente hegemônico, não abrange apenas as estruturas hospitalares, mas se articula ao debate interseccional de
gênero, raça e classe, pois compreende-se o racismo como violência simbólica que atua através de mecanismos sutis como a
negação de direitos e acessos.

REFERENCIAS
1. ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro, Editora Jandaíra, 2020. 2. HUDSON-WEEMS, Clenora.
Mulherismo Africana: recuperando a nós mesmos. São Paulo: Editora Ananse, 2020. 5. PIEDADE, Vilma. Dororidade. São Paulo:
Editora Nós, 2017.
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TITULO O Método de Hidratação Influencia nas Propriedades Mecânicas das Membranas à Base de Colágeno?

INTRODUCAO

Em algumas situações clínicas não há a quantidade necessária de osso para instalação de implantes dentários, desta forma, é
necessário a realização de enxertos. Dentre as técnicas para realização de enxerto, a regeneração óssea guiada (ROG) é a mais
utilizada e as membranas são fundamentais para obtenção de sucesso com a ROG, já que as mesmas isolam os tecidos moles e
mantêm firmemente o material de enxerto interposto no osso. Portanto, a resistência é uma característica fundamental para uma
boa membrana.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo foi avaliar a influência do método de hidratação em dois diferentes tipos de membrana, Jason® (JA) e Bio-
Gide® (BG).

METODOLOGIA

As membranas foram padronizadas em 2,0 cm de comprimento e 1,5 cm de largura, foi medindo também a espessura das
membranas. As membranas BG e JA foram submetidas a diferentes condições de hidratação: seco (n = 5), hidratado com solução
salina (n = 5) e hidratada com sangue desfibrinado de ovelha (n = 5). As membranas foram previamente hidratadas por 1 minuto pelo
lado destinado a ficar em contato com o tecido ósseo, seguindo as instruções do fabricante, antes de realizar o teste mecânico.
Então as membranas foram fixadas em um dispositivo experimental e testadas à tração sob uma velocidade de 1 mm/minuto até a
falha. Os desfechos avaliados foram: deslocamento, máxima resistência à tração e módulo de elasticidade. Os dados foram
avaliados estaticamente por ANOVA e testes de Tukey a um nível de significância de 5%.

RESULTADOS

As membranas JA tiveram uma espessura média de 0,29 mm e a membrana BG teve uma espessura média de 0,40 mm. A
membrana BG teve os maiores valores de deslocamento sob a condições sangue (12,2±4,5) e solução salina (13,0±7,9), enquanto a
membrana JA teve os mais baixos na condição seca (2,8±0,3). As membranas JA (11,7±4,3) e BG (10,8±4,2) apresentaram os
maiores valores de resistência máxima à tração na condição seca. No entanto, quando hidratadas, as membranas foram
estatisticamente semelhantes entre si. O módulo de elasticidade das membranas JA foi estatisticamente diferente das membranas
BG na condição seca (P = 0,0001). As demais condições foram semelhantes entre si e tiveram valores menores do que a seca para
ambas as membranas.

CONCLUSOES Foi concluído que os métodos de hidratação não influenciaram nos testes mecânicos para ambas as membranas.

REFERENCIAS

Araújo MG, Lindhe J. Ridge alterations following tooth extraction with and without flap elevation: an experimental study in the dog.
Clin Oral Implants Res 2009;20:545-9. Elgali I, Omar O, Dahlin C, Thomsen P. Guided bone regeneration: materials and biological
mechanisms revisited. Eur J Oral Sci 2017;125:315-337. Del Barrio RAL, Miziara LNB, Al Houch AO, Marão HF. Rehabilitation of
Atrophic Posterior Mandible with Vertical Ridge Augmentation with Resorbable Membrane: Case Report with 3-Year Follow-up. The
Open Dentistry Journal 2021;15:575-582. Wang HL, Boyapati L. "PASS" principles for predictable bone regeneration. Implant Dent
2006;15(1):8-17.
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TITULO Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão.

INTRODUCAO

Os resíduos sólidos orgânicos, segundo Carvalho (2018), são um dos principais causadores de impactos ambientais relevantes,
como gases e líquidos poluentes que propiciam a atração de pragas e vetores. Visto que os resíduos sólidos orgânicos são
responsáveis por cerca de 69% do lixo descartado no país, são necessárias medidas para reduzir o impacto ambiental. Segundo
Araújo (2015) o nutricionista é um agente que pode atuar minimizando a geração de resíduos, por meio do reaproveitamento e
utilização consciente dos alimentos. Com auxílio da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS que promove uma
responsabilidade compartilhada entre o profissional e o poder público, torna-se mais possível a ação do nutricionista para diminuir a
geração de resíduos.

OBJETIVOS
Discutir os dados obtidos do estudo de revisão bibliográfica que relacionou à gestão de resíduos sólidos orgânicos no Setor de
Alimentação Coletiva.

METODOLOGIA
Realizada revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, onde foram consultados artigos científicos sobre alimentação
coletiva, sustentabilidade, gestão ambiental, resíduos sólidos, compostagem, existência dos selos de certificação pela família ISO
14000.

RESULTADOS

Segundo Abreu et.al (2011), três fatores são atribuídos sobre o desperdício, são eles: Fator de Correção, Sobras Limpas e Restos,
que servem de base para o Nutricionista avaliar e gerenciar o desperdício da unidade. Ademais, a soma de resíduos sólidos em 6
semanas foi de 1.851,5kg no restaurante analisado, o que resultaria em aproximadamente 16.046kg gerados no decorrer de um ano,
o que revela demasiado desperdício de alimentos devido produção excessiva. Esta pode ser reduzida através do exercício
profissional de Nutricionistas, que utilizam metodologias para controle de produção de maneira a atender a demanda do público e
evitar o desperdício, que é tanto um prejuízo ambiental como financeiro às instituições.

CONCLUSOES

O Setor de Alimentação Coletiva possui grande geração de resíduos sólidos destinados a aterros sanitários e “lixões” que poderiam
ser utilizados de forma inteligente evitando desperdício, fazendo doações ou compostagem, evitando problemas ambientais de
saúde pública. Apesar do crescente mercado de marketing verde, ainda ocorre resistência das empresas em implementar os
Sistemas de Gestão Ambiental, pelo alto custo, resistência dos clientes e falta de treinamento dos colaboradores.

REFERENCIAS

ARAUJO, Elicimone Martins Lopes.CARVALHO, Ana Clara Martins e Silva Sustentabilidade e geração de resíduos em uma unidade de
alimentação e nutrição da cidade de Goiânia-GO. Demetra; 2015; 10(4); 775-796 BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de
2013. Regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.
Brasília - DF, 2013. BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto Nº 11.043, de 13 de abril de 2022. CARVALHO, Lúcia Rosa
de. CHAUDON, Maíra de Oliveira. Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão. Higiene
Alimentar. Rio de Janeiro, v.32, n. 278/279, p. 27-32, mar./abr. 2018.
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TITULO Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão.

INTRODUCAO

Os resíduos sólidos orgânicos, segundo Carvalho (2018), são um dos principais causadores de impactos ambientais relevantes,
como gases e líquidos poluentes que propiciam a atração de pragas e vetores. Visto que os resíduos sólidos orgânicos são
responsáveis por cerca de 69% do lixo descartado no país, são necessárias medidas para reduzir o impacto ambiental. Segundo
Araújo (2015) o nutricionista é um agente que pode atuar minimizando a geração de resíduos, por meio do reaproveitamento e
utilização consciente dos alimentos. Com auxílio da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS que promove uma
responsabilidade compartilhada entre o profissional e o poder público, torna-se mais possível a ação do nutricionista para diminuir a
geração de resíduos.

OBJETIVOS
Discutir os dados obtidos do estudo de revisão bibliográfica que relacionou à gestão de resíduos sólidos orgânicos no Setor de
Alimentação Coletiva.

METODOLOGIA
Realizada revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, onde foram consultados artigos científicos sobre alimentação
coletiva, sustentabilidade, gestão ambiental, resíduos sólidos, compostagem, existência dos selos de certificação pela família ISO
14000.

RESULTADOS

Segundo Abreu et.al (2011), três fatores são atribuídos sobre o desperdício, são eles: Fator de Correção, Sobras Limpas e Restos,
que servem de base para o Nutricionista avaliar e gerenciar o desperdício da unidade. Ademais, a soma de resíduos sólidos em 6
semanas foi de 1.851,5kg no restaurante analisado, o que resultaria em aproximadamente 16.046kg gerados no decorrer de um ano,
o que revela demasiado desperdício de alimentos devido produção excessiva. Esta pode ser reduzida através do exercício
profissional de Nutricionistas, que utilizam metodologias para controle de produção de maneira a atender a demanda do público e
evitar o desperdício, que é tanto um prejuízo ambiental como financeiro às instituições.

CONCLUSOES

O Setor de Alimentação Coletiva possui grande geração de resíduos sólidos destinados a aterros sanitários e “lixões” que poderiam
ser utilizados de forma inteligente evitando desperdício, fazendo doações ou compostagem, evitando problemas ambientais de
saúde pública. Apesar do crescente mercado de marketing verde, ainda ocorre resistência das empresas em implementar os
Sistemas de Gestão Ambiental, pelo alto custo, resistência dos clientes e falta de treinamento dos colaboradores.

REFERENCIAS

ARAUJO, Elicimone Martins Lopes.CARVALHO, Ana Clara Martins e Silva Sustentabilidade e geração de resíduos em uma unidade de
alimentação e nutrição da cidade de Goiânia-GO. Demetra; 2015; 10(4); 775-796 BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de
2013. Regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.
Brasília - DF, 2013. BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto Nº 11.043, de 13 de abril de 2022. CARVALHO, Lúcia Rosa
de. CHAUDON, Maíra de Oliveira. Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão. Higiene
Alimentar. Rio de Janeiro, v.32, n. 278/279, p. 27-32, mar./abr. 2018.
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TITULO Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão.

INTRODUCAO

Os resíduos sólidos orgânicos, segundo Carvalho (2018), são um dos principais causadores de impactos ambientais relevantes,
como gases e líquidos poluentes que propiciam a atração de pragas e vetores. Visto que os resíduos sólidos orgânicos são
responsáveis por cerca de 69% do lixo descartado no país, são necessárias medidas para reduzir o impacto ambiental. Segundo
Araújo (2015) o nutricionista é um agente que pode atuar minimizando a geração de resíduos, por meio do reaproveitamento e
utilização consciente dos alimentos. Com auxílio da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS que promove uma
responsabilidade compartilhada entre o profissional e o poder público, torna-se mais possível a ação do nutricionista para diminuir a
geração de resíduos.

OBJETIVOS
Discutir os dados obtidos do estudo de revisão bibliográfica que relacionou à gestão de resíduos sólidos orgânicos no Setor de
Alimentação Coletiva.

METODOLOGIA
Realizada revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, onde foram consultados artigos científicos sobre alimentação
coletiva, sustentabilidade, gestão ambiental, resíduos sólidos, compostagem, existência dos selos de certificação pela família ISO
14000.

RESULTADOS

Segundo Abreu et.al (2011), três fatores são atribuídos sobre o desperdício, são eles: Fator de Correção, Sobras Limpas e Restos,
que servem de base para o Nutricionista avaliar e gerenciar o desperdício da unidade. Ademais, a soma de resíduos sólidos em 6
semanas foi de 1.851,5kg no restaurante analisado, o que resultaria em aproximadamente 16.046kg gerados no decorrer de um ano,
o que revela demasiado desperdício de alimentos devido produção excessiva. Esta pode ser reduzida através do exercício
profissional de Nutricionistas, que utilizam metodologias para controle de produção de maneira a atender a demanda do público e
evitar o desperdício, que é tanto um prejuízo ambiental como financeiro às instituições.

CONCLUSOES

O Setor de Alimentação Coletiva possui grande geração de resíduos sólidos destinados a aterros sanitários e “lixões” que poderiam
ser utilizados de forma inteligente evitando desperdício, fazendo doações ou compostagem, evitando problemas ambientais de
saúde pública. Apesar do crescente mercado de marketing verde, ainda ocorre resistência das empresas em implementar os
Sistemas de Gestão Ambiental, pelo alto custo, resistência dos clientes e falta de treinamento dos colaboradores.

REFERENCIAS

ARAUJO, Elicimone Martins Lopes.CARVALHO, Ana Clara Martins e Silva Sustentabilidade e geração de resíduos em uma unidade de
alimentação e nutrição da cidade de Goiânia-GO. Demetra; 2015; 10(4); 775-796 BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de
2013. Regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.
Brasília - DF, 2013. BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto Nº 11.043, de 13 de abril de 2022. CARVALHO, Lúcia Rosa
de. CHAUDON, Maíra de Oliveira. Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão. Higiene
Alimentar. Rio de Janeiro, v.32, n. 278/279, p. 27-32, mar./abr. 2018.
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TITULO Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão.

INTRODUCAO

Os resíduos sólidos orgânicos, segundo Carvalho (2018), são um dos principais causadores de impactos ambientais relevantes,
como gases e líquidos poluentes que propiciam a atração de pragas e vetores. Visto que os resíduos sólidos orgânicos são
responsáveis por cerca de 69% do lixo descartado no país, são necessárias medidas para reduzir o impacto ambiental. Segundo
Araújo (2015) o nutricionista é um agente que pode atuar minimizando a geração de resíduos, por meio do reaproveitamento e
utilização consciente dos alimentos. Com auxílio da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS que promove uma
responsabilidade compartilhada entre o profissional e o poder público, torna-se mais possível a ação do nutricionista para diminuir a
geração de resíduos.

OBJETIVOS
Discutir os dados obtidos do estudo de revisão bibliográfica que relacionou à gestão de resíduos sólidos orgânicos no Setor de
Alimentação Coletiva.

METODOLOGIA
Realizada revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, onde foram consultados artigos científicos sobre alimentação
coletiva, sustentabilidade, gestão ambiental, resíduos sólidos, compostagem, existência dos selos de certificação pela família ISO
14000.

RESULTADOS

Segundo Abreu et.al (2011), três fatores são atribuídos sobre o desperdício, são eles: Fator de Correção, Sobras Limpas e Restos,
que servem de base para o Nutricionista avaliar e gerenciar o desperdício da unidade. Ademais, a soma de resíduos sólidos em 6
semanas foi de 1.851,5kg no restaurante analisado, o que resultaria em aproximadamente 16.046kg gerados no decorrer de um ano,
o que revela demasiado desperdício de alimentos devido produção excessiva. Esta pode ser reduzida através do exercício
profissional de Nutricionistas, que utilizam metodologias para controle de produção de maneira a atender a demanda do público e
evitar o desperdício, que é tanto um prejuízo ambiental como financeiro às instituições.

CONCLUSOES

O Setor de Alimentação Coletiva possui grande geração de resíduos sólidos destinados a aterros sanitários e “lixões” que poderiam
ser utilizados de forma inteligente evitando desperdício, fazendo doações ou compostagem, evitando problemas ambientais de
saúde pública. Apesar do crescente mercado de marketing verde, ainda ocorre resistência das empresas em implementar os
Sistemas de Gestão Ambiental, pelo alto custo, resistência dos clientes e falta de treinamento dos colaboradores.

REFERENCIAS

ARAUJO, Elicimone Martins Lopes.CARVALHO, Ana Clara Martins e Silva Sustentabilidade e geração de resíduos em uma unidade de
alimentação e nutrição da cidade de Goiânia-GO. Demetra; 2015; 10(4); 775-796 BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de
2013. Regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.
Brasília - DF, 2013. BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto Nº 11.043, de 13 de abril de 2022. CARVALHO, Lúcia Rosa
de. CHAUDON, Maíra de Oliveira. Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão. Higiene
Alimentar. Rio de Janeiro, v.32, n. 278/279, p. 27-32, mar./abr. 2018.
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TITULO Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão.

INTRODUCAO

Os resíduos sólidos orgânicos, segundo Carvalho (2018), são um dos principais causadores de impactos ambientais relevantes,
como gases e líquidos poluentes que propiciam a atração de pragas e vetores. Visto que os resíduos sólidos orgânicos são
responsáveis por cerca de 69% do lixo descartado no país, são necessárias medidas para reduzir o impacto ambiental. Segundo
Araújo (2015) o nutricionista é um agente que pode atuar minimizando a geração de resíduos, por meio do reaproveitamento e
utilização consciente dos alimentos. Com auxílio da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS que promove uma
responsabilidade compartilhada entre o profissional e o poder público, torna-se mais possível a ação do nutricionista para diminuir a
geração de resíduos.

OBJETIVOS
Discutir os dados obtidos do estudo de revisão bibliográfica que relacionou à gestão de resíduos sólidos orgânicos no Setor de
Alimentação Coletiva.

METODOLOGIA
Realizada revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, onde foram consultados artigos científicos sobre alimentação
coletiva, sustentabilidade, gestão ambiental, resíduos sólidos, compostagem, existência dos selos de certificação pela família ISO
14000.

RESULTADOS

Segundo Abreu et.al (2011), três fatores são atribuídos sobre o desperdício, são eles: Fator de Correção, Sobras Limpas e Restos,
que servem de base para o Nutricionista avaliar e gerenciar o desperdício da unidade. Ademais, a soma de resíduos sólidos em 6
semanas foi de 1.851,5kg no restaurante analisado, o que resultaria em aproximadamente 16.046kg gerados no decorrer de um ano,
o que revela demasiado desperdício de alimentos devido produção excessiva. Esta pode ser reduzida através do exercício
profissional de Nutricionistas, que utilizam metodologias para controle de produção de maneira a atender a demanda do público e
evitar o desperdício, que é tanto um prejuízo ambiental como financeiro às instituições.

CONCLUSOES

O Setor de Alimentação Coletiva possui grande geração de resíduos sólidos destinados a aterros sanitários e “lixões” que poderiam
ser utilizados de forma inteligente evitando desperdício, fazendo doações ou compostagem, evitando problemas ambientais de
saúde pública. Apesar do crescente mercado de marketing verde, ainda ocorre resistência das empresas em implementar os
Sistemas de Gestão Ambiental, pelo alto custo, resistência dos clientes e falta de treinamento dos colaboradores.

REFERENCIAS

ARAUJO, Elicimone Martins Lopes.CARVALHO, Ana Clara Martins e Silva Sustentabilidade e geração de resíduos em uma unidade de
alimentação e nutrição da cidade de Goiânia-GO. Demetra; 2015; 10(4); 775-796 BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de
2013. Regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.
Brasília - DF, 2013. BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto Nº 11.043, de 13 de abril de 2022. CARVALHO, Lúcia Rosa
de. CHAUDON, Maíra de Oliveira. Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão. Higiene
Alimentar. Rio de Janeiro, v.32, n. 278/279, p. 27-32, mar./abr. 2018.
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4380444 - MATHEUS MATOS PALMITO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clara Rodrigues

TITULO Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão.

INTRODUCAO

Os resíduos sólidos orgânicos, segundo Carvalho (2018), são um dos principais causadores de impactos ambientais relevantes,
como gases e líquidos poluentes que propiciam a atração de pragas e vetores. Visto que os resíduos sólidos orgânicos são
responsáveis por cerca de 69% do lixo descartado no país, são necessárias medidas para reduzir o impacto ambiental. Segundo
Araújo (2015) o nutricionista é um agente que pode atuar minimizando a geração de resíduos, por meio do reaproveitamento e
utilização consciente dos alimentos. Com auxílio da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS que promove uma
responsabilidade compartilhada entre o profissional e o poder público, torna-se mais possível a ação do nutricionista para diminuir a
geração de resíduos.

OBJETIVOS
Discutir os dados obtidos do estudo de revisão bibliográfica que relacionou à gestão de resíduos sólidos orgânicos no Setor de
Alimentação Coletiva.

METODOLOGIA
Realizada revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, onde foram consultados artigos científicos sobre alimentação
coletiva, sustentabilidade, gestão ambiental, resíduos sólidos, compostagem, existência dos selos de certificação pela família ISO
14000.

RESULTADOS

Segundo Abreu et.al (2011), três fatores são atribuídos sobre o desperdício, são eles: Fator de Correção, Sobras Limpas e Restos,
que servem de base para o Nutricionista avaliar e gerenciar o desperdício da unidade. Ademais, a soma de resíduos sólidos em 6
semanas foi de 1.851,5kg no restaurante analisado, o que resultaria em aproximadamente 16.046kg gerados no decorrer de um ano,
o que revela demasiado desperdício de alimentos devido produção excessiva. Esta pode ser reduzida através do exercício
profissional de Nutricionistas, que utilizam metodologias para controle de produção de maneira a atender a demanda do público e
evitar o desperdício, que é tanto um prejuízo ambiental como financeiro às instituições.

CONCLUSOES

O Setor de Alimentação Coletiva possui grande geração de resíduos sólidos destinados a aterros sanitários e “lixões” que poderiam
ser utilizados de forma inteligente evitando desperdício, fazendo doações ou compostagem, evitando problemas ambientais de
saúde pública. Apesar do crescente mercado de marketing verde, ainda ocorre resistência das empresas em implementar os
Sistemas de Gestão Ambiental, pelo alto custo, resistência dos clientes e falta de treinamento dos colaboradores.

REFERENCIAS

ARAUJO, Elicimone Martins Lopes.CARVALHO, Ana Clara Martins e Silva Sustentabilidade e geração de resíduos em uma unidade de
alimentação e nutrição da cidade de Goiânia-GO. Demetra; 2015; 10(4); 775-796 BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de
2013. Regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.
Brasília - DF, 2013. BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto Nº 11.043, de 13 de abril de 2022. CARVALHO, Lúcia Rosa
de. CHAUDON, Maíra de Oliveira. Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão. Higiene
Alimentar. Rio de Janeiro, v.32, n. 278/279, p. 27-32, mar./abr. 2018.
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4406273 - MELISSA AMANO FERNANDES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clara Rodrigues

TITULO Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão.

INTRODUCAO

Os resíduos sólidos orgânicos, segundo Carvalho (2018), são um dos principais causadores de impactos ambientais relevantes,
como gases e líquidos poluentes que propiciam a atração de pragas e vetores. Visto que os resíduos sólidos orgânicos são
responsáveis por cerca de 69% do lixo descartado no país, são necessárias medidas para reduzir o impacto ambiental. Segundo
Araújo (2015) o nutricionista é um agente que pode atuar minimizando a geração de resíduos, por meio do reaproveitamento e
utilização consciente dos alimentos. Com auxílio da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS que promove uma
responsabilidade compartilhada entre o profissional e o poder público, torna-se mais possível a ação do nutricionista para diminuir a
geração de resíduos.

OBJETIVOS
Discutir os dados obtidos do estudo de revisão bibliográfica que relacionou à gestão de resíduos sólidos orgânicos no Setor de
Alimentação Coletiva.

METODOLOGIA
Realizada revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, onde foram consultados artigos científicos sobre alimentação
coletiva, sustentabilidade, gestão ambiental, resíduos sólidos, compostagem, existência dos selos de certificação pela família ISO
14000.

RESULTADOS

Segundo Abreu et.al (2011), três fatores são atribuídos sobre o desperdício, são eles: Fator de Correção, Sobras Limpas e Restos,
que servem de base para o Nutricionista avaliar e gerenciar o desperdício da unidade. Ademais, a soma de resíduos sólidos em 6
semanas foi de 1.851,5kg no restaurante analisado, o que resultaria em aproximadamente 16.046kg gerados no decorrer de um ano,
o que revela demasiado desperdício de alimentos devido produção excessiva. Esta pode ser reduzida através do exercício
profissional de Nutricionistas, que utilizam metodologias para controle de produção de maneira a atender a demanda do público e
evitar o desperdício, que é tanto um prejuízo ambiental como financeiro às instituições.

CONCLUSOES

O Setor de Alimentação Coletiva possui grande geração de resíduos sólidos destinados a aterros sanitários e “lixões” que poderiam
ser utilizados de forma inteligente evitando desperdício, fazendo doações ou compostagem, evitando problemas ambientais de
saúde pública. Apesar do crescente mercado de marketing verde, ainda ocorre resistência das empresas em implementar os
Sistemas de Gestão Ambiental, pelo alto custo, resistência dos clientes e falta de treinamento dos colaboradores.

REFERENCIAS

ARAUJO, Elicimone Martins Lopes.CARVALHO, Ana Clara Martins e Silva Sustentabilidade e geração de resíduos em uma unidade de
alimentação e nutrição da cidade de Goiânia-GO. Demetra; 2015; 10(4); 775-796 BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de
2013. Regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.
Brasília - DF, 2013. BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto Nº 11.043, de 13 de abril de 2022. CARVALHO, Lúcia Rosa
de. CHAUDON, Maíra de Oliveira. Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos no Setor de Alimentação Coletiva: Revisão. Higiene
Alimentar. Rio de Janeiro, v.32, n. 278/279, p. 27-32, mar./abr. 2018.
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4062621 - JULIANA CARDOSO NASCIMENTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Administração Pública: principais ações e resultados na concessão do parque do Ibirapuera

INTRODUCAO
As discussões sobre concessões e privatizações tem aumentado, recentemente, na cidade de São Paulo. É necessário conhecer as
diferença entre privatização e concessão e impacto sobre a sociedade, especialmente nas áreas de lazer dos paulistanos.

OBJETIVOS Verificar os principais resultados na concessão do parque do Ibirapuera e seu impacto na percepção de seus usuários.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa e exploratória, com revisão de literatura e dados secundários em sites do parque Ibirapuera, Urbia, Prefeitura de São
Paulo, reportagens fornecidas pelo Governo do Estado de São Paulo e reportagens com usuários do parque (VERGARA,2004; MATTAR,
2001).

RESULTADOS

A privatização consiste na venda do bem público para uma empresa. A concessão cede o direito a outrem, como um aluguel por tempo
determinado com condições de uso esclarecidas em contrato (QUAL A DIFERENÇA ..., 2022). Segundo Paulo e Alexandrino (2008), a
Administração Pública, conjunto de pessoas e órgãos, exerce função pró governo, visando bem-estar dos cidadãos (CHAVES;
ALBUQUERQUE, 2019). A Constituição responsabiliza o poder público pela prestação do serviço diretamente, por concessão ou licitação
(BRASIL,1988). Visitantes do parque Ibirapuera revelaram que a concessão e gestão da empresa Urbia são favoráveis com melhorias:
segurança e limpeza (MUTCHINIK, 2021).

CONCLUSOES

O parque do Ibirapuera, uma das maiores áreas de lazer da capital, 158 hectares, carecia investimentos e a Prefeitura não tinha controle
sobre atividades comerciais exercidas lá, sua concessão foi uma alternativa (WEISS, 2022). Apesar dos relatos negativos como valor
fixo de estacionamento de R$10,00 na semana e R$12,00 aos finais de semana, a cobrança permitiu melhorar infraestrutura do parque,
serviços como limpeza e segurança à noite, também máquinas de alimentos, gerando impacto positivo para sociedade paulistana.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1988. CHAVES, Francisco Diones Paiva;
ALBUQUERQUE, Italo Patrick Patrick Rodrigues. Conceitos sobre administração pública e suas contribuições para sociedade. Caderno de
Administração - CAD, São Paulo, v. 13, n. 1, 04 abr. 2019. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001
MUTCHNIK, Leticia. Estacionamento, segurança, obras: O que mudou após concessão do Ibirapuera. Uol notícias, meio ambiente. 03 out.
2021. Disponível em: (#60)https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/10/03/concessao-parques-
ibirapuera-construcap-frequentadores-melhora.htm(#62) Acesso em: 07 set. 2022. PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito
Administrativo Descomplicado. 16. ed. São Paulo: Método, 2008. QUAL A DIFERENÇA entre privatização e concessão? Governo do
Distrito Federal, 2022. Disponível em: (#60)https://www.df.gov.br/qual-a-diferenca-entre-privatizacao-e-
concessao/#:~:text=A%20privatiza%C3%A7%C3%A3o%20ocorre%20com%20a,um%20per%C3%ADodo%20de%20tempo%20determinado.
(#62) Acesso em: 07 set. 2022 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2004 WEISS, Renata Loew. A concessão do Parque Ibirapuera e o papel da avaliação de impacto. Exame.com, impacto social, 10 fev.
2022. Disponível em: (#60)https://exame.com/colunistas/impacto-social/a-concessao-no-parque-ibirapuera-e-o-papel-da-avaliacao-de-
impacto/.(#62) Acesso em: 13 set 2022.
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4084454 - ALEX DA SILVA LOPES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Administração Pública: principais ações e resultados na concessão do parque do Ibirapuera

INTRODUCAO
As discussões sobre concessões e privatizações tem aumentado, recentemente, na cidade de São Paulo. É necessário conhecer a
diferença entre privatização e concessão e impacto sobre a sociedade, especialmente nas áreas de lazer dos paulistanos.

OBJETIVOS Verificar os principais resultados na concessão do parque do Ibirapuera e seu impacto na percepção de seus usuários.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa e exploratória, com revisão de literatura e dados secundários em sites do parque Ibirapuera, Urbia, Prefeitura de São
Paulo, reportagens fornecidas pelo Governo do Estado de São Paulo e reportagens com usuários do parque (VERGARA,2004; MATTAR,
2001).

RESULTADOS

A privatização consiste na venda do bem público para uma empresa. A concessão cede o direito a outrem, como um aluguel por tempo
determinado com condições de uso esclarecidas em contrato (QUAL A DIFERENÇA ..., 2022). Segundo Paulo e Alexandrino (2008), a
Administração Pública, conjunto de pessoas e órgãos, exerce função pró governo, visando bem-estar dos cidadãos (CHAVES;
ALBUQUERQUE, 2019). A Constituição responsabiliza o poder público pela prestação do serviço diretamente, por concessão ou licitação
(BRASIL,1988). Visitantes do parque Ibirapuera revelaram que a concessão e gestão da empresa Urbia são favoráveis com melhorias:
segurança e limpeza (MUTCHINIK, 2021).

CONCLUSOES

O parque do Ibirapuera, uma das maiores áreas de lazer da capital, 158 hectares, carecia investimentos e a Prefeitura não tinha controle
sobre atividades comerciais exercidas lá, sua concessão foi uma alternativa (WEISS, 2022). Apesar dos relatos negativos como valor
fixo de estacionamento de R$10,00 na semana e R$12,00 aos finais de semana, a cobrança permitiu melhorar infraestrutura do parque,
serviços como limpeza e segurança à noite, também máquinas de alimentos, gerando impacto positivo para sociedade paulistana.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1988. CHAVES, Francisco Diones Paiva;
ALBUQUERQUE, Italo Patrick Patrick Rodrigues. Conceitos sobre administração pública e suas contribuições para sociedade. Caderno de
Administração - CAD, São Paulo, v. 13, n. 1, 04 abr. 2019. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001
MUTCHNIK, Leticia. Estacionamento, segurança, obras: O que mudou após concessão do Ibirapuera. Uol notícias, meio ambiente. 03 out.
2021. Disponível em: (#60)https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/10/03/concessao-parques-
ibirapuera-construcap-frequentadores-melhora.htm(#62) Acesso em: 07 set. 2022. PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito
Administrativo Descomplicado. 16. ed. São Paulo: Método, 2008. QUAL A DIFERENÇA entre privatização e concessão? Governo do
Distrito Federal, 2022. Disponível em: (#60)https://www.df.gov.br/qual-a-diferenca-entre-privatizacao-e-
concessao/#:~:text=A%20privatiza%C3%A7%C3%A3o%20ocorre%20com%20a,um%20per%C3%ADodo%20de%20tempo%20determinado.
(#62) Acesso em: 07 set. 2022 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2004 WEISS, Renata Loew. A concessão do Parque Ibirapuera e o papel da avaliação de impacto. Exame.com, impacto social, 10 fev.
2022. Disponível em: (#60)https://exame.com/colunistas/impacto-social/a-concessao-no-parque-ibirapuera-e-o-papel-da-avaliacao-de-
impacto/.(#62) Acesso em: 13 set 2022.
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4048768 - MARCO VINICIUS SANTOS MELO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Administração Pública: principais ações e resultados na concessão do parque do Ibirapuera

INTRODUCAO
As discussões sobre concessões e privatizações tem aumentado, recentemente, na cidade de São Paulo. É necessário conhecer a
diferença entre privatização e concessão e impacto sobre a sociedade, especialmente nas áreas de lazer dos paulistanos.

OBJETIVOS Verificar os principais resultados na concessão do parque do Ibirapuera e seu impacto na percepção de seus usuários

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa e exploratória, com revisão de literatura e dados secundários em sites do parque Ibirapuera, Urbia, Prefeitura de São
Paulo, reportagens fornecidas pelo Governo do Estado de São Paulo e reportagens com usuários do parque (VERGARA,2004; MATTAR,
2001).

RESULTADOS

A privatização consiste na venda do bem público para uma empresa. A concessão cede o direito a outrem, como um aluguel por tempo
determinado com condições de uso esclarecidas em contrato (QUAL A DIFERENÇA ..., 2022). Segundo Paulo e Alexandrino (2008), a
Administração Pública, conjunto de pessoas e órgãos, exerce função pró governo, visando bem-estar dos cidadãos (CHAVES;
ALBUQUERQUE, 2019). A Constituição responsabiliza o poder público pela prestação do serviço diretamente, por concessão ou licitação
(BRASIL,1988). Visitantes do parque Ibirapuera revelaram que a concessão e gestão da empresa Urbia são favoráveis com melhorias:
segurança e limpeza (MUTCHINIK, 2021).

CONCLUSOES

O parque do Ibirapuera, uma das maiores áreas de lazer da capital, 158 hectares, carecia investimentos e a Prefeitura não tinha controle
sobre atividades comerciais exercidas lá, sua concessão foi uma alternativa (WEISS, 2022). Apesar dos relatos negativos como valor
fixo de estacionamento de R$10,00 na semana e R$12,00 aos finais de semana, a cobrança permitiu melhorar infraestrutura do parque,
serviços como limpeza e segurança à noite, também máquinas de alimentos, gerando impacto positivo para sociedade paulistana.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1988. CHAVES, Francisco Diones Paiva;
ALBUQUERQUE, Italo Patrick Patrick Rodrigues. Conceitos sobre administração pública e suas contribuições para sociedade. Caderno de
Administração - CAD, São Paulo, v. 13, n. 1, 04 abr. 2019. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001
MUTCHNIK, Leticia. Estacionamento, segurança, obras: O que mudou após concessão do Ibirapuera. Uol notícias, meio ambiente. 03 out.
2021. Disponível em: (#60)https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/10/03/concessao-parques-
ibirapuera-construcap-frequentadores-melhora.htm(#62) Acesso em: 07 set. 2022. PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito
Administrativo Descomplicado. 16. ed. São Paulo: Método, 2008. QUAL A DIFERENÇA entre privatização e concessão? Governo do
Distrito Federal, 2022. Disponível em: (#60)https://www.df.gov.br/qual-a-diferenca-entre-privatizacao-e-
concessao/#:~:text=A%20privatiza%C3%A7%C3%A3o%20ocorre%20com%20a,um%20per%C3%ADodo%20de%20tempo%20determinado.
(#62) Acesso em: 07 set. 2022 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2004 WEISS, Renata Loew. A concessão do Parque Ibirapuera e o papel da avaliação de impacto. Exame.com, impacto social, 10 fev.
2022. Disponível em: (#60)https://exame.com/colunistas/impacto-social/a-concessao-no-parque-ibirapuera-e-o-papel-da-avaliacao-de-
impacto/.(#62) Acesso em: 13 set 2022.
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4080831 - NICOLY CARDOSO DOS ANJOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Administração Pública: principais ações e resultados na concessão do parque do Ibirapuera

INTRODUCAO
As discussões sobre concessões e privatizações tem aumentado, recentemente, na cidade de São Paulo. É necessário conhecer a
diferença entre privatização e concessão e impacto sobre a sociedade, especialmente nas áreas de lazer dos paulistanos.

OBJETIVOS Verificar os principais resultados na concessão do parque do Ibirapuera e seu impacto na percepção de seus usuários.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa e exploratória, com revisão de literatura e dados secundários em sites do parque Ibirapuera, Urbia, Prefeitura de São
Paulo, reportagens fornecidas pelo Governo do Estado de São Paulo e reportagens com usuários do parque (VERGARA,2004; MATTAR,
2001).

RESULTADOS

A privatização consiste na venda do bem público para uma empresa. A concessão cede o direito a outrem, como um aluguel por tempo
determinado com condições de uso esclarecidas em contrato (QUAL A DIFERENÇA ..., 2022). Segundo Paulo e Alexandrino (2008), a
Administração Pública, conjunto de pessoas e órgãos, exerce função pró governo, visando bem-estar dos cidadãos (CHAVES;
ALBUQUERQUE, 2019). A Constituição responsabiliza o poder público pela prestação do serviço diretamente, por concessão ou licitação
(BRASIL,1988). Visitantes do parque Ibirapuera revelaram que a concessão e gestão da empresa Urbia são favoráveis com melhorias:
segurança e limpeza (MUTCHINIK, 2021).

CONCLUSOES

O parque do Ibirapuera, uma das maiores áreas de lazer da capital, 158 hectares, carecia investimentos e a Prefeitura não tinha controle
sobre atividades comerciais exercidas lá, sua concessão foi uma alternativa (WEISS, 2022). Apesar dos relatos negativos como valor
fixo de estacionamento de R$10,00 na semana e R$12,00 aos finais de semana, a cobrança permitiu melhorar infraestrutura do parque,
serviços como limpeza e segurança à noite, também máquinas de alimentos, gerando impacto positivo para sociedade paulistana.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1988. CHAVES, Francisco Diones Paiva;
ALBUQUERQUE, Italo Patrick Patrick Rodrigues. Conceitos sobre administração pública e suas contribuições para sociedade. Caderno de
Administração - CAD, São Paulo, v. 13, n. 1, 04 abr. 2019. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001
MUTCHNIK, Leticia. Estacionamento, segurança, obras: O que mudou após concessão do Ibirapuera. Uol notícias, meio ambiente. 03 out.
2021. Disponível em: (#60)https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/10/03/concessao-parques-
ibirapuera-construcap-frequentadores-melhora.htm(#62) Acesso em: 07 set. 2022. PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito
Administrativo Descomplicado. 16. ed. São Paulo: Método, 2008. QUAL A DIFERENÇA entre privatização e concessão? Governo do
Distrito Federal, 2022. Disponível em: (#60)https://www.df.gov.br/qual-a-diferenca-entre-privatizacao-e-
concessao/#:~:text=A%20privatiza%C3%A7%C3%A3o%20ocorre%20com%20a,um%20per%C3%ADodo%20de%20tempo%20determinado.
(#62) Acesso em: 07 set. 2022 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2004 WEISS, Renata Loew. A concessão do Parque Ibirapuera e o papel da avaliação de impacto. Exame.com, impacto social, 10 fev.
2022. Disponível em: (#60)https://exame.com/colunistas/impacto-social/a-concessao-no-parque-ibirapuera-e-o-papel-da-avaliacao-de-
impacto/.(#62) Acesso em: 13 set 2022.
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Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Administração Pública: principais ações e resultados na concessão do parque do Ibirapuera

INTRODUCAO
As discussões sobre concessões e privatizações tem aumentado, recentemente, na cidade de São Paulo. É necessário conhecer a
diferença entre privatização e concessão e impacto sobre a sociedade, especialmente nas áreas de lazer dos paulistanos.

OBJETIVOS Verificar os principais resultados na concessão do parque do Ibirapuera e seu impacto na percepção de seus usuários.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa e exploratória, com revisão de literatura e dados secundários em sites do parque Ibirapuera, Urbia, Prefeitura de São
Paulo, reportagens fornecidas pelo Governo do Estado de São Paulo e reportagens com usuários do parque (VERGARA,2004; MATTAR,
2001).

RESULTADOS

A privatização consiste na venda do bem público para uma empresa. A concessão cede o direito a outrem, como um aluguel por tempo
determinado com condições de uso esclarecidas em contrato (QUAL A DIFERENÇA ..., 2022). Segundo Paulo e Alexandrino (2008), a
Administração Pública, conjunto de pessoas e órgãos, exerce função pró governo, visando bem-estar dos cidadãos (CHAVES;
ALBUQUERQUE, 2019). A Constituição responsabiliza o poder público pela prestação do serviço diretamente, por concessão ou licitação
(BRASIL,1988). Visitantes do parque Ibirapuera revelaram que a concessão e gestão da empresa Urbia são favoráveis com melhorias:
segurança e limpeza (MUTCHINIK, 2021).

CONCLUSOES

O parque do Ibirapuera, uma das maiores áreas de lazer da capital, 158 hectares, carecia investimentos e a Prefeitura não tinha controle
sobre atividades comerciais exercidas lá, sua concessão foi uma alternativa (WEISS, 2022). Apesar dos relatos negativos como valor
fixo de estacionamento de R$10,00 na semana e R$12,00 aos finais de semana, a cobrança permitiu melhorar infraestrutura do parque,
serviços como limpeza e segurança à noite, também máquinas de alimentos, gerando impacto positivo para sociedade paulistana.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1988. CHAVES, Francisco Diones Paiva;
ALBUQUERQUE, Italo Patrick Patrick Rodrigues. Conceitos sobre administração pública e suas contribuições para sociedade. Caderno de
Administração - CAD, São Paulo, v. 13, n. 1, 04 abr. 2019. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001
MUTCHNIK, Leticia. Estacionamento, segurança, obras: O que mudou após concessão do Ibirapuera. Uol notícias, meio ambiente. 03 out.
2021. Disponível em: (#60)https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/10/03/concessao-parques-
ibirapuera-construcap-frequentadores-melhora.htm(#62) Acesso em: 07 set. 2022. PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito
Administrativo Descomplicado. 16. ed. São Paulo: Método, 2008. QUAL A DIFERENÇA entre privatização e concessão? Governo do
Distrito Federal, 2022. Disponível em: (#60)https://www.df.gov.br/qual-a-diferenca-entre-privatizacao-e-
concessao/#:~:text=A%20privatiza%C3%A7%C3%A3o%20ocorre%20com%20a,um%20per%C3%ADodo%20de%20tempo%20determinado.
(#62) Acesso em: 07 set. 2022 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2004 WEISS, Renata Loew. A concessão do Parque Ibirapuera e o papel da avaliação de impacto. Exame.com, impacto social, 10 fev.
2022. Disponível em: (#60)https://exame.com/colunistas/impacto-social/a-concessao-no-parque-ibirapuera-e-o-papel-da-avaliacao-de-
impacto/.(#62) Acesso em: 13 set 2022.
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TITULO Carcinoma misto e carcinoma complexo em cadeia mamária de uma cadela (Canis lupus familiares) – Relato de caso

INTRODUCAO
Os tumores mamários representam elevada incidência dos diagnósticos neoplásicos em cadelas. Ocorre mais frequentemente em
cadelas, entre 10 e 11 anos, obesas e não castradas. Cerca da metade dos casos apresentam múltiplos nódulos em diferentes
glândulas. E os tipos histológicos podem ser variados e ocorrer em uma ou mais glândulas mamárias.

OBJETIVOS
Relatar um caso de diferentes diagnósticos histomorfológicos em uma cadeia mamária de uma cadela atendida no Hospital
Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Cirurgia de Pequenos Animais, uma cadela, 3 anos, com múltiplos nódulos em cadeia
mamária esquerda. Após a mastectomia parcial, foi encaminhado ao setor Patologia Animal do Hospital Veterinário UNISA a cadeia
mamária esquerda inteira. Ao exame macroscópico foi observado nódulo em plano cranial de mama torácica cranial esquerda
(M1E) medindo 1,9 cm x 1,1 cm x 0,5 cm; nódulo cranial de mama torácica caudal esquerda (M2E) medindo 0,8 cm x 0,6 cm x 0,4 cm;
nódulo em mama abdominal cranial esquerda (M3E) medindo 1,9 cm x 0,9 cm x 0,7 cm e nódulo em mama abdominal caudal
esquerda (M4E) medindo 1,2cm x 0,7cm x 0,6cm. Todos os nódulos eram firmes, regulares e acastanhados. Ao corte todos eram
firmes, esbranquiçados e císticos.

RESULTADOS

Ao exame microscópico, nódulo cranial de M1E e nódulo cranial de M2E, observa-se neoplasia de moderada celularidade,
parcialmente delimitada, multifocal, com arranjo em ninhos e túbulos, moderado estroma fibrocolagenoso denso ora mixóide
discreto. As células são grandes e cúbicas a poliédricas, citoplasma moderado e homogêneo, núcleo grande e ovalado a
arredondado, e com único nucléolo conspícuo. Discreta anisocariose e anisocitose. Diagnóstico morfológico de Adenocarcinoma
complexo de grau I. Em M3E, M4E observa-se neoplasia de moderada celularidade e expansiva, arranjo sólido, por vezes, com áreas
císticas e projeções papilíferas que se apoiam em fino eixo fibrovascular formando estruturas arborescentes. Presença de dois
componentes celulares, sendo o primeiro as células são fusiformes, com citoplasma amplo com nucléolo inconspícuo, apoiando em
uma matriz mixóide basofílica. O segundo componente, são de células cuboides a poliédricas, citoplasma moderado e 01 a 02
nucléolos conspícuos. Há moderada anisocariose, anisocitose e pleomorfismo celular. Presença de metaplasia cartilaginosa e
óssea moderada multifocal a focalmente extensa, ora mineralizada. Diagnóstico morfológico de carcinoma misto de grau I.

CONCLUSOES
Este relato é importante para o conhecimento dos múltiplos diagnósticos morfológicos que podem ser obtidos em uma única cadeia
mamária, sendo o exame histopatológico o padrão ouro para esse diagnóstico.

REFERENCIAS

1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. GOLDSCHMIDT, M. et al. Classification
and grading of canine mammary tumors. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 117-131, 2011. 3. FELICIANO, Marcus Antonio Rossi et
al. Neoplasia mamária em cadelas–revisão de literatura mammary neoplasm in bitches–a literature review. Revista Cientifica
Eletrônica de Medicina Veterinária, 2012.
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TITULO Carcinoma misto e carcinoma complexo em cadeia mamária de uma cadela (Canis lupus familiares) – Relato de caso

INTRODUCAO
Os tumores mamários representam elevada incidência dos diagnósticos neoplásicos em cadelas. Ocorre mais frequentemente em
cadelas, entre 10 e 11 anos, obesas e não castradas. Cerca da metade dos casos apresentam múltiplos nódulos em diferentes
glândulas. E os tipos histológicos podem ser variados e ocorrer em uma ou mais glândulas mamárias.

OBJETIVOS
Relatar um caso de diferentes diagnósticos histomorfológicos em uma cadeia mamária de uma cadela atendida no Hospital
Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Cirurgia de Pequenos Animais, uma cadela, 3 anos, com múltiplos nódulos em cadeia
mamária esquerda. Após a mastectomia parcial, foi encaminhado ao setor Patologia Animal do Hospital Veterinário UNISA a cadeia
mamária esquerda inteira. Ao exame macroscópico foi observado nódulo em plano cranial de mama torácica cranial esquerda
(M1E) medindo 1,9 cm x 1,1 cm x 0,5 cm; nódulo cranial de mama torácica caudal esquerda (M2E) medindo 0,8 cm x 0,6 cm x 0,4 cm;
nódulo em mama abdominal cranial esquerda (M3E) medindo 1,9 cm x 0,9 cm x 0,7 cm e nódulo em mama abdominal caudal
esquerda (M4E) medindo 1,2cm x 0,7cm x 0,6cm. Todos os nódulos eram firmes, regulares e acastanhados. Ao corte todos eram
firmes, esbranquiçados e císticos.

RESULTADOS

Ao exame microscópico, nódulo cranial de M1E e nódulo cranial de M2E, observa-se neoplasia de moderada celularidade,
parcialmente delimitada, multifocal, com arranjo em ninhos e túbulos, moderado estroma fibrocolagenoso denso ora mixóide
discreto. As células são grandes e cúbicas a poliédricas, citoplasma moderado e homogêneo, núcleo grande e ovalado a
arredondado, e com único nucléolo conspícuo. Discreta anisocariose e anisocitose. Diagnóstico morfológico de Adenocarcinoma
complexo de grau I. Em M3E, M4E observa-se neoplasia de moderada celularidade e expansiva, arranjo sólido, por vezes, com áreas
císticas e projeções papilíferas que se apoiam em fino eixo fibrovascular formando estruturas arborescentes. Presença de dois
componentes celulares, sendo o primeiro as células são fusiformes, com citoplasma amplo com nucléolo inconspícuo, apoiando em
uma matriz mixóide basofílica. O segundo componente, são de células cuboides a poliédricas, citoplasma moderado e 01 a 02
nucléolos conspícuos. Há moderada anisocariose, anisocitose e pleomorfismo celular. Presença de metaplasia cartilaginosa e
óssea moderada multifocal a focalmente extensa, ora mineralizada. Diagnóstico morfológico de carcinoma misto de grau I.

CONCLUSOES
Este relato é importante para o conhecimento dos múltiplos diagnósticos morfológicos que podem ser obtidos em uma única cadeia
mamária, sendo o exame histopatológico o padrão ouro para esse diagnóstico.

REFERENCIAS

1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. GOLDSCHMIDT, M. et al. Classification
and grading of canine mammary tumors. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 117-131, 2011. 3. FELICIANO, Marcus Antonio Rossi et
al. Neoplasia mamária em cadelas–revisão de literatura mammary neoplasm in bitches–a literature review. Revista Cientifica
Eletrônica de Medicina Veterinária, 2012.
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TITULO Carcinoma misto e carcinoma complexo em cadeia mamária de uma cadela (Canis lupus familiares) – Relato de caso

INTRODUCAO
Os tumores mamários representam elevada incidência dos diagnósticos neoplásicos em cadelas. Ocorre mais frequentemente em
cadelas, entre 10 e 11 anos, obesas e não castradas. Cerca da metade dos casos apresentam múltiplos nódulos em diferentes
glândulas. E os tipos histológicos podem ser variados e ocorrer em uma ou mais glândulas mamárias.

OBJETIVOS
Relatar um caso de diferentes diagnósticos histomorfológicos em uma cadeia mamária de uma cadela atendida no Hospital
Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Cirurgia de Pequenos Animais, uma cadela, 3 anos, com múltiplos nódulos em cadeia
mamária esquerda. Após a mastectomia parcial, foi encaminhado ao setor Patologia Animal do Hospital Veterinário UNISA a cadeia
mamária esquerda inteira. Ao exame macroscópico foi observado nódulo em plano cranial de mama torácica cranial esquerda
(M1E) medindo 1,9 cm x 1,1 cm x 0,5 cm; nódulo cranial de mama torácica caudal esquerda (M2E) medindo 0,8 cm x 0,6 cm x 0,4 cm;
nódulo em mama abdominal cranial esquerda (M3E) medindo 1,9 cm x 0,9 cm x 0,7 cm e nódulo em mama abdominal caudal
esquerda (M4E) medindo 1,2cm x 0,7cm x 0,6cm. Todos os nódulos eram firmes, regulares e acastanhados. Ao corte todos eram
firmes, esbranquiçados e císticos.

RESULTADOS

Ao exame microscópico, nódulo cranial de M1E e nódulo cranial de M2E, observa-se neoplasia de moderada celularidade,
parcialmente delimitada, multifocal, com arranjo em ninhos e túbulos, moderado estroma fibrocolagenoso denso ora mixóide
discreto. As células são grandes e cúbicas a poliédricas, citoplasma moderado e homogêneo, núcleo grande e ovalado a
arredondado, e com único nucléolo conspícuo. Discreta anisocariose e anisocitose. Diagnóstico morfológico de Adenocarcinoma
complexo de grau I. Em M3E, M4E observa-se neoplasia de moderada celularidade e expansiva, arranjo sólido, por vezes, com áreas
císticas e projeções papilíferas que se apoiam em fino eixo fibrovascular formando estruturas arborescentes. Presença de dois
componentes celulares, sendo o primeiro as células são fusiformes, com citoplasma amplo com nucléolo inconspícuo, apoiando em
uma matriz mixóide basofílica. O segundo componente, são de células cuboides a poliédricas, citoplasma moderado e 01 a 02
nucléolos conspícuos. Há moderada anisocariose, anisocitose e pleomorfismo celular. Presença de metaplasia cartilaginosa e
óssea moderada multifocal a focalmente extensa, ora mineralizada. Diagnóstico morfológico de carcinoma misto de grau I.

CONCLUSOES
Este relato é importante para o conhecimento dos múltiplos diagnósticos morfológicos que podem ser obtidos em uma única cadeia
mamária, sendo o exame histopatológico o padrão ouro para esse diagnóstico.

REFERENCIAS

1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. GOLDSCHMIDT, M. et al. Classification
and grading of canine mammary tumors. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 117-131, 2011. 3. FELICIANO, Marcus Antonio Rossi et
al. Neoplasia mamária em cadelas–revisão de literatura mammary neoplasm in bitches–a literature review. Revista Cientifica
Eletrônica de Medicina Veterinária, 2012.
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TITULO Carcinoma misto e carcinoma complexo em cadeia mamária de uma cadela (Canis lupus familiares) – Relato de caso

INTRODUCAO
Os tumores mamários representam elevada incidência dos diagnósticos neoplásicos em cadelas. Ocorre mais frequentemente em
cadelas, entre 10 e 11 anos, obesas e não castradas. Cerca da metade dos casos apresentam múltiplos nódulos em diferentes
glândulas. E os tipos histológicos podem ser variados e ocorrer em uma ou mais glândulas mamárias.

OBJETIVOS
Relatar um caso de diferentes diagnósticos histomorfológicos em uma cadeia mamária de uma cadela atendida no Hospital
Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Cirurgia de Pequenos Animais, uma cadela, 3 anos, com múltiplos nódulos em cadeia
mamária esquerda. Após a mastectomia parcial, foi encaminhado ao setor Patologia Animal do Hospital Veterinário UNISA a cadeia
mamária esquerda inteira. Ao exame macroscópico foi observado nódulo em plano cranial de mama torácica cranial esquerda
(M1E) medindo 1,9 cm x 1,1 cm x 0,5 cm; nódulo cranial de mama torácica caudal esquerda (M2E) medindo 0,8 cm x 0,6 cm x 0,4 cm;
nódulo em mama abdominal cranial esquerda (M3E) medindo 1,9 cm x 0,9 cm x 0,7 cm e nódulo em mama abdominal caudal
esquerda (M4E) medindo 1,2cm x 0,7cm x 0,6cm. Todos os nódulos eram firmes, regulares e acastanhados. Ao corte todos eram
firmes, esbranquiçados e císticos.

RESULTADOS

Ao exame microscópico, nódulo cranial de M1E e nódulo cranial de M2E, observa-se neoplasia de moderada celularidade,
parcialmente delimitada, multifocal, com arranjo em ninhos e túbulos, moderado estroma fibrocolagenoso denso ora mixóide
discreto. As células são grandes e cúbicas a poliédricas, citoplasma moderado e homogêneo, núcleo grande e ovalado a
arredondado, e com único nucléolo conspícuo. Discreta anisocariose e anisocitose. Diagnóstico morfológico de Adenocarcinoma
complexo de grau I. Em M3E, M4E observa-se neoplasia de moderada celularidade e expansiva, arranjo sólido, por vezes, com áreas
císticas e projeções papilíferas que se apoiam em fino eixo fibrovascular formando estruturas arborescentes. Presença de dois
componentes celulares, sendo o primeiro as células são fusiformes, com citoplasma amplo com nucléolo inconspícuo, apoiando em
uma matriz mixóide basofílica. O segundo componente, são de células cuboides a poliédricas, citoplasma moderado e 01 a 02
nucléolos conspícuos. Há moderada anisocariose, anisocitose e pleomorfismo celular. Presença de metaplasia cartilaginosa e
óssea moderada multifocal a focalmente extensa, ora mineralizada. Diagnóstico morfológico de carcinoma misto de grau I.

CONCLUSOES
Este relato é importante para o conhecimento dos múltiplos diagnósticos morfológicos que podem ser obtidos em uma única cadeia
mamária, sendo o exame histopatológico o padrão ouro para esse diagnóstico.

REFERENCIAS

1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. GOLDSCHMIDT, M. et al. Classification
and grading of canine mammary tumors. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 117-131, 2011. 3. FELICIANO, Marcus Antonio Rossi et
al. Neoplasia mamária em cadelas–revisão de literatura mammary neoplasm in bitches–a literature review. Revista Cientifica
Eletrônica de Medicina Veterinária, 2012.
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TITULO Carcinoma misto e carcinoma complexo em cadeia mamária de uma cadela (Canis lupus familiares) – Relato de caso

INTRODUCAO
Os tumores mamários representam elevada incidência dos diagnósticos neoplásicos em cadelas. Ocorre mais frequentemente em
cadelas, entre 10 e 11 anos, obesas e não castradas. Cerca da metade dos casos apresentam múltiplos nódulos em diferentes
glândulas. E os tipos histológicos podem ser variados e ocorrer em uma ou mais glândulas mamárias.

OBJETIVOS
Relatar um caso de diferentes diagnósticos histomorfológicos em uma cadeia mamária de uma cadela atendida no Hospital
Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Cirurgia de Pequenos Animais, uma cadela, 3 anos, com múltiplos nódulos em cadeia
mamária esquerda. Após a mastectomia parcial, foi encaminhado ao setor Patologia Animal do Hospital Veterinário UNISA a cadeia
mamária esquerda inteira. Ao exame macroscópico foi observado nódulo em plano cranial de mama torácica cranial esquerda
(M1E) medindo 1,9 cm x 1,1 cm x 0,5 cm; nódulo cranial de mama torácica caudal esquerda (M2E) medindo 0,8 cm x 0,6 cm x 0,4 cm;
nódulo em mama abdominal cranial esquerda (M3E) medindo 1,9 cm x 0,9 cm x 0,7 cm e nódulo em mama abdominal caudal
esquerda (M4E) medindo 1,2cm x 0,7cm x 0,6cm. Todos os nódulos eram firmes, regulares e acastanhados. Ao corte todos eram
firmes, esbranquiçados e císticos.

RESULTADOS

Ao exame microscópico, nódulo cranial de M1E e nódulo cranial de M2E, observa-se neoplasia de moderada celularidade,
parcialmente delimitada, multifocal, com arranjo em ninhos e túbulos, moderado estroma fibrocolagenoso denso ora mixóide
discreto. As células são grandes e cúbicas a poliédricas, citoplasma moderado e homogêneo, núcleo grande e ovalado a
arredondado, e com único nucléolo conspícuo. Discreta anisocariose e anisocitose. Diagnóstico morfológico de Adenocarcinoma
complexo de grau I. Em M3E, M4E observa-se neoplasia de moderada celularidade e expansiva, arranjo sólido, por vezes, com áreas
císticas e projeções papilíferas que se apoiam em fino eixo fibrovascular formando estruturas arborescentes. Presença de dois
componentes celulares, sendo o primeiro as células são fusiformes, com citoplasma amplo com nucléolo inconspícuo, apoiando em
uma matriz mixóide basofílica. O segundo componente, são de células cuboides a poliédricas, citoplasma moderado e 01 a 02
nucléolos conspícuos. Há moderada anisocariose, anisocitose e pleomorfismo celular. Presença de metaplasia cartilaginosa e
óssea moderada multifocal a focalmente extensa, ora mineralizada. Diagnóstico morfológico de carcinoma misto de grau I.

CONCLUSOES
Este relato é importante para o conhecimento dos múltiplos diagnósticos morfológicos que podem ser obtidos em uma única cadeia
mamária, sendo o exame histopatológico o padrão ouro para esse diagnóstico.

REFERENCIAS

1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. GOLDSCHMIDT, M. et al. Classification
and grading of canine mammary tumors. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 117-131, 2011. 3. FELICIANO, Marcus Antonio Rossi et
al. Neoplasia mamária em cadelas–revisão de literatura mammary neoplasm in bitches–a literature review. Revista Cientifica
Eletrônica de Medicina Veterinária, 2012.
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TITULO Carcinoma misto e carcinoma complexo em cadeia mamária de uma cadela (Canis lupus familiares) – Relato de caso

INTRODUCAO
Os tumores mamários representam elevada incidência dos diagnósticos neoplásicos em cadelas. Ocorre mais frequentemente em
cadelas, entre 10 e 11 anos, obesas e não castradas. Cerca da metade dos casos apresentam múltiplos nódulos em diferentes
glândulas. E os tipos histológicos podem ser variados e ocorrer em uma ou mais glândulas mamárias.

OBJETIVOS
Relatar um caso de diferentes diagnósticos histomorfológicos em uma cadeia mamária de uma cadela atendida no Hospital
Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Cirurgia de Pequenos Animais, uma cadela, 3 anos, com múltiplos nódulos em cadeia
mamária esquerda. Após a mastectomia parcial, foi encaminhado ao setor Patologia Animal do Hospital Veterinário UNISA a cadeia
mamária esquerda inteira. Ao exame macroscópico foi observado nódulo em plano cranial de mama torácica cranial esquerda
(M1E) medindo 1,9 cm x 1,1 cm x 0,5 cm; nódulo cranial de mama torácica caudal esquerda (M2E) medindo 0,8 cm x 0,6 cm x 0,4 cm;
nódulo em mama abdominal cranial esquerda (M3E) medindo 1,9 cm x 0,9 cm x 0,7 cm e nódulo em mama abdominal caudal
esquerda (M4E) medindo 1,2cm x 0,7cm x 0,6cm. Todos os nódulos eram firmes, regulares e acastanhados. Ao corte todos eram
firmes, esbranquiçados e císticos.

RESULTADOS

Ao exame microscópico, nódulo cranial de M1E e nódulo cranial de M2E, observa-se neoplasia de moderada celularidade,
parcialmente delimitada, multifocal, com arranjo em ninhos e túbulos, moderado estroma fibrocolagenoso denso ora mixóide
discreto. As células são grandes e cúbicas a poliédricas, citoplasma moderado e homogêneo, núcleo grande e ovalado a
arredondado, e com único nucléolo conspícuo. Discreta anisocariose e anisocitose. Diagnóstico morfológico de Adenocarcinoma
complexo de grau I. Em M3E, M4E observa-se neoplasia de moderada celularidade e expansiva, arranjo sólido, por vezes, com áreas
císticas e projeções papilíferas que se apoiam em fino eixo fibrovascular formando estruturas arborescentes. Presença de dois
componentes celulares, sendo o primeiro as células são fusiformes, com citoplasma amplo com nucléolo inconspícuo, apoiando em
uma matriz mixóide basofílica. O segundo componente, são de células cuboides a poliédricas, citoplasma moderado e 01 a 02
nucléolos conspícuos. Há moderada anisocariose, anisocitose e pleomorfismo celular. Presença de metaplasia cartilaginosa e
óssea moderada multifocal a focalmente extensa, ora mineralizada. Diagnóstico morfológico de carcinoma misto de grau I.

CONCLUSOES
Este relato é importante para o conhecimento dos múltiplos diagnósticos morfológicos que podem ser obtidos em uma única cadeia
mamária, sendo o exame histopatológico o padrão ouro para esse diagnóstico.

REFERENCIAS

1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. GOLDSCHMIDT, M. et al. Classification
and grading of canine mammary tumors. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 117-131, 2011. 3. FELICIANO, Marcus Antonio Rossi et
al. Neoplasia mamária em cadelas–revisão de literatura mammary neoplasm in bitches–a literature review. Revista Cientifica
Eletrônica de Medicina Veterinária, 2012.
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TITULO A pesquisa científica e sua interferência na mudança do mundo

INTRODUCAO

A pesquisa científica tem grande relevância pelos avanços da globalização, sistemas informatizados e busca de vacinas para a Covid.
Além de buscar respostas, aumenta o conhecimento pelo desenvolvimento tecnológico, descobertas de métodos para análise (PREVALER,
2020) ou aplicações, despertando interesse de governos, empresas, agências de fomento e organizações sociais (LORENZETTI et al.,
2012).

OBJETIVOS Realizar revisão de literatura acerca da importância e impactos da pesquisa científica para a sociedade e para a geração de conhecimento

METODOLOGIA Pesquisa qualitativa por revisão de literatura, coleta em livros, sites e artigos científicos (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).

RESULTADOS

O homem sempre buscou entender uma situação para intervir adequadamente, criou utensílios de defesa, buscou conhecimento pela
religião e ciência (SILVA, 2001), fase relacionada por Lorenzetti et al. (2012) à pesquisa com aprendizagem e tecnologias para
sobrevivência e foco estratégico. Contudo, o fornecimento científico possui desvantagens como a bomba nuclear em Hiroshima (RIBEIRO,
2010) e aumento de poluentes (OMS, 2022). Quanto aos benefícios destacam-se: redução da mortalidade infantil, combate à malária,
igualdade de gênero (LORENZETTI et al., 2012), vacina contra Covid-19, crescimento econômico (FERES; PAULA; MONTEIRO, 2009).

CONCLUSOES

As pesquisas científicas são importantes para o avanço tecnológico, mas geram consequências negativas: abuso dos recursos naturais,
desvalorização de classes e armas. As evoluções sociais trazem desafios e oportunidades a serem explorados em áreas estratégicas:
saúde, sustentabilidade, educação e tecnologia. Esperamos que juntos, pesquisadores, sociedade, empresas, autoridades e agências de
fomento contribuam para desenvolver inovação tecnológica, social, econômica e ao mesmo tempo sustentável.

REFERENCIAS

FERES, Marcos Vinício Chein; PAULA, Pedro do Carmo Baumgratz de; MONTEIRO, PACTI - Plano de Ação 2007-2010: Ciência, Tecnologia
e Inovação para o Desenvolvimento Nacional, elaborado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Brasília, Revista de Informação
Legislativa, a. 46, n. 181, p. 327-337, jan./mar. 2009. LORENZETTI, Jorge et al. Tecnologia, inovação tecnológica e saúde: uma reflexão
necessária. Florianópolis, Texto Contexto Enfermagem, n. 21, v. 2, p. 432-439, abr./jun. 2012. MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2001. OMS – Organização Mundial da Saúde. Poluição do Ar. World Health Organization, tópicos de saúde. Disponível
em: (#60)https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1(#62) Acesso em 04 set. 2022. PREVALER. Pesquisa Científica: tudo
que você precisa para fazer a sua. São Paulo: Prevaler, 03 abr. 2020. Disponível em: (#60)https://www.pravaler.com.br/pesquisa-
cientifica-tudo-que-voce-precisa-para-fazer-a-sua/(#62) Acesso em: 12 set. 2022. RIBEIRO, Antônio Sérgio. Hiroshima e Nagasaki: 65
anos de uma tragédia mundial. São Paulo. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, comunicação, notícias. 05 ago. 2010.
Disponível em: (#60)https://www.al.sp.gov.br/noticia/?
id=282187#:~:text=Demorou%2043%20segundos%20at%C3%A9%20explodir,Morreram%20imediatamente%2070%20mil%20pessoas(#62)
Acesso em: 04 set. 2022. SILVA, Edima Aranha. Evolução histórica do método científico desafios e paradigmas para o século XXI.
Araçatuba, Economia e Pesquisa, v.3, n.3, p. 109 - 118, mar. 2001. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5.
ed. São Paulo: Atlas, 2004
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TITULO Carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar em coelha (Oryctolagus cuniculus) – Relato de caso

INTRODUCAO
O novo mercado de “pets” não convencionais e a procura de uma melhor qualidade de vida propiciou um aumento da expectativa de
vida, logo, observou-se aumento no diagnóstico de doenças neoplásicas. Um fator predisponente em neoplasias uterinas em
coelhos é a faixa etária, que surge em média aos 6 anos de idade.

OBJETIVOS
Relatar caso de carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar em coelho (Oryctolagus cuniculus) atendido no Hospital
Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um coelho, fêmea, 12 anos, apresentou queixa
principal de prostração, hiporexia e abdômen tenso, devido ao histórico de ingestão de corpos estranhos (tais como tapete higiênico
e fragmentos de paredes). Ao exame físico, ausculta abdominal com hipomotilidade intestinal. Em exame ultrassonográfico, o útero
apresentava dimensões aumentadas, ecotextura heterogênea, paredes espessadas com algumas áreas anecogênicas entremeadas
com a presença de discreta quantidade de líquido intraluminal, com possibilidade de neoformação uterina ou hiperplasia
endometrial. Devido à piora no quadro e não resposta as medicações foi realizado a eutanásia e necropsia do animal. Realizou-se
análise macroscópica, processamento e coloração conforme a rotina.

RESULTADOS

Na necropsia nota-se cornos uterinos irregulares, macios com áreas firmes, ao corte, presença de múltiplas estruturas
esbranquiçadas, irregulares e sólidas, a maior medindo 3,5 cm x 2,8 cm x 1,0 cm e a menor 0,8 cm x 0,8 cm x 0,5 cm. Em pulmão,
múltiplos focos nodulares esbranquiçados, arredondados e regulares, o maior medindo 1,3 cm x 1,0 cm x 0,7 cm e o menor 0,3 cm x
0,2 cm x 0,1 cm. Ao exame microscópico, no útero nota-se neoplasia irregular, não encapsulada, infiltrativa, com arranjo em túbulos
apoiado a um estroma fibrovascular. As células são cuboides, citoplasma escasso, cromatina frouxa e 01 a 02 nucléolos
conspícuos. No pulmão, nota-se arquitetura histomorfológica semelhante ao descrito no útero.

CONCLUSOES
Os carcinomas uterinos podem ser classificados em papilares ou tubulares de acordo com a seu arranjo histológico e seus sítios
principais para metástase são pulmões e fígado. O diagnóstico de carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar foi fechado
pelo exame microscópico feito após a necropsia, ressaltado a importância do exame post-mortem para o fechamento do caso.

REFERENCIAS
1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. CINTRA, Priscila et al. Carcinoma
Endometrial em Coelho-Relato de Caso. Enciclopédia biosfera, v. 11, n. 21, 2015. 3. QUEVEDO, Lucas Souza et al. Adenocarcinoma
endometrial em uma coelha (Oryctolagus cuniculus). Acta Scientiae Veterinariae, v. 43, n. 1, p. 93, 2015.
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TITULO Carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar em coelha (Oryctolagus cuniculus) – Relato de caso

INTRODUCAO
O novo mercado de “pets” não convencionais e a procura de uma melhor qualidade de vida propiciou um aumento da expectativa de
vida, logo, observou-se aumento no diagnóstico de doenças neoplásicas. Um fator predisponente em neoplasias uterinas em
coelhos é a faixa etária, que surge em média aos 6 anos de idade.

OBJETIVOS
Relatar caso de carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar em coelho (Oryctolagus cuniculus) atendido no Hospital
Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um coelho, fêmea, 12 anos, apresentou queixa
principal de prostração, hiporexia e abdômen tenso, devido ao histórico de ingestão de corpos estranhos (tais como tapete higiênico
e fragmentos de paredes). Ao exame físico, ausculta abdominal com hipomotilidade intestinal. Em exame ultrassonográfico, o útero
apresentava dimensões aumentadas, ecotextura heterogênea, paredes espessadas com algumas áreas anecogênicas entremeadas
com a presença de discreta quantidade de líquido intraluminal, com possibilidade de neoformação uterina ou hiperplasia
endometrial. Devido à piora no quadro e não resposta as medicações foi realizado a eutanásia e necropsia do animal. Realizou-se
análise macroscópica, processamento e coloração conforme a rotina.

RESULTADOS

Na necropsia nota-se cornos uterinos irregulares, macios com áreas firmes, ao corte, presença de múltiplas estruturas
esbranquiçadas, irregulares e sólidas, a maior medindo 3,5 cm x 2,8 cm x 1,0 cm e a menor 0,8 cm x 0,8 cm x 0,5 cm. Em pulmão,
múltiplos focos nodulares esbranquiçados, arredondados e regulares, o maior medindo 1,3 cm x 1,0 cm x 0,7 cm e o menor 0,3 cm x
0,2 cm x 0,1 cm. Ao exame microscópico, no útero nota-se neoplasia irregular, não encapsulada, infiltrativa, com arranjo em túbulos
apoiado a um estroma fibrovascular. As células são cuboides, citoplasma escasso, cromatina frouxa e 01 a 02 nucléolos
conspícuos. No pulmão, nota-se arquitetura histomorfológica semelhante ao descrito no útero.

CONCLUSOES
Os carcinomas uterinos podem ser classificados em papilares ou tubulares de acordo com a seu arranjo histológico e seus sítios
principais para metástase são pulmões e fígado. O diagnóstico de carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar foi fechado
pelo exame microscópico feito após a necropsia, ressaltado a importância do exame post-mortem para o fechamento do caso.

REFERENCIAS
1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. CINTRA, Priscila et al. Carcinoma
Endometrial em Coelho-Relato de Caso. Enciclopédia biosfera, v. 11, n. 21, 2015. 3. QUEVEDO, Lucas Souza et al. Adenocarcinoma
endometrial em uma coelha (Oryctolagus cuniculus). Acta Scientiae Veterinariae, v. 43, n. 1, p. 93, 2015.
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TITULO Carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar em coelha (Oryctolagus cuniculus) – Relato de caso

INTRODUCAO
O novo mercado de “pets” não convencionais e a procura de uma melhor qualidade de vida propiciou um aumento da expectativa de
vida, logo, observou-se aumento no diagnóstico de doenças neoplásicas. Um fator predisponente em neoplasias uterinas em
coelhos é a faixa etária, que surge em média aos 6 anos de idade.

OBJETIVOS
Relatar caso de carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar em coelho (Oryctolagus cuniculus) atendido no Hospital
Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um coelho, fêmea, 12 anos, apresentou queixa
principal de prostração, hiporexia e abdômen tenso, devido ao histórico de ingestão de corpos estranhos (tais como tapete higiênico
e fragmentos de paredes). Ao exame físico, ausculta abdominal com hipomotilidade intestinal. Em exame ultrassonográfico, o útero
apresentava dimensões aumentadas, ecotextura heterogênea, paredes espessadas com algumas áreas anecogênicas entremeadas
com a presença de discreta quantidade de líquido intraluminal, com possibilidade de neoformação uterina ou hiperplasia
endometrial. Devido à piora no quadro e não resposta as medicações foi realizado a eutanásia e necropsia do animal. Realizou-se
análise macroscópica, processamento e coloração conforme a rotina.

RESULTADOS

Na necropsia nota-se cornos uterinos irregulares, macios com áreas firmes, ao corte, presença de múltiplas estruturas
esbranquiçadas, irregulares e sólidas, a maior medindo 3,5 cm x 2,8 cm x 1,0 cm e a menor 0,8 cm x 0,8 cm x 0,5 cm. Em pulmão,
múltiplos focos nodulares esbranquiçados, arredondados e regulares, o maior medindo 1,3 cm x 1,0 cm x 0,7 cm e o menor 0,3 cm x
0,2 cm x 0,1 cm. Ao exame microscópico, no útero nota-se neoplasia irregular, não encapsulada, infiltrativa, com arranjo em túbulos
apoiado a um estroma fibrovascular. As células são cuboides, citoplasma escasso, cromatina frouxa e 01 a 02 nucléolos
conspícuos. No pulmão, nota-se arquitetura histomorfológica semelhante ao descrito no útero.

CONCLUSOES
Os carcinomas uterinos podem ser classificados em papilares ou tubulares de acordo com a seu arranjo histológico e seus sítios
principais para metástase são pulmões e fígado. O diagnóstico de carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar foi fechado
pelo exame microscópico feito após a necropsia, ressaltado a importância do exame post-mortem para o fechamento do caso.

REFERENCIAS
1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. CINTRA, Priscila et al. Carcinoma
Endometrial em Coelho-Relato de Caso. Enciclopédia biosfera, v. 11, n. 21, 2015. 3. QUEVEDO, Lucas Souza et al. Adenocarcinoma
endometrial em uma coelha (Oryctolagus cuniculus). Acta Scientiae Veterinariae, v. 43, n. 1, p. 93, 2015.
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TITULO Carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar em coelha (Oryctolagus cuniculus) – Relato de caso

INTRODUCAO
O novo mercado de “pets” não convencionais e a procura de uma melhor qualidade de vida propiciou um aumento da expectativa de
vida, logo, observou-se aumento no diagnóstico de doenças neoplásicas. Um fator predisponente em neoplasias uterinas em
coelhos é a faixa etária, que surge em média aos 6 anos de idade.

OBJETIVOS
Relatar caso de carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar em coelho (Oryctolagus cuniculus) atendido no Hospital
Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um coelho, fêmea, 12 anos, apresentou queixa
principal de prostração, hiporexia e abdômen tenso, devido ao histórico de ingestão de corpos estranhos (tais como tapete higiênico
e fragmentos de paredes). Ao exame físico, ausculta abdominal com hipomotilidade intestinal. Em exame ultrassonográfico, o útero
apresentava dimensões aumentadas, ecotextura heterogênea, paredes espessadas com algumas áreas anecogênicas entremeadas
com a presença de discreta quantidade de líquido intraluminal, com possibilidade de neoformação uterina ou hiperplasia
endometrial. Devido à piora no quadro e não resposta as medicações foi realizado a eutanásia e necropsia do animal. Realizou-se
análise macroscópica, processamento e coloração conforme a rotina.

RESULTADOS

Na necropsia nota-se cornos uterinos irregulares, macios com áreas firmes, ao corte, presença de múltiplas estruturas
esbranquiçadas, irregulares e sólidas, a maior medindo 3,5 cm x 2,8 cm x 1,0 cm e a menor 0,8 cm x 0,8 cm x 0,5 cm. Em pulmão,
múltiplos focos nodulares esbranquiçados, arredondados e regulares, o maior medindo 1,3 cm x 1,0 cm x 0,7 cm e o menor 0,3 cm x
0,2 cm x 0,1 cm. Ao exame microscópico, no útero nota-se neoplasia irregular, não encapsulada, infiltrativa, com arranjo em túbulos
apoiado a um estroma fibrovascular. As células são cuboides, citoplasma escasso, cromatina frouxa e 01 a 02 nucléolos
conspícuos. No pulmão, nota-se arquitetura histomorfológica semelhante ao descrito no útero.

CONCLUSOES
Os carcinomas uterinos podem ser classificados em papilares ou tubulares de acordo com a seu arranjo histológico e seus sítios
principais para metástase são pulmões e fígado. O diagnóstico de carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar foi fechado
pelo exame microscópico feito após a necropsia, ressaltado a importância do exame post-mortem para o fechamento do caso.

REFERENCIAS
1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. CINTRA, Priscila et al. Carcinoma
Endometrial em Coelho-Relato de Caso. Enciclopédia biosfera, v. 11, n. 21, 2015. 3. QUEVEDO, Lucas Souza et al. Adenocarcinoma
endometrial em uma coelha (Oryctolagus cuniculus). Acta Scientiae Veterinariae, v. 43, n. 1, p. 93, 2015.
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TITULO Carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar em coelha (Oryctolagus cuniculus) – Relato de caso

INTRODUCAO
O novo mercado de “pets” não convencionais e a procura de uma melhor qualidade de vida propiciou um aumento da expectativa de
vida, logo, observou-se aumento no diagnóstico de doenças neoplásicas. Um fator predisponente em neoplasias uterinas em
coelhos é a faixa etária, que surge em média aos 6 anos de idade.

OBJETIVOS
Relatar caso de carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar em coelho (Oryctolagus cuniculus) atendido no Hospital
Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um coelho, fêmea, 12 anos, apresentou queixa
principal de prostração, hiporexia e abdômen tenso, devido ao histórico de ingestão de corpos estranhos (tais como tapete higiênico
e fragmentos de paredes). Ao exame físico, ausculta abdominal com hipomotilidade intestinal. Em exame ultrassonográfico, o útero
apresentava dimensões aumentadas, ecotextura heterogênea, paredes espessadas com algumas áreas anecogênicas entremeadas
com a presença de discreta quantidade de líquido intraluminal, com possibilidade de neoformação uterina ou hiperplasia
endometrial. Devido à piora no quadro e não resposta as medicações foi realizado a eutanásia e necropsia do animal. Realizou-se
análise macroscópica, processamento e coloração conforme a rotina.

RESULTADOS

Na necropsia nota-se cornos uterinos irregulares, macios com áreas firmes, ao corte, presença de múltiplas estruturas
esbranquiçadas, irregulares e sólidas, a maior medindo 3,5 cm x 2,8 cm x 1,0 cm e a menor 0,8 cm x 0,8 cm x 0,5 cm. Em pulmão,
múltiplos focos nodulares esbranquiçados, arredondados e regulares, o maior medindo 1,3 cm x 1,0 cm x 0,7 cm e o menor 0,3 cm x
0,2 cm x 0,1 cm. Ao exame microscópico, no útero nota-se neoplasia irregular, não encapsulada, infiltrativa, com arranjo em túbulos
apoiado a um estroma fibrovascular. As células são cuboides, citoplasma escasso, cromatina frouxa e 01 a 02 nucléolos
conspícuos. No pulmão, nota-se arquitetura histomorfológica semelhante ao descrito no útero.

CONCLUSOES
Os carcinomas uterinos podem ser classificados em papilares ou tubulares de acordo com a seu arranjo histológico e seus sítios
principais para metástase são pulmões e fígado. O diagnóstico de carcinoma tubular uterino com metástase pulmonar foi fechado
pelo exame microscópico feito após a necropsia, ressaltado a importância do exame post-mortem para o fechamento do caso.

REFERENCIAS
1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. CINTRA, Priscila et al. Carcinoma
Endometrial em Coelho-Relato de Caso. Enciclopédia biosfera, v. 11, n. 21, 2015. 3. QUEVEDO, Lucas Souza et al. Adenocarcinoma
endometrial em uma coelha (Oryctolagus cuniculus). Acta Scientiae Veterinariae, v. 43, n. 1, p. 93, 2015.
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TITULO Mastocitoma grau III em cão – Relato de caso

INTRODUCAO

O mastocitoma é um tipo de neoplasia maligna de alta incidência na rotina clínica. O mastocitoma de grau III é anaplásico e
estende-se até o tecido subcutâneo. O índice mitótico é elevado, com muita frequência visualizam-se mitoses atípicas. Os
mastocitomas são graduados como alto grau quando características de elevado índice mitótico; células multinucleadas e
cariomegalia (Kiupel et al 2005). Os mastocitomas de grau III têm elevada taxa de metástases e recorrência pós-cirúrgica. Observa-
se baixa taxa de sobrevivência, nos 3 anos subsequentes ao diagnóstico. Metástases acontecem em maior incidência no linfonodo
regional e, eventualmente, para o fígado e o baço. A quimioterapia sempre deve ser utilizada no tratamento dos mastocitomas de
grau III, devido ao grande potencial metastático.

OBJETIVOS Relatar caso de mastocitoma grau III em cão atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, SRD, fêmea, 9 anos, com queixa
principal da neoformação cutânea em região lateral direita de tórax, alopécica. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A
amostra foi enviada para processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foi recebido um fragmento cutâneo, medindo 4,4 x 4,4 x 2,8 cm. De consistência firme, regular, esbranquiçado, alopécico e ulcerado.
Ao corte, consistência firme, esbranquiçado e sólido. Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica de mastócitos,
infiltrativa, multifocal, não encapsulado. As células são arredondadas a poliédricas, com amplo citoplasma preenchido com raros
grânulos basofílicos, núcleo paracentral com um único nucléolo pequeno, por vezes, inconspícuo. Notou-se infiltrado eosinofílico
acentuado e difuso, ectasia linfática moderada. O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de mastocitoma
grau III devido as características da neoplasia, composição celular e organização tecidual. Animal fez 8 sessões de quimioterapia,
sendo o quimioterápico de escolha a vimblastina.

CONCLUSOES

Nos cães, o mastocitoma é uma das neoplasias malignas mais diagnosticadas na rotina clínica, com incidência de 11 a 20% em
tegumento (London (#38) Thamm, 2013; Melo et al., 2013). Essa neoplasia pode ter comportamento biológico distinto, podendo
apresentar forma focal ou multifocal, tamanhos e formas variados, com sítios principais de metástase como baço, fígado, intestino,
entre outros.

REFERENCIAS

1. Kiupel, M., Webster, J. D., Bailey, K. L., Best, S., DeLay, J., Detrisac, C. J., Fitzgerald, S. D., Gamble, D., Ginn, P. E. (#38)
Goldschmidt, M. H.2011. Proposal of a 2-tier histologic gradingsystem for canine cutaneous mast cell tumors to more accurately
predict biological behavior. Veterinary Pathology, 48, 147-155. 2. London, C.A.; Thamm, D.H.; Vail, D.M. Mast cell tumors In: Withrow,
S.J., Macewen, E.G. Small Animal Clinical Oncology, p.335 – 355, 2013. 3. Meuten, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals.
John Wiley (#38) Sons, 2017. 4. Melo, I. H. S., Magalhães, G. M., Alves, C. E. F. (#38) Calazans, S. G. 2013. Mastocitoma cutâneo em
cães: uma breve revisão. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia, 11, 38-43. 5. Santos, R.L.; Alessi,
A.C. Patologia Veterinária, São Paulo: ROCA, 892 pp., 2011
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TITULO Mastocitoma grau III em cão – Relato de caso

INTRODUCAO

O mastocitoma é um tipo de neoplasia maligna de alta incidência na rotina clínica. O mastocitoma de grau III é anaplásico e
estende-se até o tecido subcutâneo. O índice mitótico é elevado, com muita frequência visualizam-se mitoses atípicas. Os
mastocitomas são graduados como alto grau quando características de elevado índice mitótico; células multinucleadas e
cariomegalia (Kiupel et al 2005). Os mastocitomas de grau III têm elevada taxa de metástases e recorrência pós-cirúrgica. Observa-
se baixa taxa de sobrevivência, nos 3 anos subsequentes ao diagnóstico. Metástases acontecem em maior incidência no linfonodo
regional e, eventualmente, para o fígado e o baço. A quimioterapia sempre deve ser utilizada no tratamento dos mastocitomas de
grau III, devido ao grande potencial metastático.

OBJETIVOS Relatar caso de mastocitoma grau III em cão atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, SRD, fêmea, 9 anos, com queixa
principal da neoformação cutânea em região lateral direita de tórax, alopécica. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A
amostra foi enviada para processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foi recebido um fragmento cutâneo, medindo 4,4 x 4,4 x 2,8 cm. De consistência firme, regular, esbranquiçado, alopécico e ulcerado.
Ao corte, consistência firme, esbranquiçado e sólido. Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica de mastócitos,
infiltrativa, multifocal, não encapsulado. As células são arredondadas a poliédricas, com amplo citoplasma preenchido com raros
grânulos basofílicos, núcleo paracentral com um único nucléolo pequeno, por vezes, inconspícuo. Notou-se infiltrado eosinofílico
acentuado e difuso, ectasia linfática moderada. O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de mastocitoma
grau III devido as características da neoplasia, composição celular e organização tecidual. Animal fez 8 sessões de quimioterapia,
sendo o quimioterápico de escolha a vimblastina.

CONCLUSOES

Nos cães, o mastocitoma é uma das neoplasias malignas mais diagnosticadas na rotina clínica, com incidência de 11 a 20% em
tegumento (London (#38) Thamm, 2013; Melo et al., 2013). Essa neoplasia pode ter comportamento biológico distinto, podendo
apresentar forma focal ou multifocal, tamanhos e formas variados, com sítios principais de metástase como baço, fígado, intestino,
entre outros.

REFERENCIAS

1. Kiupel, M., Webster, J. D., Bailey, K. L., Best, S., DeLay, J., Detrisac, C. J., Fitzgerald, S. D., Gamble, D., Ginn, P. E. (#38)
Goldschmidt, M. H.2011. Proposal of a 2-tier histologic gradingsystem for canine cutaneous mast cell tumors to more accurately
predict biological behavior. Veterinary Pathology, 48, 147-155. 2. London, C.A.; Thamm, D.H.; Vail, D.M. Mast cell tumors In: Withrow,
S.J., Macewen, E.G. Small Animal Clinical Oncology, p.335 – 355, 2013. 3. Meuten, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals.
John Wiley (#38) Sons, 2017. 4. Melo, I. H. S., Magalhães, G. M., Alves, C. E. F. (#38) Calazans, S. G. 2013. Mastocitoma cutâneo em
cães: uma breve revisão. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia, 11, 38-43. 5. Santos, R.L.; Alessi,
A.C. Patologia Veterinária, São Paulo: ROCA, 892 pp., 2011
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TITULO Mastocitoma grau III em cão – Relato de caso

INTRODUCAO

O mastocitoma é um tipo de neoplasia maligna de alta incidência na rotina clínica. O mastocitoma de grau III é anaplásico e
estende-se até o tecido subcutâneo. O índice mitótico é elevado, com muita frequência visualizam-se mitoses atípicas. Os
mastocitomas são graduados como alto grau quando características de elevado índice mitótico; células multinucleadas e
cariomegalia (Kiupel et al 2005). Os mastocitomas de grau III têm elevada taxa de metástases e recorrência pós-cirúrgica. Observa-
se baixa taxa de sobrevivência, nos 3 anos subsequentes ao diagnóstico. Metástases acontecem em maior incidência no linfonodo
regional e, eventualmente, para o fígado e o baço. A quimioterapia sempre deve ser utilizada no tratamento dos mastocitomas de
grau III, devido ao grande potencial metastático.

OBJETIVOS Relatar caso de mastocitoma grau III em cão atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, SRD, fêmea, 9 anos, com queixa
principal da neoformação cutânea em região lateral direita de tórax, alopécica. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A
amostra foi enviada para processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foi recebido um fragmento cutâneo, medindo 4,4 x 4,4 x 2,8 cm. De consistência firme, regular, esbranquiçado, alopécico e ulcerado.
Ao corte, consistência firme, esbranquiçado e sólido. Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica de mastócitos,
infiltrativa, multifocal, não encapsulado. As células são arredondadas a poliédricas, com amplo citoplasma preenchido com raros
grânulos basofílicos, núcleo paracentral com um único nucléolo pequeno, por vezes, inconspícuo. Notou-se infiltrado eosinofílico
acentuado e difuso, ectasia linfática moderada. O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de mastocitoma
grau III devido as características da neoplasia, composição celular e organização tecidual. Animal fez 8 sessões de quimioterapia,
sendo o quimioterápico de escolha a vimblastina.

CONCLUSOES

Nos cães, o mastocitoma é uma das neoplasias malignas mais diagnosticadas na rotina clínica, com incidência de 11 a 20% em
tegumento (London (#38) Thamm, 2013; Melo et al., 2013). Essa neoplasia pode ter comportamento biológico distinto, podendo
apresentar forma focal ou multifocal, tamanhos e formas variados, com sítios principais de metástase como baço, fígado, intestino,
entre outros.

REFERENCIAS

1. Kiupel, M., Webster, J. D., Bailey, K. L., Best, S., DeLay, J., Detrisac, C. J., Fitzgerald, S. D., Gamble, D., Ginn, P. E. (#38)
Goldschmidt, M. H.2011. Proposal of a 2-tier histologic gradingsystem for canine cutaneous mast cell tumors to more accurately
predict biological behavior. Veterinary Pathology, 48, 147-155. 2. London, C.A.; Thamm, D.H.; Vail, D.M. Mast cell tumors In: Withrow,
S.J., Macewen, E.G. Small Animal Clinical Oncology, p.335 – 355, 2013. 3. Meuten, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals.
John Wiley (#38) Sons, 2017. 4. Melo, I. H. S., Magalhães, G. M., Alves, C. E. F. (#38) Calazans, S. G. 2013. Mastocitoma cutâneo em
cães: uma breve revisão. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia, 11, 38-43. 5. Santos, R.L.; Alessi,
A.C. Patologia Veterinária, São Paulo: ROCA, 892 pp., 2011
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TITULO Mastocitoma grau III em cão – Relato de caso

INTRODUCAO

O mastocitoma é um tipo de neoplasia maligna de alta incidência na rotina clínica. O mastocitoma de grau III é anaplásico e
estende-se até o tecido subcutâneo. O índice mitótico é elevado, com muita frequência visualizam-se mitoses atípicas. Os
mastocitomas são graduados como alto grau quando características de elevado índice mitótico; células multinucleadas e
cariomegalia (Kiupel et al 2005). Os mastocitomas de grau III têm elevada taxa de metástases e recorrência pós-cirúrgica. Observa-
se baixa taxa de sobrevivência, nos 3 anos subsequentes ao diagnóstico. Metástases acontecem em maior incidência no linfonodo
regional e, eventualmente, para o fígado e o baço. A quimioterapia sempre deve ser utilizada no tratamento dos mastocitomas de
grau III, devido ao grande potencial metastático.

OBJETIVOS Relatar caso de mastocitoma grau III em cão atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, SRD, fêmea, 9 anos, com queixa
principal da neoformação cutânea em região lateral direita de tórax, alopécica. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A
amostra foi enviada para processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foi recebido um fragmento cutâneo, medindo 4,4 x 4,4 x 2,8 cm. De consistência firme, regular, esbranquiçado, alopécico e ulcerado.
Ao corte, consistência firme, esbranquiçado e sólido. Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica de mastócitos,
infiltrativa, multifocal, não encapsulado. As células são arredondadas a poliédricas, com amplo citoplasma preenchido com raros
grânulos basofílicos, núcleo paracentral com um único nucléolo pequeno, por vezes, inconspícuo. Notou-se infiltrado eosinofílico
acentuado e difuso, ectasia linfática moderada. O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de mastocitoma
grau III devido as características da neoplasia, composição celular e organização tecidual. Animal fez 8 sessões de quimioterapia,
sendo o quimioterápico de escolha a vimblastina.

CONCLUSOES

Nos cães, o mastocitoma é uma das neoplasias malignas mais diagnosticadas na rotina clínica, com incidência de 11 a 20% em
tegumento (London (#38) Thamm, 2013; Melo et al., 2013). Essa neoplasia pode ter comportamento biológico distinto, podendo
apresentar forma focal ou multifocal, tamanhos e formas variados, com sítios principais de metástase como baço, fígado, intestino,
entre outros.

REFERENCIAS

1. Kiupel, M., Webster, J. D., Bailey, K. L., Best, S., DeLay, J., Detrisac, C. J., Fitzgerald, S. D., Gamble, D., Ginn, P. E. (#38)
Goldschmidt, M. H.2011. Proposal of a 2-tier histologic gradingsystem for canine cutaneous mast cell tumors to more accurately
predict biological behavior. Veterinary Pathology, 48, 147-155. 2. London, C.A.; Thamm, D.H.; Vail, D.M. Mast cell tumors In: Withrow,
S.J., Macewen, E.G. Small Animal Clinical Oncology, p.335 – 355, 2013. 3. Meuten, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals.
John Wiley (#38) Sons, 2017. 4. Melo, I. H. S., Magalhães, G. M., Alves, C. E. F. (#38) Calazans, S. G. 2013. Mastocitoma cutâneo em
cães: uma breve revisão. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia, 11, 38-43. 5. Santos, R.L.; Alessi,
A.C. Patologia Veterinária, São Paulo: ROCA, 892 pp., 2011
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TITULO Mastocitoma grau III em cão – Relato de caso

INTRODUCAO

O mastocitoma é um tipo de neoplasia maligna de alta incidência na rotina clínica. O mastocitoma de grau III é anaplásico e
estende-se até o tecido subcutâneo. O índice mitótico é elevado, com muita frequência visualizam-se mitoses atípicas. Os
mastocitomas são graduados como alto grau quando características de elevado índice mitótico; células multinucleadas e
cariomegalia (Kiupel et al 2005). Os mastocitomas de grau III têm elevada taxa de metástases e recorrência pós-cirúrgica. Observa-
se baixa taxa de sobrevivência, nos 3 anos subsequentes ao diagnóstico. Metástases acontecem em maior incidência no linfonodo
regional e, eventualmente, para o fígado e o baço. A quimioterapia sempre deve ser utilizada no tratamento dos mastocitomas de
grau III, devido ao grande potencial metastático.

OBJETIVOS Relatar caso de mastocitoma grau III em cão atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, SRD, fêmea, 9 anos, com queixa
principal da neoformação cutânea em região lateral direita de tórax, alopécica. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A
amostra foi enviada para processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foi recebido um fragmento cutâneo, medindo 4,4 x 4,4 x 2,8 cm. De consistência firme, regular, esbranquiçado, alopécico e ulcerado.
Ao corte, consistência firme, esbranquiçado e sólido. Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica de mastócitos,
infiltrativa, multifocal, não encapsulado. As células são arredondadas a poliédricas, com amplo citoplasma preenchido com raros
grânulos basofílicos, núcleo paracentral com um único nucléolo pequeno, por vezes, inconspícuo. Notou-se infiltrado eosinofílico
acentuado e difuso, ectasia linfática moderada. O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de mastocitoma
grau III devido as características da neoplasia, composição celular e organização tecidual. Animal fez 8 sessões de quimioterapia,
sendo o quimioterápico de escolha a vimblastina.

CONCLUSOES

Nos cães, o mastocitoma é uma das neoplasias malignas mais diagnosticadas na rotina clínica, com incidência de 11 a 20% em
tegumento (London (#38) Thamm, 2013; Melo et al., 2013). Essa neoplasia pode ter comportamento biológico distinto, podendo
apresentar forma focal ou multifocal, tamanhos e formas variados, com sítios principais de metástase como baço, fígado, intestino,
entre outros.

REFERENCIAS

1. Kiupel, M., Webster, J. D., Bailey, K. L., Best, S., DeLay, J., Detrisac, C. J., Fitzgerald, S. D., Gamble, D., Ginn, P. E. (#38)
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TITULO Hiperpigmentação da região intima em pele negra

INTRODUCAO

No presente trabalho foi tratado o transtorno de hiperpigmentação cutânea na região intima apurando a predisposição que a pele
negra possui a essa discromia, esclarecendo a motivação para que a região íntima esteja categorizada entre as regiões mais
acometidas, explanando seus processos anatômicos e histológicos e discernindo as características individuais das peles Fototipos
IV e V. O estudo tem o foco na abordagem do público feminino, o principal alvo da hiperpigmentação genital, constatando como
determinado grupo pode ser afetado em diversos aspectos incluindo autoestima e qualidade de vida e como essa condição afeta
especialmente as mulheres de nacionalidade brasileira, as quais estão habituas ao clima e condições suscetíveis de um pais
predominantemente tropical. Todavia, são apresentados os principais procedimentos e protocolos estéticos voltados ao tratamento
da hiperpigmentação vaginal em pele negra, evidenciando os ativos com agentes clareadores que são associados aos determinados
tratamentos.

OBJETIVOS
Conhecer os mecanismos de hiperpigmentação da pele na região íntima em mulheres de pele negra e elencar os possíveis
tratamentos adequados baseados em protocolos estéticos associados a ativos clareadores para o tratamento de clareamento
íntimo em peles de alto fototipo.

METODOLOGIA
Este trabalho é uma revisão de literatura de caráter retrospectivo, com a utilização de 23 artigos científicos pesquisados nas bases
de dados BVS, Scielo e PubMed dos anos de 2017 á 2022 nas línguas Inglês e Português utilizando as palavras chaves
“Pigmentation”, “Skin Pigmentation’’, “Pigmentation Disorders”,“Skin Lightening Preparations” e “Melanocytes”

RESULTADOS
De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia e BOTELHO a busca por tratamentos estéticos e cosméticos clareadores é
uma das principais prioridades na sociedade contemporânea e de acordo com OLIVEIRA isso por ser explicado devido à pressão
estética que acomete principalmente o público feminino.

CONCLUSOES

Concluiu-se portanto que a pele negratem maior suscetibilidade ao transtorno de hiperpigmentação cutânea pois possui maior
número de melanócitos em comparação a peles dos demais fototipos. A região íntima feminina está entre as áreas mais afetadas
pois é composta por glândulas apócrinas e asquais quando submetidas ao atrito e ao calor promove a hiperpigmentação da região
assim como o processo inflamatório ocasionado pela lâmina de barbear. Os principais procedimentos estéticos utilizados no
tratamento são Peelings e Terapia com Luz/Laser e os principais ativos utilizados são a Tretinoína e o Ácido Mandélico.

REFERENCIAS

Sociedade Brasileira de Dermatologia, Classificação deFototiposde pele, 2021. Disponível em:
https://www.sbd.org.br/cuidados/classificacao-dos-fototipos-de-pele/2.BOTELHO, Rachel. Mulheres encaram laser e cirurgia por
'vulva ideal'. Folha de São Paulo [online]. São Paulo, SP. 2017. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/10/1925738-mulheres-encaram-laser-e-cirurgia-por-vulva-
ideal.shtml.3.Department of Dermatology, University Hospital Birmingham, Birmingham, UK Correspondence: Dr Jinah Yoo,
Department of Dermatology, University Hospital Birmingham, Mindelsohn Way, Edgbaston, Birmingham B15 2GW,
UKhttps://doi.org/10.1111/ced.1474717 May 2021 Differential diagnosis and management of hyperpigmentation.
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TITULO Hiperpigmentação da região intima em pele negra

INTRODUCAO

No presente trabalho foi tratado o transtorno de hiperpigmentação cutânea na região intima apurando a predisposição que a pele
negra possui a essa discromia, esclarecendo a motivação para que a região íntima esteja categorizada entre as regiões mais
acometidas, explanando seus processos anatômicos e histológicos e discernindo as características individuais das peles Fototipos
IV e V. O estudo tem o foco na abordagem do público feminino, o principal alvo da hiperpigmentação genital, constatando como
determinado grupo pode ser afetado em diversos aspectos incluindo autoestima e qualidade de vida e como essa condição afeta
especialmente as mulheres de nacionalidade brasileira, as quais estão habituas ao clima e condições suscetíveis de um pais
predominantemente tropical. Todavia, são apresentados os principais procedimentos e protocolos estéticos voltados ao tratamento
da hiperpigmentação vaginal em pele negra, evidenciando os ativos com agentes clareadores que são associados aos determinados
tratamentos.

OBJETIVOS
Conhecer os mecanismos de hiperpigmentação da pele na região íntima em mulheres de pele negra e elencar os possíveis
tratamentos adequados baseados em protocolos estéticos associados a ativos clareadores para o tratamento de clareamento
íntimo em peles de alto fototipo.

METODOLOGIA
Este trabalho é uma revisão de literatura de caráter retrospectivo, com a utilização de 23 artigos científicos pesquisados nas bases
de dados BVS, Scielo e PubMed dos anos de 2017 á 2022 nas línguas Inglês e Português utilizando as palavras chaves
“Pigmentation”, “Skin Pigmentation’’, “Pigmentation Disorders”,“Skin Lightening Preparations” e “Melanocytes”

RESULTADOS
De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia e BOTELHO a busca por tratamentos estéticos e cosméticos clareadores é
uma das principais prioridades na sociedade contemporânea e de acordo com OLIVEIRA isso por ser explicado devido à pressão
estética que acomete principalmente o público feminino.

CONCLUSOES

Concluiu-se portanto que a pele negratem maior suscetibilidade ao transtorno de hiperpigmentação cutânea pois possui maior
número de melanócitos em comparação a peles dos demais fototipos. A região íntima feminina está entre as áreas mais afetadas
pois é composta por glândulas apócrinas e asquais quando submetidas ao atrito e ao calor promove a hiperpigmentação da região
assim como o processo inflamatório ocasionado pela lâmina de barbear. Os principais procedimentos estéticos utilizados no
tratamento são Peelings e Terapia com Luz/Laser e os principais ativos utilizados são a Tretinoína e o Ácido Mandélico.

REFERENCIAS

Sociedade Brasileira de Dermatologia, Classificação deFototiposde pele, 2021. Disponível em:
https://www.sbd.org.br/cuidados/classificacao-dos-fototipos-de-pele/2.BOTELHO, Rachel. Mulheres encaram laser e cirurgia por
'vulva ideal'. Folha de São Paulo [online]. São Paulo, SP. 2017. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/10/1925738-mulheres-encaram-laser-e-cirurgia-por-vulva-
ideal.shtml.3.Department of Dermatology, University Hospital Birmingham, Birmingham, UK Correspondence: Dr Jinah Yoo,
Department of Dermatology, University Hospital Birmingham, Mindelsohn Way, Edgbaston, Birmingham B15 2GW,
UKhttps://doi.org/10.1111/ced.1474717 May 2021 Differential diagnosis and management of hyperpigmentation.
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TITULO NEAR MISS MOM”, INDICADOR IMPORTANTE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA À GESTANTE São Paulo

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: O termo “near miss” foi introduzido no estudo da morbidade materna fazendo referência à situação em que a mulher
apresenta complicações potencialmente letais durante a gravidez, parto ou puerpério, somente sobrevivendo devido ao acaso ou ao
cuidado hospitalar

OBJETIVOS O presente estudo teve como objetivo verificar as características das mulheres e as variáveis associadas ao quadro de quase morte.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo observacional longitudinal retrospectivo do caso e controle, realizado por meio de levantamento de
prontuários do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do Hospital Maternidade de Interlagos, localizado na região sul da
cidade de São Paulo referente ao ano de 2019. Foi realizado tratamento estatístico a partir do Teste de Mann - Whitney , Teste de
qui quadrado e Teste G para análise completa dos dados

RESULTADOS

Verificou-se que a idade materna, a idade gestacional, o Apgar de primeiro e quinto minuto não contribuíram para aumento de
complicações e casos de near miss mom. Entretanto, a o pré-natal inadequado, o numerode gestações e parto cesariano mostrou
ser significantemente maior nos casos de gestantes que chegaram ao near miss. Foi possível observar que as principais causas da
morbidade materna foram: crise hipertensiva, infecções, e hemorragia, além da crise glicêmica e descolamento prematuro da
placenta que também se destacaram no estudo.

CONCLUSOES
o perfil as mulheres que chegaram ao quadro de quase morte foi: multiparas, com pré- natal inadequado e que tiveram parto por
meio de cesariana.

REFERENCIAS
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TITULO Sertolinoma em cão Poodle Toy – Relato de caso

INTRODUCAO

Os tumores que acometem os testículos são muito mais comuns, em cães do que nas demais espécies domésticas (SANTOS et al.,
1999; MASSERDOTTI, 2000), além disso, é a segunda neoplasia de maior incidência, acometendo cães geriátricos (NODTVED et al.,
2010). Sendo as mais frequentes as neoplasias cutâneas (DAVIES, 1996; MORRIS (#38) DOBSON, 2001; DERNELL, 2005). SANTOS
et al., 1999, realizou um estudo, onde 9,45% dos cães apresentaram tumores testiculares, associados à sua avançada idade. O
tratamento de eleição é a castração, de acordo com o estado geral do paciente e outros fatores, como presença ou não de
metástases. A castração é uma ferramenta de prevenção para os animais jovens.

OBJETIVOS Relatar o caso de sertolinoma em Poodle Toy, macho, 13 anos, não castrado, atendido no Hospital Veterinário da UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um cão, SRD, macho de 13 anos com queixa
principal da neoformação em testículo esquerdo. Paciente foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada para
processamento e análise histopatológica.

RESULTADOS

Ao exame macroscópico, o testículo esquerdo media 3,4 x 3,0 x 2,7cm, de consistência firme, irregular e esbranquiçado. Ao corte,
macio, sólido e esbranquiçado com áreas enegrecidas. Ao exame microscópico observou-se neoplasia de acentuada celularidade,
expansiva, regular e não encapsulada. Arranjo sólido, escasso estroma fibroso. Presença de padrão composto por células
arredondadas e poligonais, citoplasma moderado, eosinofílico, fibrilar, núcleo grande, ovalado, paracentral e com um grande
nucléolo conspícuo. Notou-se discreta anisocitose e anisocariose. Não foram visualizadas figuras de mitose. Portanto, o resultado
do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de sertolinoma devido as características da neoplasia, tais como composição
celular e arquitetura histomorfológica.

CONCLUSOES
O sertolinoma é uma neoplasia de trato reprodutivo comum em cães criptorquidas e idosos. Nesse caso, o fator predisponente para
a ocorrência foi a idade avançada do animal (13 anos). Após a ressecção cirúrgica animal encontra –se em bom estado geral.

REFERENCIAS

1. MARQUES, Bruna Aparecida Souza et al. Sertolinoma em cão associado a criptorquidismo: relato de caso. Revista de Educação
Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, São Paulo, v.18, n2, 2020. 2. DAVIES, M. Canine And Feline Geriatrics.
(Cap.6., pp. 103-109). Library of Veterinary practice. Dorset. (1996). 3. MASSERDOTTI, C. Tumori Testicolari del cane: diagnostica
citologica e correlazioni istopatologiche. Veterinaria Anno 14, n1. Salò. 2000. 4. MORRIS, J.; DOBSON. J. Small animal oncology (pp.
174-177). Oxford: Blackwell Science. 2001. 5. NODETVET, A., GAMLEM, H., GUNNES, G., GROMOL, T., INDREBO, A., MOE, L. (2010).
Breed differences in the proportional morbidity of testicular tumors and distributionof histopathologic types in a population-based
canine cancer registry. Veterinary and Comparative Oncology Volume 9, Issue 1, pages 45-54. USA. 6. SANTOS, R.L.; SILVA, C.M.;
RIBEIRO, A.F.C.; SERAKIDES, R. Neoplasias testiculares em cães: frequência e distribuição etária. Arquivo Brasileiro Medicina
Veterinária e Zootecnia, Volume 52, n.1. Belo Horizonte: Escola Veterinária UFMG. 1999.
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TITULO Sertolinoma em cão Poodle Toy – Relato de caso

INTRODUCAO

Os tumores que acometem os testículos são muito mais comuns, em cães do que nas demais espécies domésticas (SANTOS et al.,
1999; MASSERDOTTI, 2000), além disso, é a segunda neoplasia de maior incidência, acometendo cães geriátricos (NODTVED et al.,
2010). Sendo as mais frequentes as neoplasias cutâneas (DAVIES, 1996; MORRIS (#38) DOBSON, 2001; DERNELL, 2005). SANTOS
et al., 1999, realizou um estudo, onde 9,45% dos cães apresentaram tumores testiculares, associados à sua avançada idade. O
tratamento de eleição é a castração, de acordo com o estado geral do paciente e outros fatores, como presença ou não de
metástases. A castração é uma ferramenta de prevenção para os animais jovens.

OBJETIVOS Relatar o caso de sertolinoma em Poodle Toy, macho, 13 anos, não castrado, atendido no Hospital Veterinário da UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um cão, SRD, macho de 13 anos com queixa
principal da neoformação em testículo esquerdo. Paciente foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada para
processamento e análise histopatológica.

RESULTADOS

Ao exame macroscópico, o testículo esquerdo media 3,4 x 3,0 x 2,7cm, de consistência firme, irregular e esbranquiçado. Ao corte,
macio, sólido e esbranquiçado com áreas enegrecidas. Ao exame microscópico observou-se neoplasia de acentuada celularidade,
expansiva, regular e não encapsulada. Arranjo sólido, escasso estroma fibroso. Presença de padrão composto por células
arredondadas e poligonais, citoplasma moderado, eosinofílico, fibrilar, núcleo grande, ovalado, paracentral e com um grande
nucléolo conspícuo. Notou-se discreta anisocitose e anisocariose. Não foram visualizadas figuras de mitose. Portanto, o resultado
do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de sertolinoma devido as características da neoplasia, tais como composição
celular e arquitetura histomorfológica.

CONCLUSOES
O sertolinoma é uma neoplasia de trato reprodutivo comum em cães criptorquidas e idosos. Nesse caso, o fator predisponente para
a ocorrência foi a idade avançada do animal (13 anos). Após a ressecção cirúrgica animal encontra –se em bom estado geral.

REFERENCIAS

1. MARQUES, Bruna Aparecida Souza et al. Sertolinoma em cão associado a criptorquidismo: relato de caso. Revista de Educação
Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, São Paulo, v.18, n2, 2020. 2. DAVIES, M. Canine And Feline Geriatrics.
(Cap.6., pp. 103-109). Library of Veterinary practice. Dorset. (1996). 3. MASSERDOTTI, C. Tumori Testicolari del cane: diagnostica
citologica e correlazioni istopatologiche. Veterinaria Anno 14, n1. Salò. 2000. 4. MORRIS, J.; DOBSON. J. Small animal oncology (pp.
174-177). Oxford: Blackwell Science. 2001. 5. NODETVET, A., GAMLEM, H., GUNNES, G., GROMOL, T., INDREBO, A., MOE, L. (2010).
Breed differences in the proportional morbidity of testicular tumors and distributionof histopathologic types in a population-based
canine cancer registry. Veterinary and Comparative Oncology Volume 9, Issue 1, pages 45-54. USA. 6. SANTOS, R.L.; SILVA, C.M.;
RIBEIRO, A.F.C.; SERAKIDES, R. Neoplasias testiculares em cães: frequência e distribuição etária. Arquivo Brasileiro Medicina
Veterinária e Zootecnia, Volume 52, n.1. Belo Horizonte: Escola Veterinária UFMG. 1999.
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TITULO Sertolinoma em cão Poodle Toy – Relato de caso

INTRODUCAO

Os tumores que acometem os testículos são muito mais comuns, em cães do que nas demais espécies domésticas (SANTOS et al.,
1999; MASSERDOTTI, 2000), além disso, é a segunda neoplasia de maior incidência, acometendo cães geriátricos (NODTVED et al.,
2010). Sendo as mais frequentes as neoplasias cutâneas (DAVIES, 1996; MORRIS (#38) DOBSON, 2001; DERNELL, 2005). SANTOS
et al., 1999, realizou um estudo, onde 9,45% dos cães apresentaram tumores testiculares, associados à sua avançada idade. O
tratamento de eleição é a castração, de acordo com o estado geral do paciente e outros fatores, como presença ou não de
metástases. A castração é uma ferramenta de prevenção para os animais jovens.

OBJETIVOS Relatar o caso de sertolinoma em Poodle Toy, macho, 13 anos, não castrado, atendido no Hospital Veterinário da UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um cão, SRD, macho de 13 anos com queixa
principal da neoformação em testículo esquerdo. Paciente foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada para
processamento e análise histopatológica.

RESULTADOS

Ao exame macroscópico, o testículo esquerdo media 3,4 x 3,0 x 2,7cm, de consistência firme, irregular e esbranquiçado. Ao corte,
macio, sólido e esbranquiçado com áreas enegrecidas. Ao exame microscópico observou-se neoplasia de acentuada celularidade,
expansiva, regular e não encapsulada. Arranjo sólido, escasso estroma fibroso. Presença de padrão composto por células
arredondadas e poligonais, citoplasma moderado, eosinofílico, fibrilar, núcleo grande, ovalado, paracentral e com um grande
nucléolo conspícuo. Notou-se discreta anisocitose e anisocariose. Não foram visualizadas figuras de mitose. Portanto, o resultado
do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de sertolinoma devido as características da neoplasia, tais como composição
celular e arquitetura histomorfológica.

CONCLUSOES
O sertolinoma é uma neoplasia de trato reprodutivo comum em cães criptorquidas e idosos. Nesse caso, o fator predisponente para
a ocorrência foi a idade avançada do animal (13 anos). Após a ressecção cirúrgica animal encontra –se em bom estado geral.

REFERENCIAS
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(Cap.6., pp. 103-109). Library of Veterinary practice. Dorset. (1996). 3. MASSERDOTTI, C. Tumori Testicolari del cane: diagnostica
citologica e correlazioni istopatologiche. Veterinaria Anno 14, n1. Salò. 2000. 4. MORRIS, J.; DOBSON. J. Small animal oncology (pp.
174-177). Oxford: Blackwell Science. 2001. 5. NODETVET, A., GAMLEM, H., GUNNES, G., GROMOL, T., INDREBO, A., MOE, L. (2010).
Breed differences in the proportional morbidity of testicular tumors and distributionof histopathologic types in a population-based
canine cancer registry. Veterinary and Comparative Oncology Volume 9, Issue 1, pages 45-54. USA. 6. SANTOS, R.L.; SILVA, C.M.;
RIBEIRO, A.F.C.; SERAKIDES, R. Neoplasias testiculares em cães: frequência e distribuição etária. Arquivo Brasileiro Medicina
Veterinária e Zootecnia, Volume 52, n.1. Belo Horizonte: Escola Veterinária UFMG. 1999.
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TITULO Sertolinoma em cão Poodle Toy – Relato de caso

INTRODUCAO

Os tumores que acometem os testículos são muito mais comuns, em cães do que nas demais espécies domésticas (SANTOS et al.,
1999; MASSERDOTTI, 2000), além disso, é a segunda neoplasia de maior incidência, acometendo cães geriátricos (NODTVED et al.,
2010). Sendo as mais frequentes as neoplasias cutâneas (DAVIES, 1996; MORRIS (#38) DOBSON, 2001; DERNELL, 2005). SANTOS
et al., 1999, realizou um estudo, onde 9,45% dos cães apresentaram tumores testiculares, associados à sua avançada idade. O
tratamento de eleição é a castração, de acordo com o estado geral do paciente e outros fatores, como presença ou não de
metástases. A castração é uma ferramenta de prevenção para os animais jovens.

OBJETIVOS Relatar o caso de sertolinoma em Poodle Toy, macho, 13 anos, não castrado, atendido no Hospital Veterinário da UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um cão, SRD, macho de 13 anos com queixa
principal da neoformação em testículo esquerdo. Paciente foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada para
processamento e análise histopatológica.

RESULTADOS

Ao exame macroscópico, o testículo esquerdo media 3,4 x 3,0 x 2,7cm, de consistência firme, irregular e esbranquiçado. Ao corte,
macio, sólido e esbranquiçado com áreas enegrecidas. Ao exame microscópico observou-se neoplasia de acentuada celularidade,
expansiva, regular e não encapsulada. Arranjo sólido, escasso estroma fibroso. Presença de padrão composto por células
arredondadas e poligonais, citoplasma moderado, eosinofílico, fibrilar, núcleo grande, ovalado, paracentral e com um grande
nucléolo conspícuo. Notou-se discreta anisocitose e anisocariose. Não foram visualizadas figuras de mitose. Portanto, o resultado
do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de sertolinoma devido as características da neoplasia, tais como composição
celular e arquitetura histomorfológica.

CONCLUSOES
O sertolinoma é uma neoplasia de trato reprodutivo comum em cães criptorquidas e idosos. Nesse caso, o fator predisponente para
a ocorrência foi a idade avançada do animal (13 anos). Após a ressecção cirúrgica animal encontra –se em bom estado geral.

REFERENCIAS

1. MARQUES, Bruna Aparecida Souza et al. Sertolinoma em cão associado a criptorquidismo: relato de caso. Revista de Educação
Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, São Paulo, v.18, n2, 2020. 2. DAVIES, M. Canine And Feline Geriatrics.
(Cap.6., pp. 103-109). Library of Veterinary practice. Dorset. (1996). 3. MASSERDOTTI, C. Tumori Testicolari del cane: diagnostica
citologica e correlazioni istopatologiche. Veterinaria Anno 14, n1. Salò. 2000. 4. MORRIS, J.; DOBSON. J. Small animal oncology (pp.
174-177). Oxford: Blackwell Science. 2001. 5. NODETVET, A., GAMLEM, H., GUNNES, G., GROMOL, T., INDREBO, A., MOE, L. (2010).
Breed differences in the proportional morbidity of testicular tumors and distributionof histopathologic types in a population-based
canine cancer registry. Veterinary and Comparative Oncology Volume 9, Issue 1, pages 45-54. USA. 6. SANTOS, R.L.; SILVA, C.M.;
RIBEIRO, A.F.C.; SERAKIDES, R. Neoplasias testiculares em cães: frequência e distribuição etária. Arquivo Brasileiro Medicina
Veterinária e Zootecnia, Volume 52, n.1. Belo Horizonte: Escola Veterinária UFMG. 1999.
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TITULO Sertolinoma em cão Poodle Toy – Relato de caso

INTRODUCAO

Os tumores que acometem os testículos são muito mais comuns, em cães do que nas demais espécies domésticas (SANTOS et al.,
1999; MASSERDOTTI, 2000), além disso, é a segunda neoplasia de maior incidência, acometendo cães geriátricos (NODTVED et al.,
2010). Sendo as mais frequentes as neoplasias cutâneas (DAVIES, 1996; MORRIS (#38) DOBSON, 2001; DERNELL, 2005). SANTOS
et al., 1999, realizou um estudo, onde 9,45% dos cães apresentaram tumores testiculares, associados à sua avançada idade. O
tratamento de eleição é a castração, de acordo com o estado geral do paciente e outros fatores, como presença ou não de
metástases. A castração é uma ferramenta de prevenção para os animais jovens.

OBJETIVOS Relatar o caso de sertolinoma em Poodle Toy, macho, 13 anos, não castrado, atendido no Hospital Veterinário da UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um cão, SRD, macho de 13 anos com queixa
principal da neoformação em testículo esquerdo. Paciente foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada para
processamento e análise histopatológica.

RESULTADOS

Ao exame macroscópico, o testículo esquerdo media 3,4 x 3,0 x 2,7cm, de consistência firme, irregular e esbranquiçado. Ao corte,
macio, sólido e esbranquiçado com áreas enegrecidas. Ao exame microscópico observou-se neoplasia de acentuada celularidade,
expansiva, regular e não encapsulada. Arranjo sólido, escasso estroma fibroso. Presença de padrão composto por células
arredondadas e poligonais, citoplasma moderado, eosinofílico, fibrilar, núcleo grande, ovalado, paracentral e com um grande
nucléolo conspícuo. Notou-se discreta anisocitose e anisocariose. Não foram visualizadas figuras de mitose. Portanto, o resultado
do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de sertolinoma devido as características da neoplasia, tais como composição
celular e arquitetura histomorfológica.

CONCLUSOES
O sertolinoma é uma neoplasia de trato reprodutivo comum em cães criptorquidas e idosos. Nesse caso, o fator predisponente para
a ocorrência foi a idade avançada do animal (13 anos). Após a ressecção cirúrgica animal encontra –se em bom estado geral.

REFERENCIAS

1. MARQUES, Bruna Aparecida Souza et al. Sertolinoma em cão associado a criptorquidismo: relato de caso. Revista de Educação
Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, São Paulo, v.18, n2, 2020. 2. DAVIES, M. Canine And Feline Geriatrics.
(Cap.6., pp. 103-109). Library of Veterinary practice. Dorset. (1996). 3. MASSERDOTTI, C. Tumori Testicolari del cane: diagnostica
citologica e correlazioni istopatologiche. Veterinaria Anno 14, n1. Salò. 2000. 4. MORRIS, J.; DOBSON. J. Small animal oncology (pp.
174-177). Oxford: Blackwell Science. 2001. 5. NODETVET, A., GAMLEM, H., GUNNES, G., GROMOL, T., INDREBO, A., MOE, L. (2010).
Breed differences in the proportional morbidity of testicular tumors and distributionof histopathologic types in a population-based
canine cancer registry. Veterinary and Comparative Oncology Volume 9, Issue 1, pages 45-54. USA. 6. SANTOS, R.L.; SILVA, C.M.;
RIBEIRO, A.F.C.; SERAKIDES, R. Neoplasias testiculares em cães: frequência e distribuição etária. Arquivo Brasileiro Medicina
Veterinária e Zootecnia, Volume 52, n.1. Belo Horizonte: Escola Veterinária UFMG. 1999.
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TITULO A importância da drenagem linfática em pacientes mastectomizadas.

INTRODUCAO

A mastectomia é uma forma de tratamento que consiste na retirada cirúrgica total ou parcial da área afetada, que em alguns casos
quando se promove a retirada dos linfonodos acometidos pelo tumor que tem como consequência o linfedema, que é causado
devido a má circulação da linfa causando acúmulo de liquido em determinada região. Pode ser resultado de uma deficiência do
sistema linfático. O esteticista juntamente com a técnica de DLM tem como função de ajudar a melhorar a qualidade de vida da
paciente.

OBJETIVOS Verificar a influência e importância da atuação do esteticista em pacientes mastectomizadas através de técnicas utilizadas.

METODOLOGIA
Trata se de um estudo de revisão narrativa que foi conduzido em levantamento de material em bancos de dados de artigos
científicos (PubMed, Scielo) e livros da área dos últimos 5 anos, artigos na língua inglesa e portuguesa.

RESULTADOS

Pesquisas e análises feitas apontam que a técnica de drenagem linfática manual é um dos principais tratamentos que ser realizado
como forma de controle no processo de presença de linfedema. Estudo realizado em 2018 por Dielle e Santana mostram que a DLM,
associadas com outras terapias compressivas, causar melhora nas pacientes com linfedema pós-mastectomia, na melhora da dor e
diminuição do edema, sendo visível com dois ou em longo prazo, a mesma tem mais efeito sozinha do associado. Segundo o estudo
de Correa e Grossi em 2018, a drenagem linfática manual é um dos recursos que pode ser fundamental em mulheres
mastectomizadas.

CONCLUSOES

O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo causando multiplicação desordenada de células anormais da mama,
que forma um tumor, sendo submetida a mastectomia parcial ou total, e por consequência o linfedema é uma condição que pode
aparecer em pacientes tratadas para o câncer de mama. Portanto, este trabalho teve como objetivo evidenciar a drenagem linfática
manual e também podendo associar com outras terapias compressivas como uma técnica efetiva para minimizar os efeitos do
linfedema. A atuação do esteticista para esse tipo de tratamento pós operatório é de extrema importância, pois irá fazer a redução
da dor, diminuição do edema e melhora no aspecto estético da parte afetada, não só isso mas também a elevação da autoestima da
paciente.

REFERENCIAS

1 - MARQUES Julie, et al, Análise dos Efeitos da Drenagem Linfática Manual no Tratamento do Linfedema Pós Mastectomia,
publicado em SAÚDE (#38) CIÊNCIA EM AÇÃO - Revista Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde, 2014, pág. 72-82,
file:///C:/Users/visit0001/Downloads/106-329-1-PB.pdf 2 - BARROS Maria, livro Fisioterapia Drenagem Linfatica Manual, publicado
em 2001, editora Robe, https://www.estantevirtual.com.br/livros/maria-helena-de-barros/fisioterapia-drenagem-linfatica-
manual/2742985231 3 - Prado Aline, et al, Os Benefícios da Drenagem Linfática Pós Mastectomia, publicado em Id On Line revista
de psicologia, 2020, pág. 362-373, https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/viewFile/2720/4357
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TITULO A importância da drenagem linfática em pacientes mastectomizadas.

INTRODUCAO

A mastectomia é uma forma de tratamento que consiste na retirada cirúrgica total ou parcial da área afetada, que em alguns casos
quando se promove a retirada dos linfonodos acometidos pelo tumor que tem como consequência o linfedema, que é causado
devido a má circulação da linfa causando acúmulo de liquido em determinada região. Pode ser resultado de uma deficiência do
sistema linfático. O esteticista juntamente com a técnica de DLM tem como função de ajudar a melhorar a qualidade de vida da
paciente.

OBJETIVOS Verificar a influência e importância da atuação do esteticista em pacientes mastectomizadas através de técnicas utilizadas.

METODOLOGIA
Trata se de um estudo de revisão narrativa que foi conduzido em levantamento de material em bancos de dados de artigos
científicos (PubMed, Scielo) e livros da área dos últimos 5 anos, artigos na língua inglesa e portuguesa.

RESULTADOS

Pesquisas e análises feitas apontam que a técnica de drenagem linfática manual é um dos principais tratamentos que ser realizado
como forma de controle no processo de presença de linfedema. Estudo realizado em 2018 por Dielle e Santana mostram que a DLM,
associadas com outras terapias compressivas, causar melhora nas pacientes com linfedema pós-mastectomia, na melhora da dor e
diminuição do edema, sendo visível com dois ou em longo prazo, a mesma tem mais efeito sozinha do associado. Segundo o estudo
de Correa e Grossi em 2018, a drenagem linfática manual é um dos recursos que pode ser fundamental em mulheres
mastectomizadas.

CONCLUSOES

O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo causando multiplicação desordenada de células anormais da mama,
que forma um tumor, sendo submetida a mastectomia parcial ou total, e por consequência o linfedema é uma condição que pode
aparecer em pacientes tratadas para o câncer de mama. Portanto, este trabalho teve como objetivo evidenciar a drenagem linfática
manual e também podendo associar com outras terapias compressivas como uma técnica efetiva para minimizar os efeitos do
linfedema. A atuação do esteticista para esse tipo de tratamento pós operatório é de extrema importância, pois irá fazer a redução
da dor, diminuição do edema e melhora no aspecto estético da parte afetada, não só isso mas também a elevação da autoestima da
paciente.

REFERENCIAS

1 - MARQUES Julie, et al, Análise dos Efeitos da Drenagem Linfática Manual no Tratamento do Linfedema Pós Mastectomia,
publicado em SAÚDE (#38) CIÊNCIA EM AÇÃO - Revista Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde, 2014, pág. 72-82,
file:///C:/Users/visit0001/Downloads/106-329-1-PB.pdf 2 - BARROS Maria, livro Fisioterapia Drenagem Linfatica Manual, publicado
em 2001, editora Robe, https://www.estantevirtual.com.br/livros/maria-helena-de-barros/fisioterapia-drenagem-linfatica-
manual/2742985231 3 - Prado Aline, et al, Os Benefícios da Drenagem Linfática Pós Mastectomia, publicado em Id On Line revista
de psicologia, 2020, pág. 362-373, https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/viewFile/2720/4357

Página 744



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13642
Ciências da

Saúde
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4736231 - LARISSA SOUZA DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Henrique da Silva Nali LUCIANA GOTARDO

TITULO A importância da drenagem linfática em pacientes mastectomizadas.

INTRODUCAO

A mastectomia é uma forma de tratamento que consiste na retirada cirúrgica total ou parcial da área afetada, que em alguns casos
quando se promove a retirada dos linfonodos acometidos pelo tumor que tem como consequência o linfedema, que é causado
devido a má circulação da linfa causando acúmulo de liquido em determinada região. Pode ser resultado de uma deficiência do
sistema linfático. O esteticista juntamente com a técnica de DLM tem como função de ajudar a melhorar a qualidade de vida da
paciente.

OBJETIVOS Verificar a influência e importância da atuação do esteticista em pacientes mastectomizadas através de técnicas utilizadas.

METODOLOGIA
Trata se de um estudo de revisão narrativa que foi conduzido em levantamento de material em bancos de dados de artigos
científicos (PubMed, Scielo) e livros da área dos últimos 5 anos, artigos na língua inglesa e portuguesa.

RESULTADOS

Pesquisas e análises feitas apontam que a técnica de drenagem linfática manual é um dos principais tratamentos que ser realizado
como forma de controle no processo de presença de linfedema. Estudo realizado em 2018 por Dielle e Santana mostram que a DLM,
associadas com outras terapias compressivas, causar melhora nas pacientes com linfedema pós-mastectomia, na melhora da dor e
diminuição do edema, sendo visível com dois ou em longo prazo, a mesma tem mais efeito sozinha do associado. Segundo o estudo
de Correa e Grossi em 2018, a drenagem linfática manual é um dos recursos que pode ser fundamental em mulheres
mastectomizadas.

CONCLUSOES

O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo causando multiplicação desordenada de células anormais da mama,
que forma um tumor, sendo submetida a mastectomia parcial ou total, e por consequência o linfedema é uma condição que pode
aparecer em pacientes tratadas para o câncer de mama. Portanto, este trabalho teve como objetivo evidenciar a drenagem linfática
manual e também podendo associar com outras terapias compressivas como uma técnica efetiva para minimizar os efeitos do
linfedema. A atuação do esteticista para esse tipo de tratamento pós operatório é de extrema importância, pois irá fazer a redução
da dor, diminuição do edema e melhora no aspecto estético da parte afetada, não só isso mas também a elevação da autoestima da
paciente.

REFERENCIAS

1 - MARQUES Julie, et al, Análise dos Efeitos da Drenagem Linfática Manual no Tratamento do Linfedema Pós Mastectomia,
publicado em SAÚDE (#38) CIÊNCIA EM AÇÃO - Revista Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde, 2014, pág. 72-82,
file:///C:/Users/visit0001/Downloads/106-329-1-PB.pdf 2 - BARROS Maria, livro Fisioterapia Drenagem Linfatica Manual, publicado
em 2001, editora Robe, https://www.estantevirtual.com.br/livros/maria-helena-de-barros/fisioterapia-drenagem-linfatica-
manual/2742985231 3 - Prado Aline, et al, Os Benefícios da Drenagem Linfática Pós Mastectomia, publicado em Id On Line revista
de psicologia, 2020, pág. 362-373, https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/viewFile/2720/4357
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TITULO Ánalise de rentabilidade de empresas com certificações ISO 14001

INTRODUCAO

A norma ISO 14001 orienta e dá subsídios para a implantação do Sistema de Gestão Ambiental, sendo, portanto, a norma mais
importante da série ISO 14000. As normas e requisitos para implementar a ISO, se resumem a um processo chamado PDCA, (Plan-
Do-Check-Act), com objetivo de planejar o processo de gestão sustentável, executar seguindo as medidas propostas no
planejamento, checar a eficácia das atividades propostas como prevenção e agir de acordo com os parâmetros como forma de
implementar os programas de redução. Diante deste cenário, é favoravel acompanhar a gestão financeira de uma empresa com selo
de qualidade ambiental.

OBJETIVOS

A certificação ISO 14001 garante boas práticas de qualidade ambiental ou apenas benefícios econômicos às organizações? Neste
artigo, a hipótese que norteará o desenvolvimento do trabalho será a capacidade da organização ter um considerável aumento em
seus lucros após a certificação da ISO 14001, pois o selo traz certa visibilidade, engajamento e transmite segurança de qualidade ao
publico alvo daquela determinada empresa. Para o presente artigo, iremos analisar e demonstrar se determinadas empresas
obtiveram ampliação em seu lucro após a aquisição do selo ISO 14001.

METODOLOGIA
O presente artigo cientifico usará a abordagem quali-quantitativa, pois os resultados da pesquisa podem ser quantificados,
descritos e explicados, sendo norteado pelos documentos contábeis e financeiros e elaboração de estudo de caso com intuito de
esclarecer todas as questões que serão dissertada.

RESULTADOS
Foram obtidos como resultado nesta pesquisa que a certificação ISO 14001 proporciona às organizações abertura para o mercado
exigente de negócios, além da credibilidade e redução de custos. Com isso, resultando em uma positiva alavancagem financeira.

CONCLUSOES
Concluímos que o trabalho atendeu as expectativas propostas na pergunta problema, comprovando substancialmente, que
empresas utilizam certificações como meios de promoção no mercado, garantindo credibilidade e espaço dentro do cenário
econômico.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS INICIAIS International Organization for Standardization. Friendship among equals: recollections from ISO's first fifty
years. Genebra, Suiça: ISO Central Secretariat. p. 16-18, 1997. FERREIRA, Aracéli Cristina de Sousa. Contabilidade Ambiental: uma
informação para o desenvolvimento sustentável – inclui certificados de carbono. 3. Ed. – São Paulo: Atlas, 2011, p. 152 FURNIEL,
Igor. O que é a ISO 14001. https://certificacaoiso.com.br/iso-14001-2/ Acesso em 27 ago. 2022. PODER360. CGU multa Vale em R$
86 milhões por acidente em Brumadinho. 16 ago. 2022. https://www.poder360.com.br/justica/cgu-multa-vale-em-r-86-milhoes-por-
acidente-em-brumadinho/ Acesso em 10 set. 2022.
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TITULO Ánalise de rentabilidade de empresas com certificações ISO 14001

INTRODUCAO

A norma ISO 14001 orienta e dá subsídios para a implantação do Sistema de Gestão Ambiental, sendo, portanto, a norma mais
importante da série ISO 14000. As normas e requisitos para implementar a ISO, se resumem a um processo chamado PDCA, (Plan-
Do-Check-Act), com objetivo de planejar o processo de gestão sustentável, executar seguindo as medidas propostas no
planejamento, checar a eficácia das atividades propostas como prevenção e agir de acordo com os parâmetros como forma de
implementar os programas de redução. Diante deste cenário, é favoravel acompanhar a gestão financeira de uma empresa com selo
de qualidade ambiental.

OBJETIVOS

A certificação ISO 14001 garante boas práticas de qualidade ambiental ou apenas benefícios econômicos às organizações? Neste
artigo, a hipótese que norteará o desenvolvimento do trabalho será a capacidade da organização ter um considerável aumento em
seus lucros após a certificação da ISO 14001, pois o selo traz certa visibilidade, engajamento e transmite segurança de qualidade ao
publico alvo daquela determinada empresa. Para o presente artigo, iremos analisar e demonstrar se determinadas empresas
obtiveram ampliação em seu lucro após a aquisição do selo ISO 14001.

METODOLOGIA
O presente artigo cientifico usará a abordagem quali-quantitativa, pois os resultados da pesquisa podem ser quantificados,
descritos e explicados, sendo norteado pelos documentos contábeis e financeiros e elaboração de estudo de caso com intuito de
esclarecer todas as questões que serão dissertada.

RESULTADOS
Foram obtidos como resultado nesta pesquisa que a certificação ISO 14001 proporciona às organizações abertura para o mercado
exigente de negócios, além da credibilidade e redução de custos. Com isso, resultando em uma positiva alavancagem financeira.

CONCLUSOES
Concluímos que o trabalho atendeu as expectativas propostas na pergunta problema, comprovando substancialmente, que
empresas utilizam certificações como meios de promoção no mercado, garantindo credibilidade e espaço dentro do cenário
econômico.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS INICIAIS International Organization for Standardization. Friendship among equals: recollections from ISO's first fifty
years. Genebra, Suiça: ISO Central Secretariat. p. 16-18, 1997. FERREIRA, Aracéli Cristina de Sousa. Contabilidade Ambiental: uma
informação para o desenvolvimento sustentável – inclui certificados de carbono. 3. Ed. – São Paulo: Atlas, 2011, p. 152 FURNIEL,
Igor. O que é a ISO 14001. https://certificacaoiso.com.br/iso-14001-2/ Acesso em 27 ago. 2022. PODER360. CGU multa Vale em R$
86 milhões por acidente em Brumadinho. 16 ago. 2022. https://www.poder360.com.br/justica/cgu-multa-vale-em-r-86-milhoes-por-
acidente-em-brumadinho/ Acesso em 10 set. 2022.
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TITULO Ánalise de rentabilidade de empresas com certificações ISO 14001

INTRODUCAO

A norma ISO 14001 orienta e dá subsídios para a implantação do Sistema de Gestão Ambiental, sendo, portanto, a norma mais
importante da série ISO 14000. As normas e requisitos para implementar a ISO, se resumem a um processo chamado PDCA, (Plan-
Do-Check-Act), com objetivo de planejar o processo de gestão sustentável, executar seguindo as medidas propostas no
planejamento, checar a eficácia das atividades propostas como prevenção e agir de acordo com os parâmetros como forma de
implementar os programas de redução. Diante deste cenário, é favoravel acompanhar a gestão financeira de uma empresa com selo
de qualidade ambiental.

OBJETIVOS

A certificação ISO 14001 garante boas práticas de qualidade ambiental ou apenas benefícios econômicos às organizações? Neste
artigo, a hipótese que norteará o desenvolvimento do trabalho será a capacidade da organização ter um considerável aumento em
seus lucros após a certificação da ISO 14001, pois o selo traz certa visibilidade, engajamento e transmite segurança de qualidade ao
publico alvo daquela determinada empresa. Para o presente artigo, iremos analisar e demonstrar se determinadas empresas
obtiveram ampliação em seu lucro após a aquisição do selo ISO 14001.

METODOLOGIA
O presente artigo cientifico usará a abordagem quali-quantitativa, pois os resultados da pesquisa podem ser quantificados,
descritos e explicados, sendo norteado pelos documentos contábeis e financeiros e elaboração de estudo de caso com intuito de
esclarecer todas as questões que serão dissertada.

RESULTADOS
Foram obtidos como resultado nesta pesquisa que a certificação ISO 14001 proporciona às organizações abertura para o mercado
exigente de negócios, além da credibilidade e redução de custos. Com isso, resultando em uma positiva alavancagem financeira.

CONCLUSOES
Concluímos que o trabalho atendeu as expectativas propostas na pergunta problema, comprovando substancialmente, que
empresas utilizam certificações como meios de promoção no mercado, garantindo credibilidade e espaço dentro do cenário
econômico.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS INICIAIS International Organization for Standardization. Friendship among equals: recollections from ISO's first fifty
years. Genebra, Suiça: ISO Central Secretariat. p. 16-18, 1997. FERREIRA, Aracéli Cristina de Sousa. Contabilidade Ambiental: uma
informação para o desenvolvimento sustentável – inclui certificados de carbono. 3. Ed. – São Paulo: Atlas, 2011, p. 152 FURNIEL,
Igor. O que é a ISO 14001. https://certificacaoiso.com.br/iso-14001-2/ Acesso em 27 ago. 2022. PODER360. CGU multa Vale em R$
86 milhões por acidente em Brumadinho. 16 ago. 2022. https://www.poder360.com.br/justica/cgu-multa-vale-em-r-86-milhoes-por-
acidente-em-brumadinho/ Acesso em 10 set. 2022.
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TITULO Ánalise de rentabilidade de empresas com certificações ISO 14001

INTRODUCAO

A norma ISO 14001 orienta e dá subsídios para a implantação do Sistema de Gestão Ambiental, sendo, portanto, a norma mais
importante da série ISO 14000. As normas e requisitos para implementar a ISO, se resumem a um processo chamado PDCA, (Plan-
Do-Check-Act), com objetivo de planejar o processo de gestão sustentável, executar seguindo as medidas propostas no
planejamento, checar a eficácia das atividades propostas como prevenção e agir de acordo com os parâmetros como forma de
implementar os programas de redução. Diante deste cenário, é favoravel acompanhar a gestão financeira de uma empresa com selo
de qualidade ambiental.

OBJETIVOS

A certificação ISO 14001 garante boas práticas de qualidade ambiental ou apenas benefícios econômicos às organizações? Neste
artigo, a hipótese que norteará o desenvolvimento do trabalho será a capacidade da organização ter um considerável aumento em
seus lucros após a certificação da ISO 14001, pois o selo traz certa visibilidade, engajamento e transmite segurança de qualidade ao
publico alvo daquela determinada empresa. Para o presente artigo, iremos analisar e demonstrar se determinadas empresas
obtiveram ampliação em seu lucro após a aquisição do selo ISO 14001.

METODOLOGIA
O presente artigo cientifico usará a abordagem quali-quantitativa, pois os resultados da pesquisa podem ser quantificados,
descritos e explicados, sendo norteado pelos documentos contábeis e financeiros e elaboração de estudo de caso com intuito de
esclarecer todas as questões que serão dissertada.

RESULTADOS
Foram obtidos como resultado nesta pesquisa que a certificação ISO 14001 proporciona às organizações abertura para o mercado
exigente de negócios, além da credibilidade e redução de custos. Com isso, resultando em uma positiva alavancagem financeira.

CONCLUSOES
Concluímos que o trabalho atendeu as expectativas propostas na pergunta problema, comprovando substancialmente, que
empresas utilizam certificações como meios de promoção no mercado, garantindo credibilidade e espaço dentro do cenário
econômico.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS INICIAIS International Organization for Standardization. Friendship among equals: recollections from ISO's first fifty
years. Genebra, Suiça: ISO Central Secretariat. p. 16-18, 1997. FERREIRA, Aracéli Cristina de Sousa. Contabilidade Ambiental: uma
informação para o desenvolvimento sustentável – inclui certificados de carbono. 3. Ed. – São Paulo: Atlas, 2011, p. 152 FURNIEL,
Igor. O que é a ISO 14001. https://certificacaoiso.com.br/iso-14001-2/ Acesso em 27 ago. 2022. PODER360. CGU multa Vale em R$
86 milhões por acidente em Brumadinho. 16 ago. 2022. https://www.poder360.com.br/justica/cgu-multa-vale-em-r-86-milhoes-por-
acidente-em-brumadinho/ Acesso em 10 set. 2022.
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TITULO A CONTABILIDADE GERENCIAL PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

INTRODUCAO
A contabilidade gerencial é uma ferramenta que fornece ao empresário as informações necessárias para tomada de decisões e com
isso, as micro e pequenas empresas, precisam ter o conhecimento da importância do profissional de contabilidade para fornecer
essas informações de forma assertiva e qualitativa

OBJETIVOS

Qual a importância da contabilidade gerencial nas pequenas e microempresas. Devido ao processo de operação de pequenas e
microempresas serem de pequeno porte, geralmente elas não consideram necessária a utilização da contabilidade gerencial,
diferente das empresas de grande porte, onde visam maiores controles gerenciais com controles operacionais, planejamento
tributário, estratégico, comercial até mesmo um controle orçamentário. Com o decorrer do trabalho de conclusão do curso,
apresentaremos recursos da contabilidade gerencial, com o intuito de demonstrar os efeitos e consequências que essas
implementações terão dentro deste grupo de empresas e possíveis equívocos que acabam sendo cometidos em suas operações .
Segundo pesquisa do CAGED mostra que as micro e pequenas empresas têm participação ativa de 30% PIB nacional. Portanto a
justificativa do estudo baseia-se em face da grande importância econômica e social das pequenas e microempresas no país que ao
adotarem circunstancialmente ferramentas da contabilidade gerencial, será disponibilizado maior eficácia produtiva . Visando que
50% das empresas, segundo IBGE fecham antes de completar 5 anos de atividade justificaremos como o empreendedor pode tomar
decisões mais acertivas para que seu negócio seja sólido e competitivo.

METODOLOGIA A metodologia será embasada em pesquisa bibliográfica e documental, fundada em artigos, livro, dados públicos .

RESULTADOS

Obteve-se neste artigo as evidências correções para o empresário em relação às operações de sua empresa, remetido ao
enquadramento caracterizado por empresa de pequeno porte e micro empresa relacionado a utilização da contabilidade gerencial e
ao adotar um profissional da contabilidade para gestão de seus negócios . Houve a nós a compreensão de que, ao não optar pela
colaboração da contabilidade gerencial as operações tendem a ter maior margem de erros que consequentemente consistem no
declive dos objetivos das organizações .

CONCLUSOES
Empresas de pequeno porte e Micro empresas devem adotar uma gestão conclusiva a seus objetivos através da contabilidade
gerencial auxiliando nas tomadas de decisões com relatórios financeiros, tornando suas operações mais sólidas e duradouras

REFERENCIAS

Uma sistemática para inserir a contabilidade gerencial no processo rescisório nas pequenas e médias empresas . SELL, Graciele .
Disponível em:https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87820. Acesso em 10 Setembro 2022 . .As principais causas de
mortalidade das MPE’s.SEBRAE,2016 . Contabilidade gerencial e a sua importância para as micro e pequenas empresas .
UNIARAGUAIA, CENTRO UNIVERSITÁRIO GO, 2012. Pequenos negócios geram renda R$ 420 Bi por ano segundo apontamento
SEBRAE .CNN brazil, 2019 . Disponível em : https://www.cnnbrasil.com.br/business/pequenos-negocios-geram-renda-de-r-420-bi-
por-ano-aponta-levantamento-do-sebrae/ . Acesso em 25 Setembro 2022 . Pequenos negócios fecham o primeiro semestre de 2022
respondendo por 7 em cada 10 empregos no Brasil . SEBRAE, 2022 .
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TITULO A CONTABILIDADE GERENCIAL PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

INTRODUCAO
A contabilidade gerencial é uma ferramenta que fornece ao empresário as informações necessárias para tomada de decisões e com
isso, as micro e pequenas empresas, precisam ter o conhecimento da importância do profissional de contabilidade para fornecer
essas informações de forma assertiva e qualitativa

OBJETIVOS

Qual a importância da contabilidade gerencial nas pequenas e microempresas. Devido ao processo de operação de pequenas e
microempresas serem de pequeno porte, geralmente elas não consideram necessária a utilização da contabilidade gerencial,
diferente das empresas de grande porte, onde visam maiores controles gerenciais com controles operacionais, planejamento
tributário, estratégico, comercial até mesmo um controle orçamentário. Com o decorrer do trabalho de conclusão do curso,
apresentaremos recursos da contabilidade gerencial, com o intuito de demonstrar os efeitos e consequências que essas
implementações terão dentro deste grupo de empresas e possíveis equívocos que acabam sendo cometidos em suas operações .
Segundo pesquisa do CAGED mostra que as micro e pequenas empresas têm participação ativa de 30% PIB nacional. Portanto a
justificativa do estudo baseia-se em face da grande importância econômica e social das pequenas e microempresas no país que ao
adotarem circunstancialmente ferramentas da contabilidade gerencial, será disponibilizado maior eficácia produtiva . Visando que
50% das empresas, segundo IBGE fecham antes de completar 5 anos de atividade justificaremos como o empreendedor pode tomar
decisões mais acertivas para que seu negócio seja sólido e competitivo.

METODOLOGIA A metodologia será embasada em pesquisa bibliográfica e documental, fundada em artigos, livro, dados públicos .

RESULTADOS

Obteve-se neste artigo as evidências correções para o empresário em relação às operações de sua empresa, remetido ao
enquadramento caracterizado por empresa de pequeno porte e micro empresa relacionado a utilização da contabilidade gerencial e
ao adotar um profissional da contabilidade para gestão de seus negócios . Houve a nós a compreensão de que, ao não optar pela
colaboração da contabilidade gerencial as operações tendem a ter maior margem de erros que consequentemente consistem no
declive dos objetivos das organizações .

CONCLUSOES
Empresas de pequeno porte e Micro empresas devem adotar uma gestão conclusiva a seus objetivos através da contabilidade
gerencial auxiliando nas tomadas de decisões com relatórios financeiros, tornando suas operações mais sólidas e duradouras

REFERENCIAS

Uma sistemática para inserir a contabilidade gerencial no processo rescisório nas pequenas e médias empresas . SELL, Graciele .
Disponível em:https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87820. Acesso em 10 Setembro 2022 . .As principais causas de
mortalidade das MPE’s.SEBRAE,2016 . Contabilidade gerencial e a sua importância para as micro e pequenas empresas .
UNIARAGUAIA, CENTRO UNIVERSITÁRIO GO, 2012. Pequenos negócios geram renda R$ 420 Bi por ano segundo apontamento
SEBRAE .CNN brazil, 2019 . Disponível em : https://www.cnnbrasil.com.br/business/pequenos-negocios-geram-renda-de-r-420-bi-
por-ano-aponta-levantamento-do-sebrae/ . Acesso em 25 Setembro 2022 . Pequenos negócios fecham o primeiro semestre de 2022
respondendo por 7 em cada 10 empregos no Brasil . SEBRAE, 2022 .
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TITULO A CONTABILIDADE GERENCIAL PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

INTRODUCAO
A contabilidade gerencial é uma ferramenta que fornece ao empresário as informações necessárias para tomada de decisões e com
isso, as micro e pequenas empresas, precisam ter o conhecimento da importância do profissional de contabilidade para fornecer
essas informações de forma assertiva e qualitativa

OBJETIVOS

Qual a importância da contabilidade gerencial nas pequenas e microempresas. Devido ao processo de operação de pequenas e
microempresas serem de pequeno porte, geralmente elas não consideram necessária a utilização da contabilidade gerencial,
diferente das empresas de grande porte, onde visam maiores controles gerenciais com controles operacionais, planejamento
tributário, estratégico, comercial até mesmo um controle orçamentário. Com o decorrer do trabalho de conclusão do curso,
apresentaremos recursos da contabilidade gerencial, com o intuito de demonstrar os efeitos e consequências que essas
implementações terão dentro deste grupo de empresas e possíveis equívocos que acabam sendo cometidos em suas operações .
Segundo pesquisa do CAGED mostra que as micro e pequenas empresas têm participação ativa de 30% PIB nacional. Portanto a
justificativa do estudo baseia-se em face da grande importância econômica e social das pequenas e microempresas no país que ao
adotarem circunstancialmente ferramentas da contabilidade gerencial, será disponibilizado maior eficácia produtiva . Visando que
50% das empresas, segundo IBGE fecham antes de completar 5 anos de atividade justificaremos como o empreendedor pode tomar
decisões mais acertivas para que seu negócio seja sólido e competitivo.

METODOLOGIA A metodologia será embasada em pesquisa bibliográfica e documental, fundada em artigos, livro, dados públicos .

RESULTADOS

Obteve-se neste artigo as evidências correções para o empresário em relação às operações de sua empresa, remetido ao
enquadramento caracterizado por empresa de pequeno porte e micro empresa relacionado a utilização da contabilidade gerencial e
ao adotar um profissional da contabilidade para gestão de seus negócios . Houve a nós a compreensão de que, ao não optar pela
colaboração da contabilidade gerencial as operações tendem a ter maior margem de erros que consequentemente consistem no
declive dos objetivos das organizações .

CONCLUSOES
Empresas de pequeno porte e Micro empresas devem adotar uma gestão conclusiva a seus objetivos através da contabilidade
gerencial auxiliando nas tomadas de decisões com relatórios financeiros, tornando suas operações mais sólidas e duradouras

REFERENCIAS

Uma sistemática para inserir a contabilidade gerencial no processo rescisório nas pequenas e médias empresas . SELL, Graciele .
Disponível em:https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87820. Acesso em 10 Setembro 2022 . .As principais causas de
mortalidade das MPE’s.SEBRAE,2016 . Contabilidade gerencial e a sua importância para as micro e pequenas empresas .
UNIARAGUAIA, CENTRO UNIVERSITÁRIO GO, 2012. Pequenos negócios geram renda R$ 420 Bi por ano segundo apontamento
SEBRAE .CNN brazil, 2019 . Disponível em : https://www.cnnbrasil.com.br/business/pequenos-negocios-geram-renda-de-r-420-bi-
por-ano-aponta-levantamento-do-sebrae/ . Acesso em 25 Setembro 2022 . Pequenos negócios fecham o primeiro semestre de 2022
respondendo por 7 em cada 10 empregos no Brasil . SEBRAE, 2022 .
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TITULO A CONTABILIDADE GERENCIAL PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

INTRODUCAO
A contabilidade gerencial é uma ferramenta que fornece ao empresário as informações necessárias para tomada de decisões e com
isso, as micro e pequenas empresas, precisam ter o conhecimento da importância do profissional de contabilidade para fornecer
essas informações de forma assertiva e qualitativa

OBJETIVOS

Qual a importância da contabilidade gerencial nas pequenas e microempresas. Devido ao processo de operação de pequenas e
microempresas serem de pequeno porte, geralmente elas não consideram necessária a utilização da contabilidade gerencial,
diferente das empresas de grande porte, onde visam maiores controles gerenciais com controles operacionais, planejamento
tributário, estratégico, comercial até mesmo um controle orçamentário. Com o decorrer do trabalho de conclusão do curso,
apresentaremos recursos da contabilidade gerencial, com o intuito de demonstrar os efeitos e consequências que essas
implementações terão dentro deste grupo de empresas e possíveis equívocos que acabam sendo cometidos em suas operações .
Segundo pesquisa do CAGED mostra que as micro e pequenas empresas têm participação ativa de 30% PIB nacional. Portanto a
justificativa do estudo baseia-se em face da grande importância econômica e social das pequenas e microempresas no país que ao
adotarem circunstancialmente ferramentas da contabilidade gerencial, será disponibilizado maior eficácia produtiva . Visando que
50% das empresas, segundo IBGE fecham antes de completar 5 anos de atividade justificaremos como o empreendedor pode tomar
decisões mais acertivas para que seu negócio seja sólido e competitivo.

METODOLOGIA A metodologia será embasada em pesquisa bibliográfica e documental, fundada em artigos, livro, dados públicos .

RESULTADOS

Obteve-se neste artigo as evidências correções para o empresário em relação às operações de sua empresa, remetido ao
enquadramento caracterizado por empresa de pequeno porte e micro empresa relacionado a utilização da contabilidade gerencial e
ao adotar um profissional da contabilidade para gestão de seus negócios . Houve a nós a compreensão de que, ao não optar pela
colaboração da contabilidade gerencial as operações tendem a ter maior margem de erros que consequentemente consistem no
declive dos objetivos das organizações .

CONCLUSOES
Empresas de pequeno porte e Micro empresas devem adotar uma gestão conclusiva a seus objetivos através da contabilidade
gerencial auxiliando nas tomadas de decisões com relatórios financeiros, tornando suas operações mais sólidas e duradouras

REFERENCIAS

Uma sistemática para inserir a contabilidade gerencial no processo rescisório nas pequenas e médias empresas . SELL, Graciele .
Disponível em:https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87820. Acesso em 10 Setembro 2022 . .As principais causas de
mortalidade das MPE’s.SEBRAE,2016 . Contabilidade gerencial e a sua importância para as micro e pequenas empresas .
UNIARAGUAIA, CENTRO UNIVERSITÁRIO GO, 2012. Pequenos negócios geram renda R$ 420 Bi por ano segundo apontamento
SEBRAE .CNN brazil, 2019 . Disponível em : https://www.cnnbrasil.com.br/business/pequenos-negocios-geram-renda-de-r-420-bi-
por-ano-aponta-levantamento-do-sebrae/ . Acesso em 25 Setembro 2022 . Pequenos negócios fecham o primeiro semestre de 2022
respondendo por 7 em cada 10 empregos no Brasil . SEBRAE, 2022 .
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4265459 - DIEGO MARTINS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tomas de Aquino Salomao Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO A CONTABILIDADE GERENCIAL PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

INTRODUCAO
A contabilidade gerencial é uma ferramenta que fornece ao empresário as informações necessárias para tomada de decisões e com
isso, as micro e pequenas empresas, precisam ter o conhecimento da importância do profissional de contabilidade para fornecer
essas informações de forma assertiva e qualitativa

OBJETIVOS

Qual a importância da contabilidade gerencial nas pequenas e microempresas. Devido ao processo de operação de pequenas e
microempresas serem de pequeno porte, geralmente elas não consideram necessária a utilização da contabilidade gerencial,
diferente das empresas de grande porte, onde visam maiores controles gerenciais com controles operacionais, planejamento
tributário, estratégico, comercial até mesmo um controle orçamentário. Com o decorrer do trabalho de conclusão do curso,
apresentaremos recursos da contabilidade gerencial, com o intuito de demonstrar os efeitos e consequências que essas
implementações terão dentro deste grupo de empresas e possíveis equívocos que acabam sendo cometidos em suas operações .
Segundo pesquisa do CAGED mostra que as micro e pequenas empresas têm participação ativa de 30% PIB nacional. Portanto a
justificativa do estudo baseia-se em face da grande importância econômica e social das pequenas e microempresas no país que ao
adotarem circunstancialmente ferramentas da contabilidade gerencial, será disponibilizado maior eficácia produtiva . Visando que
50% das empresas, segundo IBGE fecham antes de completar 5 anos de atividade justificaremos como o empreendedor pode tomar
decisões mais acertivas para que seu negócio seja sólido e competitivo.

METODOLOGIA A metodologia será embasada em pesquisa bibliográfica e documental, fundada em artigos, livro, dados públicos .

RESULTADOS

Obteve-se neste artigo as evidências correções para o empresário em relação às operações de sua empresa, remetido ao
enquadramento caracterizado por empresa de pequeno porte e micro empresa relacionado a utilização da contabilidade gerencial e
ao adotar um profissional da contabilidade para gestão de seus negócios . Houve a nós a compreensão de que, ao não optar pela
colaboração da contabilidade gerencial as operações tendem a ter maior margem de erros que consequentemente consistem no
declive dos objetivos das organizações .

CONCLUSOES
Empresas de pequeno porte e Micro empresas devem adotar uma gestão conclusiva a seus objetivos através da contabilidade
gerencial auxiliando nas tomadas de decisões com relatórios financeiros, tornando suas operações mais sólidas e duradouras

REFERENCIAS

Uma sistemática para inserir a contabilidade gerencial no processo rescisório nas pequenas e médias empresas . SELL, Graciele .
Disponível em:https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/87820. Acesso em 10 Setembro 2022 . .As principais causas de
mortalidade das MPE’s.SEBRAE,2016 . Contabilidade gerencial e a sua importância para as micro e pequenas empresas .
UNIARAGUAIA, CENTRO UNIVERSITÁRIO GO, 2012. Pequenos negócios geram renda R$ 420 Bi por ano segundo apontamento
SEBRAE .CNN brazil, 2019 . Disponível em : https://www.cnnbrasil.com.br/business/pequenos-negocios-geram-renda-de-r-420-bi-
por-ano-aponta-levantamento-do-sebrae/ . Acesso em 25 Setembro 2022 . Pequenos negócios fecham o primeiro semestre de 2022
respondendo por 7 em cada 10 empregos no Brasil . SEBRAE, 2022 .
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4129547 - DAVI SILVA SODRE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tomas de Aquino Salomao Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO OS IMPACTOS DO E-SOCIAL PARA AS EMPREGADAS DOMÉSTICAS

INTRODUCAO

O e-social foi decretado em 2014 com o intuito de regularizar e unificar informações dos funcionários em apenas um sistema. Ele
agrupou cerca de 15 obrigações que antes eram entregues separadamente em diferentes sites, sendo até mais burocrático e com
mais facilidade de algum documento ser enviado de forma retroativa ou perdido. Os trabalhadores sentiram o impacto da vinda do
sistema, principalmente as empregadas domésticas, já que boa parte, não eram registradas.

OBJETIVOS Informar os reais impactos para a classe doméstica após o decreto do e-social.

METODOLOGIA
Será através de pesquisa bibliográfica e documental, com intuito de esclarecer todas as questões que serão abordadas em relação
a implantação do E-social para empregados domésticos.

RESULTADOS
Segundo o site Doméstica Legal, até o ano de 2019 tiveram mais de 6 milhões domésticas registradas, sendo 93% mulheres. Após a
implementação do e-social exigindo que toda a classe trabalhadora, registrasse as informações de seus empregados no site,
garantindo que seus direitos trabalhistas fossem reconhecidos.

CONCLUSOES

O e-Social impactou a classe das empregadas domésticas tanto positivamente quanto negativamente, pois, alegando que
atualmente é muito mais caro ter uma doméstica registrada, aproximadamente 74% das mesmas estão trabalhando informalmente,
devido o recolhimento de impostos, tantos algumas delas quanto alguns empregadores, não veem vantagens financeiras em
contratá-las. É necessário que ambas as partes entendam a importância do sistema, podendo assim evitar processos trabalhistas
futuros e problemas com sua previdência social, férias, rescisão etc.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS INICIAIS 1. “Entenda para que serve o eSocial e quem é obrigado a utilizá-lo” no FDR. 2. “E-social para contadores:
entenda o que muda e como utilizá-lo” no Jornal Contábil. 3. “Brasil tem Recorde de Trabalhadores Domésticos: Seis Milhões" no
Doméstica Legal.
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4131592 - LUCAS MAX DE SOUZA TRAJINO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tomas de Aquino Salomao Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO OS IMPACTOS DO E-SOCIAL PARA AS EMPREGADAS DOMÉSTICAS

INTRODUCAO

O e-social foi decretado em 2014 com o intuito de regularizar e unificar informações dos funcionários em apenas um sistema. Ele
agrupou cerca de 15 obrigações que antes eram entregues separadamente em diferentes sites, sendo até mais burocrático e com
mais facilidade de algum documento ser enviado de forma retroativa ou perdido. Os trabalhadores sentiram o impacto da vinda do
sistema, principalmente as empregadas domésticas, já que boa parte, não eram registradas.

OBJETIVOS Informar os reais impactos para a classe doméstica após o decreto do e-social.

METODOLOGIA
Será através de pesquisa bibliográfica e documental, com intuito de esclarecer todas as questões que serão abordadas em relação
a implantação do E-social para empregados domésticos.

RESULTADOS
Segundo o site Doméstica Legal, até o ano de 2019 tiveram mais de 6 milhões domésticas registradas, sendo 93% mulheres. Após a
implementação do e-social exigindo que toda a classe trabalhadora, registrasse as informações de seus empregados no site,
garantindo que seus direitos trabalhistas fossem reconhecidos.

CONCLUSOES

O e-Social impactou a classe das empregadas domésticas tanto positivamente quanto negativamente, pois, alegando que
atualmente é muito mais caro ter uma doméstica registrada, aproximadamente 74% das mesmas estão trabalhando informalmente,
devido o recolhimento de impostos, tantos algumas delas quanto alguns empregadores, não veem vantagens financeiras em
contratá-las. É necessário que ambas as partes entendam a importância do sistema, podendo assim evitar processos trabalhistas
futuros e problemas com sua previdência social, férias, rescisão etc.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS INICIAIS 1. “Entenda para que serve o eSocial e quem é obrigado a utilizá-lo” no FDR. 2. “E-social para contadores:
entenda o que muda e como utilizá-lo” no Jornal Contábil. 3. “Brasil tem Recorde de Trabalhadores Domésticos: Seis Milhões" no
Doméstica Legal.
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4202431 - ELLEN RODRIGUES OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tomas de Aquino Salomao Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO OS IMPACTOS DO E-SOCIAL PARA AS EMPREGADAS DOMÉSTICAS

INTRODUCAO

O e-social foi decretado em 2014 com o intuito de regularizar e unificar informações dos funcionários em apenas um sistema. Ele
agrupou cerca de 15 obrigações que antes eram entregues separadamente em diferentes sites, sendo até mais burocrático e com
mais facilidade de algum documento ser enviado de forma retroativa ou perdido. Os trabalhadores sentiram o impacto da vinda do
sistema, principalmente as empregadas domésticas, já que boa parte, não eram registradas.

OBJETIVOS Informar os reais impactos para a classe doméstica após o decreto do e-social.

METODOLOGIA
Será através de pesquisa bibliográfica e documental, com intuito de esclarecer todas as questões que serão abordadas em relação
a implantação do E-social para empregados domésticos.

RESULTADOS
Segundo o site Doméstica Legal, até o ano de 2019 tiveram mais de 6 milhões domésticas registradas, sendo 93% mulheres. Após a
implementação do e-social exigindo que toda a classe trabalhadora, registrasse as informações de seus empregados no site,
garantindo que seus direitos trabalhistas fossem reconhecidos.

CONCLUSOES

O e-Social impactou a classe das empregadas domésticas tanto positivamente quanto negativamente, pois, alegando que
atualmente é muito mais caro ter uma doméstica registrada, aproximadamente 74% das mesmas estão trabalhando informalmente,
devido o recolhimento de impostos, tantos algumas delas quanto alguns empregadores, não veem vantagens financeiras em
contratá-las. É necessário que ambas as partes entendam a importância do sistema, podendo assim evitar processos trabalhistas
futuros e problemas com sua previdência social, férias, rescisão etc.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS INICIAIS 1. “Entenda para que serve o eSocial e quem é obrigado a utilizá-lo” no FDR. 2. “E-social para contadores:
entenda o que muda e como utilizá-lo” no Jornal Contábil. 3. “Brasil tem Recorde de Trabalhadores Domésticos: Seis Milhões" no
Doméstica Legal.

Página 757



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13647
Engenharia
Mecânica

10 - Trabalho de Conclusão de Curso -
TCC

0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados
Preliminares

Autor Status Apresentação

3944271 - JUVANE JOSE COSTA REIS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Renato de Brito Sanchez Rafael Bruno Bertoncini MIGUEL DIAS JÚNIOR

TITULO A importância da manutenção preventiva em vagões de minério

INTRODUCAO

A manutenção é fator estratégico para a competitividade e busca contínua da qualidade total, pois essa é responsável pela
disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos. A empresa Vale do ES, vinha enfrentado problemas de falhas em seus vagões,
com a incidência de muitas manutenções corretivas não planejadas. Este trabalho visa demonstrar a importância da implementação
da manutenção preventiva, realizando uma pesquisa bibliográfica de artigos, monografias e manual técnico. Após a pesquisa
realizada, chegou-se a conclusão de que a implementação da manutenção corretiva é vital para a competitividade da empresa.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é mostrar a importância da manutenção preventiva nos vagões da VALE, para garantir a segurança
operacional na ferrovia a fim de evitar falhas e acidentes e também garantir a disponibilidade dos vagões no transporte de minério
de ferro.

METODOLOGIA
O trabalho fundamentou-se em pesquisa para estudo da manutenção preventiva a ser implantada nos vagões de minério da VALE
em Vitoria ES, sendo bibliográfica e documental. Foram feitas investigação em artigos, monografias, manuais técnicos de vagões e
em sites.

RESULTADOS

Para garantir a segurança operacional dos vagões foi verificado que há a necessidade de adoção, por parte da empresa, da
manutenção preventiva, com o intuito de evitar falhas e acidentes dos veículos ferroviários, eliminando as manutenções corretivas
não planejadas que tem onerado a logística ferroviária de minérios. Com a prática da manutenção proposta, espera-se eliminar os
problemas atuais de falhas nos vagões e tornar o setor competitivo para a empresa.

CONCLUSOES

De acordo com as teorias apresentadas no desenvolvimento deste estudo, a manutenção preventiva é fundamental para manter a
competitividade organizacional, pois ela permitirá a empresa desenvolver um processo preventivo que levará a redução de custos e
desperdícios na empresa, além de garantir maior confiabilidade nos processos. O presente estudo teve como tema central a
importância da manutenção preventiva nos vagões de minério da VALE, o qual foi apresentado através das teorias expostas e das
ferramentas que os autores propuseram, no decorrer do trabalho. Concluir-se que a manutenção preventiva é de extrema
importância para empresa se manter competitiva no mercado.

REFERENCIAS

GERMANO, A. O. Efeitos da implantação de manutenções preventivas na produtividade: indústrias Becker. [s.l.] Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, 2018. KARDEC, Allan; NASCIF, Júlio. Manutenção-função estratégica. Qualitymark Editora Ltda, 2009.
SANTANA, Eduardo. Utilização de simulação para estudo de processos de recuperação de componentes de vagões nas oficinas da
estrada de ferro vitória a minas. 90 p. Monografia (Especialização em Transportes Ferroviário de Carga). Instituto Militar de
Engenharia, Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: (#60)http://transportes.ime.eb.br/etfc/monografias/MON050.pdf(#62) Acesso em:
08 de out. de 2022. Valer Educação VALE – Manual técnico de vagões
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4014707 - RAFAEL BONFANTE CASTILHO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Renato de Brito Sanchez

TITULO Melhoria no processo de içamento de cargas com utilização de pórtico móvel

INTRODUCAO

Em uma empresa no segmento de O(#38)M de usinas solares, os custos de movimentação e içamento de componentes elétricos e
mecânicos tem sido muito acima do previsto devido a problemas na logística de retirar os componentes do almoxarifado e
transportar até as frentes de serviço. No momento a empresa realiza a atividade de movimentação e elevação de cargas através de
um caminhão guindauto alugado sempre que necessário em manutenções corretivas não planejadas, ou seja, o guindauto muitas
vezes não está disponível para locação, causando assim atraso na correção do problema e ocasionando perda de geração de
energia que por sua vez causa multas junto a concessionária que é o cliente final.

OBJETIVOS
Com o intuito de atender todas as necessidades da empresa, reduzindo custos com equipamentos de difícil acesso na região do
empreendimento, as soluções propostas têm como objetivo geral apresentar opções já existentes no mercado ou desenvolver um
projeto conceitual de um pórtico móvel com talha manual para essa empresa.

METODOLOGIA

Pesquisar e desenvolver soluções para uma problemática específica, criando um projeto de um equipamento de elevação e
transporte de materiais, mais especificamente um pórtico móvel com talha manual para ser utilizado na movimentação, içamento e
carregamento de componentes elétricos e mecânicos. Tendo como base o levantamento inicial de dados e necessidades do cliente,
buscou-se elaborar uma concepção que melhor atenda a esses requisitos.

RESULTADOS

A opção de utilização de pórtico móvel com talha de içamento se mostra eficiente visto que atende a demanda de içamento de
componentes até 1700 kg e não necessita de nenhuma alteração na infraestrutura do almoxarifado existente. Uma vez retirados do
almoxarifado e levados para as frentes de serviço, os componentes serão descarregados através de sistemas com talhas já
implementados nos eletrocentros. Com os dados apresentados, conclui-se ser possível adquirir um pórtico móvel pronto junto a
algum fornecedor visto que as dimensões e demanda de carga são comerciais.

CONCLUSOES

Além da solução para a problemática onde o processo tornou-se mais eficiente, produtivo e seguro, pode-se calcular uma redução
de R$ 25.650,00 anuais com a implantação do pórtico móvel, trazendo assim economia para o cliente. Calculou-se que com a
instalação do pórtico proposto, o pior cenário de retorno do investimento aplicado será de 10 meses, tornando o equipamento uma
solução viável e de alto custo benefício. As melhorias propostas são viáveis, confiáveis e possuem disponibilidade de atuação 24h
por dia, evitando assim problemáticas no processo de içamento de componentes pesados.

REFERENCIAS

ARTIGO 198 do Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943. Jusbrasil, s.d. Disponível em:
(#60)https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10742562/artigo-198-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943(#62). Acesso em:
01 de set. de 2021. FICHA Técnica. picapesgm, s.d. Disponível em:
(#60)http://www.picapesgm.com.br/ficha_tecnica/ficha_s10.htm(#62). Acesso em: 01 de set. de 2021. NBR 14724:2011 –
Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação . Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011.
Disponível em: http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/files/2011/09/NBR_14724_atualizada_abr_2011.pdf. Acesso em: 01
de set. de 2021. PASSOS, Lucas da Costa dos. Pontes rolantes, guindastes giratórios e acessórios de movimentação de cargas.
Brasil. 2011. RUDENKO, N. Máquinas de elevação e transporte. Tradução de João Plaza. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, Editora S.A. 1976. SANTOS, William Souza. NORDESTE E SUA DISPONIBILIDADE PARA O CONSUMO SUSTENTÁVEL
ATRAVÉS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS. VII SIMPROD, 2015. Disponível em:
(#60)https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/7825/2/NordesteDisponibilidadeEnergiasRenovaveis.pdf(#62). Acesso em: 31 de ago. de
2021. SOBUE, Gustavo. Modelagem paramétrica de pórticos rolantes: estabilidade estrutural e otimização. São Paulo. 2005. TALHA
manual de corrente. PGTALHAS, s.d. Disponível em: https://www.pgtalhas.com.br/modelo-smb. Acesso em: 01 de set. de 2021. UM
NOME DE PESO MOVIMENTANDO TONELADAS. CLIMBER, s.d. Disponível em:
(#60)http://www.climber.com.br/produtos/portico/movel(#62). Acesso em: 01 de set. de 2021.
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Renato de Brito Sanchez

TITULO Melhoria no processo de içamento de cargas com utilização de pórtico móvel

INTRODUCAO

Em uma empresa no segmento de O(#38)M de usinas solares, os custos de movimentação e içamento de componentes elétricos e
mecânicos tem sido muito acima do previsto devido a problemas na logística de retirar os componentes do almoxarifado e
transportar até as frentes de serviço. No momento a empresa realiza a atividade de movimentação e elevação de cargas através de
um caminhão guindauto alugado sempre que necessário em manutenções corretivas não planejadas, ou seja, o guindauto muitas
vezes não está disponível para locação, causando assim atraso na correção do problema e ocasionando perda de geração de
energia que por sua vez causa multas junto a concessionária que é o cliente final.

OBJETIVOS
Com o intuito de atender todas as necessidades da empresa, reduzindo custos com equipamentos de difícil acesso na região do
empreendimento, as soluções propostas têm como objetivo geral apresentar opções já existentes no mercado ou desenvolver um
projeto conceitual de um pórtico móvel com talha manual para essa empresa.

METODOLOGIA

Pesquisar e desenvolver soluções para uma problemática específica, criando um projeto de um equipamento de elevação e
transporte de materiais, mais especificamente um pórtico móvel com talha manual para ser utilizado na movimentação, içamento e
carregamento de componentes elétricos e mecânicos. Tendo como base o levantamento inicial de dados e necessidades do cliente,
buscou-se elaborar uma concepção que melhor atenda a esses requisitos.

RESULTADOS

A opção de utilização de pórtico móvel com talha de içamento se mostra eficiente visto que atende a demanda de içamento de
componentes até 1700 kg e não necessita de nenhuma alteração na infraestrutura do almoxarifado existente. Uma vez retirados do
almoxarifado e levados para as frentes de serviço, os componentes serão descarregados através de sistemas com talhas já
implementados nos eletrocentros. Com os dados apresentados, conclui-se ser possível adquirir um pórtico móvel pronto junto a
algum fornecedor visto que as dimensões e demanda de carga são comerciais.

CONCLUSOES

Além da solução para a problemática onde o processo tornou-se mais eficiente, produtivo e seguro, pode-se calcular uma redução
de R$ 25.650,00 anuais com a implantação do pórtico móvel, trazendo assim economia para o cliente. Calculou-se que com a
instalação do pórtico proposto, o pior cenário de retorno do investimento aplicado será de 10 meses, tornando o equipamento uma
solução viável e de alto custo benefício. As melhorias propostas são viáveis, confiáveis e possuem disponibilidade de atuação 24h
por dia, evitando assim problemáticas no processo de içamento de componentes pesados.

REFERENCIAS

ARTIGO 198 do Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943. Jusbrasil, s.d. Disponível em:
(#60)https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10742562/artigo-198-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943(#62). Acesso em:
01 de set. de 2021. FICHA Técnica. picapesgm, s.d. Disponível em:
(#60)http://www.picapesgm.com.br/ficha_tecnica/ficha_s10.htm(#62). Acesso em: 01 de set. de 2021. NBR 14724:2011 –
Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação . Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011.
Disponível em: http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/files/2011/09/NBR_14724_atualizada_abr_2011.pdf. Acesso em: 01
de set. de 2021. PASSOS, Lucas da Costa dos. Pontes rolantes, guindastes giratórios e acessórios de movimentação de cargas.
Brasil. 2011. RUDENKO, N. Máquinas de elevação e transporte. Tradução de João Plaza. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, Editora S.A. 1976. SANTOS, William Souza. NORDESTE E SUA DISPONIBILIDADE PARA O CONSUMO SUSTENTÁVEL
ATRAVÉS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS. VII SIMPROD, 2015. Disponível em:
(#60)https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/7825/2/NordesteDisponibilidadeEnergiasRenovaveis.pdf(#62). Acesso em: 31 de ago. de
2021. SOBUE, Gustavo. Modelagem paramétrica de pórticos rolantes: estabilidade estrutural e otimização. São Paulo. 2005. TALHA
manual de corrente. PGTALHAS, s.d. Disponível em: https://www.pgtalhas.com.br/modelo-smb. Acesso em: 01 de set. de 2021. UM
NOME DE PESO MOVIMENTANDO TONELADAS. CLIMBER, s.d. Disponível em:
(#60)http://www.climber.com.br/produtos/portico/movel(#62). Acesso em: 01 de set. de 2021.
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Renato de Brito Sanchez Rafael Bruno Bertoncini

TITULO
Desenvolvimento de “carrinho” articulado como proposta de solução para evitar a quebra de materiais durante o transporte de
vidros planos

INTRODUCAO

O transporte manual de vidros é um item muito importante no setor, a empresa W/Glass Esquadrias Metálicas tinha muito
dificuldade no transporte de vidros manual para algumas instalações de difícil acesso e de longas distancia para peças com maior
dimensionamento. Este fator interfere muito na segurança dos seus colaboradores bem como nos prejuízos em caso de quebra,
sendo no valor agregado da peça e no retrabalho no ato da movimentação para nova instalação. Com isto foi desenvolvido com
base em um carrinho fixo já existente no mercado, um outro carrinho sendo articulado para transporte e manuseio das peças de
maior dimensão.

OBJETIVOS
Melhorar uma peça já existente no mercado, para assim termos uma movimentação mais segura sem risco de acidentes e quebra de
peças.

METODOLOGIA

Adaptação de um carrinho fixo já existente, através do modelo disponível foi identificado uma grande dificuldade de movimentações
em pisos com desníveis. Com isso enxergamos a possibilidade de criar um ponto central com movimento para ambos os lados.
Este ponto central foi adaptado com 2 cantoneiras nas laterais de 2”x3/16 e uma barra central em ferro redondo de 5/8, na parte
superior foi feito um berço com a mesma cantoneira acima do eixo revestida com borracha, e em sua lateral foi criado uma trava de
aperto para pressionar a peça de vidro a ser carregada também com aplicação de borracha, a sua base foi construída com perfil U
de 8” e possui 4 rodízios de borracha maciça.

RESULTADOS

Para o uso se faz necessários 2 carrinhos, um em cada ponta do vidro. Após o posicionamento da peça em 2 carrinhos, sendo em
suas extremidades, fizemos o aperto da trava lateral afim de pressionar o vidro para que ele não se mexa no translado. Notamos
que após o aperto o carrinho se estabilizou e pode ficar solto sozinho sem ninguém para segurar ou apoiar. Logo após começamos
a movimentação de empurrar o carrinho em uma calçada com alguns desníveis, pudemos notar que a cada desnível a peça
obedecia ao balanço do eixo, com isso as pontas dos vidros estavam protegidas, pois com o balanço as pontas não sofreram atrito.
Utilizamos todas a rodas fixas e após o primeiro teste, fizemos uma outra alteração que consistiu na troca dos rodízios da frente
dos dois carrinhos por modelos móveis, com isso ficou mais fácil virar em locais que forem necessários.

CONCLUSOES

Após a substituição dos rodízios e uso verificou-se: Eliminação do risco de quebra no transporte, de riscos com acidentes e
prejuízos com quebra das peças; Melhora significativa no transporte ao local de instalação; Facilidade na locomoção e melhora na
ergonomia dos colaboradores no transporte manual. Para trabalhos futuros, pretende-se implementar uma alça frontal para puxar o
carrinho, ao invés de empurrar a peça de vidro, permitindo que o colaborador por trás apenas guie o carrinho, com isto elimina o
risco de empurrar a peça com força em demasia e que a mesma sofra contato direto em seus bicos.

REFERENCIAS

CATÁLOGO AGMAQ. Agmaq. Disponível em: https://www.agmaq.com.br/catalogo. Acesso em: 01/09/2022. DICAS DE MANUSEIO E
TRANSPORTE DE VIDRO. GR Gusmão. Disponível em: https://gusmao.com.br/noticia/dicas-de-manuseio-e-transporte-de-vidro.
Acesso em: 01/09/2022. EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA UM MANUSEIO SEGURO DO VIDRO. Vidro Impresso. Disponível em:
https://vidroimpresso.com.br/noticia-setor-vidreiro/confira-quais-sao-os-equipamentos-adequados-para-um-manuseio-seguro-do-
vidro. Acesso em: 01/09/2022. NORMA ABNT NBR 7199:2016. ABNT. Disponível em:
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?
Q=amkxU3ZPdmVZTHcrZUkzUzlxRG1NRHZITDliaHRHTzNBdVpSMHp4MVBWOD0%3d. Acesso em: 01/09/2022. SEGURANÇA DO
VIDRO EM MOVIMENTO. O Vidroplano. Disponível em: https://issuu.com/vidroplano/docs/ovidroplano_437_mai09. Acesso em:
01/09/2022.
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TITULO
Importância da anatomoclínica do estudo morfológico para compreensão de patologias da genitália masculina - Revisão com
dissecação cadavérica

INTRODUCAO

Há um consenso geral de que a ciência médica não pode prescindir do conhecimento anatômico. O ensino de anatomia, por outro
lado, é incompleto sem dissecação, sendo esta uma ferramenta útil na formação dos profissionais da saúde. O aluno adquire
conhecimento por meio da resolução de problemas no laboratório de anatomia, o que desenvolve o hábito de raciocínio da prática
clínica, além das habilidades de raciocínio espacial necessárias para entender, não apenas simulações computadorizadas e de
interpretar dados de imagem, mas também melhorar a interação com os cirurgiões, radiologistas e pacientes

OBJETIVOS
Identificar pontos a serem dissecados para que a peça cadavérica seja preparada com propósito de aprendizado anatomoclínico
didático, dissecando os locais de acometimento das doenças pesquisadas

METODOLOGIA

Buscou-se na literatura patologias importantes que acometem a genitália masculina na base de dados PubMed, entre os anos de
2012 e 2022, por meio dos Descritores Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): “Hernia“, “hernia inguinal”, “varicocele”, “penile disease”,
“Intraoperative Complications” and "Postoperative Complications”, ligados ao operador booleano “and”. Complementarmente usou-
se livros atlas anatômicos para orientar a dissecação.

RESULTADOS

Quanto as moléstias, complicações da varicocele estão presentes em 15% da população masculina, em 35% dos homens com
infertilidade primária e em até 80% dos homens com infertilidade secundária, sendo mais acometida do lado esquerdo devido a
drenagem venosa da região que possui mais pressão hidrostatica; Hernia inguinal que tem maior incidência em indivíduos do sexo
masculino ( 85 a 90% dos casos), em crianças e homens com idade superior a 50 anos, sendo que as hérnias bilaterais
correspondem de 15-20% dos casos. Quanto ao pênis, o priapismo de baixo fluxo é uma emergência urológica, na qual, ocorre
drenagem venosa inadequada, resultando em hipóxia, isquemia e acidose tecidual, que podem resultar em fibrose e disfunção erétil.
Nesse contexto, foi realizada uma dissecação cadavérica demonstrando os locais de acometimento dessas patologias.

CONCLUSOES
Através da dissecção puderam ser evidenciadas as patologias de forma didática em peça cadavérica, enriquecendo o acervo da
faculdade para estudos dos discentes e os conhecimentos anatomoclínicos dos estudantes que realizaram a dissecação.

REFERENCIAS

1. Ghosh SK. Cadaveric dissection as an educational tool for anatomical sciences in the 21st century. Education Scientific
Disciplines. 2016;15:286–99. 2. Alsaikhan B, Alrabeeah K, Delouya G, Zini A. Epidemiology of varicocele. Asian J Androl [Internet].
2016 [citado 23 de agosto de 2022];18(2):179–81. Disponível em: https://www.ajandrology.com/article.asp?issn=1008-
682X;year=2016;volume=18;issue=2;spage=179;epage=181;aulast=Alsaikhan 3. Berndsen MR, Gudbjartsson T, Berndsen FH.
Nárakviðslit - Yfirlitsgrein. Laeknabladid [Internet]. 2019 [citado 23 de agosto de 2022];105(9):385–91. Disponível em:
https://www.laeknabladid.is/tolublod/2019/09/nr/7120 4. Fernandes MAV, de Souza LRMF, Cartafina LP. Avaliaçãoo
ultrassonografica do penis. Radiologia Brasileira [Internet]. 2018 [citado 23 de agosto de 2022];51(4):257–61. Disponível em:
http://www.rb.org.br/detalhe_artigo.asp?id=3056(#38)idioma=Portugues 5. Hammoud M, Gerken J. Inguinal Hernia. Em: StatPearls
[Internet]. StatPearls Publishing; 2022.
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TITULO
Importância da anatomoclínica do estudo morfológico para compreensão de patologias da genitália masculina - Revisão com
dissecação cadavérica

INTRODUCAO

Há um consenso geral de que a ciência médica não pode prescindir do conhecimento anatômico. O ensino de anatomia, por outro
lado, é incompleto sem dissecação, sendo esta uma ferramenta útil na formação dos profissionais da saúde. O aluno adquire
conhecimento por meio da resolução de problemas no laboratório de anatomia, o que desenvolve o hábito de raciocínio da prática
clínica, além das habilidades de raciocínio espacial necessárias para entender, não apenas simulações computadorizadas e de
interpretar dados de imagem, mas também melhorar a interação com os cirurgiões, radiologistas e pacientes

OBJETIVOS
Identificar pontos a serem dissecados para que a peça cadavérica seja preparada com propósito de aprendizado anatomoclínico
didático, dissecando os locais de acometimento das doenças pesquisadas

METODOLOGIA

Buscou-se na literatura patologias importantes que acometem a genitália masculina na base de dados PubMed, entre os anos de
2012 e 2022, por meio dos Descritores Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): “Hernia“, “hernia inguinal”, “varicocele”, “penile disease”,
“Intraoperative Complications” and "Postoperative Complications”, ligados ao operador booleano “and”. Complementarmente usou-
se livros atlas anatômicos para orientar a dissecação.

RESULTADOS

Quanto as moléstias, complicações da varicocele estão presentes em 15% da população masculina, em 35% dos homens com
infertilidade primária e em até 80% dos homens com infertilidade secundária, sendo mais acometida do lado esquerdo devido a
drenagem venosa da região que possui mais pressão hidrostatica; Hernia inguinal que tem maior incidência em indivíduos do sexo
masculino ( 85 a 90% dos casos), em crianças e homens com idade superior a 50 anos, sendo que as hérnias bilaterais
correspondem de 15-20% dos casos. Quanto ao pênis, o priapismo de baixo fluxo é uma emergência urológica, na qual, ocorre
drenagem venosa inadequada, resultando em hipóxia, isquemia e acidose tecidual, que podem resultar em fibrose e disfunção erétil.
Nesse contexto, foi realizada uma dissecação cadavérica demonstrando os locais de acometimento dessas patologias.

CONCLUSOES
Através da dissecção puderam ser evidenciadas as patologias de forma didática em peça cadavérica, enriquecendo o acervo da
faculdade para estudos dos discentes e os conhecimentos anatomoclínicos dos estudantes que realizaram a dissecação.

REFERENCIAS

1. Ghosh SK. Cadaveric dissection as an educational tool for anatomical sciences in the 21st century. Education Scientific
Disciplines. 2016;15:286–99. 2. Alsaikhan B, Alrabeeah K, Delouya G, Zini A. Epidemiology of varicocele. Asian J Androl [Internet].
2016 [citado 23 de agosto de 2022];18(2):179–81. Disponível em: https://www.ajandrology.com/article.asp?issn=1008-
682X;year=2016;volume=18;issue=2;spage=179;epage=181;aulast=Alsaikhan 3. Berndsen MR, Gudbjartsson T, Berndsen FH.
Nárakviðslit - Yfirlitsgrein. Laeknabladid [Internet]. 2019 [citado 23 de agosto de 2022];105(9):385–91. Disponível em:
https://www.laeknabladid.is/tolublod/2019/09/nr/7120 4. Fernandes MAV, de Souza LRMF, Cartafina LP. Avaliaçãoo
ultrassonografica do penis. Radiologia Brasileira [Internet]. 2018 [citado 23 de agosto de 2022];51(4):257–61. Disponível em:
http://www.rb.org.br/detalhe_artigo.asp?id=3056(#38)idioma=Portugues 5. Hammoud M, Gerken J. Inguinal Hernia. Em: StatPearls
[Internet]. StatPearls Publishing; 2022.
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TITULO
Importância da anatomoclínica do estudo morfológico para compreensão de patologias da genitália masculina - Revisão com
dissecação cadavérica

INTRODUCAO

Há um consenso geral de que a ciência médica não pode prescindir do conhecimento anatômico. O ensino de anatomia, por outro
lado, é incompleto sem dissecação, sendo esta uma ferramenta útil na formação dos profissionais da saúde. O aluno adquire
conhecimento por meio da resolução de problemas no laboratório de anatomia, o que desenvolve o hábito de raciocínio da prática
clínica, além das habilidades de raciocínio espacial necessárias para entender, não apenas simulações computadorizadas e de
interpretar dados de imagem, mas também melhorar a interação com os cirurgiões, radiologistas e pacientes

OBJETIVOS
Identificar pontos a serem dissecados para que a peça cadavérica seja preparada com propósito de aprendizado anatomoclínico
didático, dissecando os locais de acometimento das doenças pesquisadas

METODOLOGIA

Buscou-se na literatura patologias importantes que acometem a genitália masculina na base de dados PubMed, entre os anos de
2012 e 2022, por meio dos Descritores Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): “Hernia“, “hernia inguinal”, “varicocele”, “penile disease”,
“Intraoperative Complications” and "Postoperative Complications”, ligados ao operador booleano “and”. Complementarmente usou-
se livros atlas anatômicos para orientar a dissecação.

RESULTADOS

Quanto as moléstias, complicações da varicocele estão presentes em 15% da população masculina, em 35% dos homens com
infertilidade primária e em até 80% dos homens com infertilidade secundária, sendo mais acometida do lado esquerdo devido a
drenagem venosa da região que possui mais pressão hidrostatica; Hernia inguinal que tem maior incidência em indivíduos do sexo
masculino ( 85 a 90% dos casos), em crianças e homens com idade superior a 50 anos, sendo que as hérnias bilaterais
correspondem de 15-20% dos casos. Quanto ao pênis, o priapismo de baixo fluxo é uma emergência urológica, na qual, ocorre
drenagem venosa inadequada, resultando em hipóxia, isquemia e acidose tecidual, que podem resultar em fibrose e disfunção erétil.
Nesse contexto, foi realizada uma dissecação cadavérica demonstrando os locais de acometimento dessas patologias.

CONCLUSOES
Através da dissecção puderam ser evidenciadas as patologias de forma didática em peça cadavérica, enriquecendo o acervo da
faculdade para estudos dos discentes e os conhecimentos anatomoclínicos dos estudantes que realizaram a dissecação.

REFERENCIAS

1. Ghosh SK. Cadaveric dissection as an educational tool for anatomical sciences in the 21st century. Education Scientific
Disciplines. 2016;15:286–99. 2. Alsaikhan B, Alrabeeah K, Delouya G, Zini A. Epidemiology of varicocele. Asian J Androl [Internet].
2016 [citado 23 de agosto de 2022];18(2):179–81. Disponível em: https://www.ajandrology.com/article.asp?issn=1008-
682X;year=2016;volume=18;issue=2;spage=179;epage=181;aulast=Alsaikhan 3. Berndsen MR, Gudbjartsson T, Berndsen FH.
Nárakviðslit - Yfirlitsgrein. Laeknabladid [Internet]. 2019 [citado 23 de agosto de 2022];105(9):385–91. Disponível em:
https://www.laeknabladid.is/tolublod/2019/09/nr/7120 4. Fernandes MAV, de Souza LRMF, Cartafina LP. Avaliaçãoo
ultrassonografica do penis. Radiologia Brasileira [Internet]. 2018 [citado 23 de agosto de 2022];51(4):257–61. Disponível em:
http://www.rb.org.br/detalhe_artigo.asp?id=3056(#38)idioma=Portugues 5. Hammoud M, Gerken J. Inguinal Hernia. Em: StatPearls
[Internet]. StatPearls Publishing; 2022.
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TITULO
Importância da anatomoclínica do estudo morfológico para compreensão de patologias da genitália masculina - Revisão com
dissecação cadavérica

INTRODUCAO

Há um consenso geral de que a ciência médica não pode prescindir do conhecimento anatômico. O ensino de anatomia, por outro
lado, é incompleto sem dissecação, sendo esta uma ferramenta útil na formação dos profissionais da saúde. O aluno adquire
conhecimento por meio da resolução de problemas no laboratório de anatomia, o que desenvolve o hábito de raciocínio da prática
clínica, além das habilidades de raciocínio espacial necessárias para entender, não apenas simulações computadorizadas e de
interpretar dados de imagem, mas também melhorar a interação com os cirurgiões, radiologistas e pacientes

OBJETIVOS
Identificar pontos a serem dissecados para que a peça cadavérica seja preparada com propósito de aprendizado anatomoclínico
didático, dissecando os locais de acometimento das doenças pesquisadas

METODOLOGIA

Buscou-se na literatura patologias importantes que acometem a genitália masculina na base de dados PubMed, entre os anos de
2012 e 2022, por meio dos Descritores Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): “Hernia“, “hernia inguinal”, “varicocele”, “penile disease”,
“Intraoperative Complications” and "Postoperative Complications”, ligados ao operador booleano “and”. Complementarmente usou-
se livros atlas anatômicos para orientar a dissecação.

RESULTADOS

Quanto as moléstias, complicações da varicocele estão presentes em 15% da população masculina, em 35% dos homens com
infertilidade primária e em até 80% dos homens com infertilidade secundária, sendo mais acometida do lado esquerdo devido a
drenagem venosa da região que possui mais pressão hidrostatica; Hernia inguinal que tem maior incidência em indivíduos do sexo
masculino ( 85 a 90% dos casos), em crianças e homens com idade superior a 50 anos, sendo que as hérnias bilaterais
correspondem de 15-20% dos casos. Quanto ao pênis, o priapismo de baixo fluxo é uma emergência urológica, na qual, ocorre
drenagem venosa inadequada, resultando em hipóxia, isquemia e acidose tecidual, que podem resultar em fibrose e disfunção erétil.
Nesse contexto, foi realizada uma dissecação cadavérica demonstrando os locais de acometimento dessas patologias.

CONCLUSOES
Através da dissecção puderam ser evidenciadas as patologias de forma didática em peça cadavérica, enriquecendo o acervo da
faculdade para estudos dos discentes e os conhecimentos anatomoclínicos dos estudantes que realizaram a dissecação.

REFERENCIAS

1. Ghosh SK. Cadaveric dissection as an educational tool for anatomical sciences in the 21st century. Education Scientific
Disciplines. 2016;15:286–99. 2. Alsaikhan B, Alrabeeah K, Delouya G, Zini A. Epidemiology of varicocele. Asian J Androl [Internet].
2016 [citado 23 de agosto de 2022];18(2):179–81. Disponível em: https://www.ajandrology.com/article.asp?issn=1008-
682X;year=2016;volume=18;issue=2;spage=179;epage=181;aulast=Alsaikhan 3. Berndsen MR, Gudbjartsson T, Berndsen FH.
Nárakviðslit - Yfirlitsgrein. Laeknabladid [Internet]. 2019 [citado 23 de agosto de 2022];105(9):385–91. Disponível em:
https://www.laeknabladid.is/tolublod/2019/09/nr/7120 4. Fernandes MAV, de Souza LRMF, Cartafina LP. Avaliaçãoo
ultrassonografica do penis. Radiologia Brasileira [Internet]. 2018 [citado 23 de agosto de 2022];51(4):257–61. Disponível em:
http://www.rb.org.br/detalhe_artigo.asp?id=3056(#38)idioma=Portugues 5. Hammoud M, Gerken J. Inguinal Hernia. Em: StatPearls
[Internet]. StatPearls Publishing; 2022.
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TITULO Projeto de medidor de consumo para sistema de energia fotovoltaica on grid em residências de baixa renda

INTRODUCAO

A geração de energia fotovoltaica on grid tem como conceito uma pequena usina solar sustentável, geradora de energia
contribuindo com a redução de custos e principalmente com a preservação do meio ambiente. Partindo deste conceito, podemos
redirecionar os ganhos deste sistema para famílias de baixa renda, provendo melhor estrutura e qualidade de vida para pessoas com
menor poder aquisitivo. Os projetos, cada vez mais aplicados ao uso residencial, tem se expandido pelo mundo. Porém, alternativas
de menor custo ainda carecem de desenvolvimento, e, enxergamos a existência de potencial gigantesco no campo de pesquisa e
desenvolvimento de soluções de baixo custo.

OBJETIVOS
Desenvolver equipamento e solução de baixo custo, para aplicação em larga escala na sociedade brasileira. Incentivar o uso da
energia renovável, consciente e de menor potencial agressivo ao meio ambiente, quando tratamos de energia elétrica solar.

METODOLOGIA

Basear os estudos, conforme os princípios da Lei de Faraday-Lenz, e colocar em prática no já consolidado Sistema “on grid”
(Sistema em rede) de geração de energia solar. A geração está diretamente ligada na rede elétrica da concessionária local, sendo
assim, há necessidade de existir a respectiva infraestrutura dedicada. Aplicar conhecimento de programação usando Arduino e
construir um equipamento de baixo custo e enxuto, para aplicação residencial. Apresentar as diretrizes para análise e
especificações acessíveis sobre o dimensionamento de sistema de monitoramento de energia solar on grid, baseado no conceito
padrão dos equipamentos medidores disponíveis no mercado.

RESULTADOS

Primeiro passo, foi realizar a Programação usando a plataforma Arduino, respeitando a lógica do resultado esperado pelo grupo. A
Construção do Protótipo foi o segundo passo, onde foi montado e verificado com relação ao comportamento elétrico. Executados os
testes iniciais, foram verificados o comportamento do conjunto e realizados os testes finais. Finalizamos com a verificação do
funcionamento do conjunto e método de aquisição dos dados aquisitados. O projeto apresentou funcionamento correto, adquirindo
dados importantes e, principalmente, mostrou-se como alternativa de baixo custo e potencial de aplicação em larga escala.

CONCLUSOES

Após a montagem e substituição dos itens dimensionados, obteve-se os seguintes resultados: • Facilidade de instalação na rede
doméstica • Versatilidade para aplicação em medição de geração e/ou consumo de energia. • Melhora significativa do controle de
energia pelo próprio cliente/gerador. • Praticidade para controle da geração e consumo de energia elétrica, com os dados
armazenados em arquivo específico. Para trabalhos futuros, pretende-se implementar a medição online, via portal alocado
remotamente, e armazenamento dos dados em nuvem, para facilitar a consulta e aquisição dos respectivos dados.

REFERENCIAS

ARVIZU, D., P. Balaya, V. Meleshko, W. Stein, Y. Tamaura, H. Xu, R. Zilles. Energia solar direta. No Relatório Especial do IPCC sobre
Fontes de Energia Renováveis e Mitigação das Mudanças Climáticas. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido e Nova
York, NY, EUA, 2011. BRAGA, Renata Pereira. Energia Solar Fotovoltaica: Fundamentos e Aplicações. Rio de Janeiro: s.n., 2016.
CAMARA, Romulo. Barramento e Protocolo I2C. Publicado em 12 de dezembro de 2013. Disponível em:
(#60)http://www.univasf.edu.br/~romulo.camara/novo/wp-content/uploads/2013/11/Barramento-e-Protocolo-I2C.pdf(#62).
Acesso em 01 de fev. de 2022. COMO FAZER UM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM ARDUINO, FilipeFlop, Disponível em:
(#60)https://www.filipeflop.com/blog/medidor-de-energia-eletrica-com-arduino(#62) Acesso em 26 nov. 2021. COSTA, R. N. A.
Viabilidades Térmica, Econômica e de Materiais de um Sistema Solar de Aquecimento de Água a Baixo Custo para Fins
Residenciais. 78 f. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. EDUARDUINO, Eduardo.
Como medir corrente com o Sensor SCT013 000 - Tutorial Completo. Publicado em 02 de nov. de 2019. Disponível em:
(#60)https://www.youtube.com/watch?v=MJB9k_v572I(#38)t=0s(#62). Acesso em: 09 de fev. de 2022. ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA PARA A SUA EMPRESA, SEM INVESTIMENTO, Portal Solar, Disponível em:
(#60)https://www.portalsolar.com.br/fazenda-solar-e-mercado-livre-de-energia(#62) Acesso em 25 nov.2021. GREENPEACE,
Associação Europeia da Indústria de Energia Solar Térmica e Solar. Energia solar térmica concentrada. Genebra, 2011. GUIMARÃES,
Flavio. Integrando Arduino com Excel. Aprenda como! Dicas valiosas até o final do vídeo. Publicado em 23 de jul. de 2019. Disponível
em: (#60)https://www.youtube.com/watch?v=V8PHw3e-aPo(#62). Acesso em: 10 de fev. de 2022 LEI DE AMPÈRE. Universidade de
São Paulo. C2012. Página Inicial. Disponível em: (#60)http://www.fma.if.usp.br/~mlima/teaching/4320292_2012/Cap7.pdf(#62).
Acesso em 05 de fev. de 2022. VILLALVA, Marcelo Gradella. Energia Solar Fotovoltaica - Conceitos e Aplicações. 2. ed. São Paulo:
Editora Érica. 2015.
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TITULO Projeto de medidor de consumo para sistema de energia fotovoltaica on grid em residências de baixa renda

INTRODUCAO

A geração de energia fotovoltaica on grid tem como conceito uma pequena usina solar sustentável, geradora de energia
contribuindo com a redução de custos e principalmente com a preservação do meio ambiente. Partindo deste conceito, podemos
redirecionar os ganhos deste sistema para famílias de baixa renda, provendo melhor estrutura e qualidade de vida para pessoas com
menor poder aquisitivo. Os projetos, cada vez mais aplicados ao uso residencial, tem se expandido pelo mundo. Porém, alternativas
de menor custo ainda carecem de desenvolvimento, e, enxergamos a existência de potencial gigantesco no campo de pesquisa e
desenvolvimento de soluções de baixo custo.

OBJETIVOS
Desenvolver equipamento e solução de baixo custo, para aplicação em larga escala na sociedade brasileira. Incentivar o uso da
energia renovável, consciente e de menor potencial agressivo ao meio ambiente, quando tratamos de energia elétrica solar.

METODOLOGIA

Basear os estudos, conforme os princípios da Lei de Faraday-Lenz, e colocar em prática no já consolidado Sistema “on grid”
(Sistema em rede) de geração de energia solar. A geração está diretamente ligada na rede elétrica da concessionária local, sendo
assim, há necessidade de existir a respectiva infraestrutura dedicada. Aplicar conhecimento de programação usando Arduino e
construir um equipamento de baixo custo e enxuto, para aplicação residencial. Apresentar as diretrizes para análise e
especificações acessíveis sobre o dimensionamento de sistema de monitoramento de energia solar on grid, baseado no conceito
padrão dos equipamentos medidores disponíveis no mercado.

RESULTADOS

Primeiro passo, foi realizar a Programação usando a plataforma Arduino, respeitando a lógica do resultado esperado pelo grupo. A
Construção do Protótipo foi o segundo passo, onde foi montado e verificado com relação ao comportamento elétrico. Executados os
testes iniciais, foram verificados o comportamento do conjunto e realizados os testes finais. Finalizamos com a verificação do
funcionamento do conjunto e método de aquisição dos dados aquisitados. O projeto apresentou funcionamento correto, adquirindo
dados importantes e, principalmente, mostrou-se como alternativa de baixo custo e potencial de aplicação em larga escala.

CONCLUSOES

Após a montagem e substituição dos itens dimensionados, obteve-se os seguintes resultados: • Facilidade de instalação na rede
doméstica • Versatilidade para aplicação em medição de geração e/ou consumo de energia. • Melhora significativa do controle de
energia pelo próprio cliente/gerador. • Praticidade para controle da geração e consumo de energia elétrica, com os dados
armazenados em arquivo específico. Para trabalhos futuros, pretende-se implementar a medição online, via portal alocado
remotamente, e armazenamento dos dados em nuvem, para facilitar a consulta e aquisição dos respectivos dados.

REFERENCIAS

ARVIZU, D., P. Balaya, V. Meleshko, W. Stein, Y. Tamaura, H. Xu, R. Zilles. Energia solar direta. No Relatório Especial do IPCC sobre
Fontes de Energia Renováveis e Mitigação das Mudanças Climáticas. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido e Nova
York, NY, EUA, 2011. BRAGA, Renata Pereira. Energia Solar Fotovoltaica: Fundamentos e Aplicações. Rio de Janeiro: s.n., 2016.
CAMARA, Romulo. Barramento e Protocolo I2C. Publicado em 12 de dezembro de 2013. Disponível em:
(#60)http://www.univasf.edu.br/~romulo.camara/novo/wp-content/uploads/2013/11/Barramento-e-Protocolo-I2C.pdf(#62).
Acesso em 01 de fev. de 2022. COMO FAZER UM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM ARDUINO, FilipeFlop, Disponível em:
(#60)https://www.filipeflop.com/blog/medidor-de-energia-eletrica-com-arduino(#62) Acesso em 26 nov. 2021. COSTA, R. N. A.
Viabilidades Térmica, Econômica e de Materiais de um Sistema Solar de Aquecimento de Água a Baixo Custo para Fins
Residenciais. 78 f. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. EDUARDUINO, Eduardo.
Como medir corrente com o Sensor SCT013 000 - Tutorial Completo. Publicado em 02 de nov. de 2019. Disponível em:
(#60)https://www.youtube.com/watch?v=MJB9k_v572I(#38)t=0s(#62). Acesso em: 09 de fev. de 2022. ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA PARA A SUA EMPRESA, SEM INVESTIMENTO, Portal Solar, Disponível em:
(#60)https://www.portalsolar.com.br/fazenda-solar-e-mercado-livre-de-energia(#62) Acesso em 25 nov.2021. GREENPEACE,
Associação Europeia da Indústria de Energia Solar Térmica e Solar. Energia solar térmica concentrada. Genebra, 2011. GUIMARÃES,
Flavio. Integrando Arduino com Excel. Aprenda como! Dicas valiosas até o final do vídeo. Publicado em 23 de jul. de 2019. Disponível
em: (#60)https://www.youtube.com/watch?v=V8PHw3e-aPo(#62). Acesso em: 10 de fev. de 2022 LEI DE AMPÈRE. Universidade de
São Paulo. C2012. Página Inicial. Disponível em: (#60)http://www.fma.if.usp.br/~mlima/teaching/4320292_2012/Cap7.pdf(#62).
Acesso em 05 de fev. de 2022. VILLALVA, Marcelo Gradella. Energia Solar Fotovoltaica - Conceitos e Aplicações. 2. ed. São Paulo:
Editora Érica. 2015.
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TITULO BUSCA ATIVA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS DE TUBERCULOSE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO
A Busca Ativa de Sintomático Respiratório contribui efetivamente para a detecção dos casos de Tuberculose (TB) e
encaminhamento para o tratamento de forma mais ágil. É esperado que 1% da população geral de uma região seja de sintomáticos
respiratórios e destes 4% sejam bacilíferos.1,2.

OBJETIVOS
Relatar a experiência dos graduandos de Enfermagem na atividade de busca ativa de sintomáticos respiratórios para Tuberculose
em uma Unidade Básica de Saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no Estágio Curricular de gestão em saúde coletiva, 8° semestre da graduação de
Enfermagem, em uma Unidade Básica de Saúde. A experiência da busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios foi no período de
agosto a setembro de 2022, realizado em dois momentos, uma na própria UBS e outra em domicílio.

RESULTADOS

Na UBS estagiada, não há busca ativa de pacientes suspeitos de TB por falta de planejamento e ausência de Agentes Comunitários
de Saúde. As coletas que existem são da demanda espontânea, ou seja, quando o mesmo procura a unidade com sintomas
respiratórios. Com essa baixa cobertura e identificação de casos novos, resultam em proliferação da doença e tuberculose
resistente. Calcula-se que, durante um ano, em uma comunidade, uma pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea ativa, sem
tratamento, e que esteja eliminando aerossóis com bacilos, possa infectar, em média, de 10 a 15 pessoas.2,3 O estudo se utilizou de
entrevistas na busca ativa na própria UBS e em domicílio de pacientes com Sintomas Respiratórios. Durante o estágio iniciamos a
busca ativa de sintomáticos respiratórios e os resultados foram: 1027 pessoas Interrogadas no período, 89 amostras de coletas de
escarros e dentre os resultados que haviam chegado, 4 foram positivos para tuberculose pulmonar até o momento do estágio.
Durante a busca ativa notamos que alguns pacientes tinham receio em realizar a coleta de escarro, devido ao preconceito e falta de
educação em saúde.

CONCLUSOES
Considerando o quão difícil é o controle da TB, entende-se que o trabalho realizado foi bastante enriquecedor, pois os pacientes com
TB positivo foram diagnosticados precocemente.

REFERENCIAS

1. Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde. Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Busca ativa de
sintomático respiratório. Nota informativa PMCT: 04 /2020 [Guia Online] São Paulo [acesso em 22 de setembro de 2022]. Disponível
em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/nota_informativa_04_2020_tuberculose.pdf 2. Ministério
Saúde. Guia de orientações para prevenção e diagnóstico da tuberculose em profissionais de saúde. [Acesso em 22 de setembro de
2022]. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/tuberculose/guia-de-
orientacoes-para-prevencao-e-diagnostico-da-tuberculose-em-profissionais-de-saude.pdf/view 3. Ministério D, Saúde.
TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PROTOCOLO DE ENFERMAGEM [Acesso 22 de setembro de 2022]. Disponível
em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose
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TITULO ERGONOMIA E ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ÂMBITO ESCOLAR

INTRODUCAO
O desempenho humano tem sido objetivo de muitas áreas do conhecimento. A Ergonomia estuda o empenho do homem em
atividades, a fim de aplicá-lo a concepção de tarefas, instrumentos, máquinas e sistema de produção.

OBJETIVOS

O presente estudo vem mostrar os aspectos importantes que interferem no desenvolvimento da ergonomia na escola, e o papel do
professor de educação física na difusão da ergonomia. Este trabalho também vem avaliar alguns aspectos ergonômicos do trabalho
do professor e seus alunos em sala de aula, fazendo um estudo de caso baseado na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Manoel da Costa Silva, localizada na cidade de Santo Antônio do Tauá-PA.

METODOLOGIA
Esse estudo de caso foi realizado em uma escola pública de ensino fundamental, em uma cidade com cerca de trinta mil habitantes
em Santo Antônio do Tauá-Pa. Foi analisado o trabalho de dois professores regentes de Educação Física na escola Manoel da Costa
Silva, com alunos de oitoa dez anos.

RESULTADOS

Em entrevistas com alunos e professores, foi perguntado se eles sentiam dores, onde, e com que frequência, também houve grande
discrepância nas respostas. As respostas foram agrupadas independentemente da idade dos alunos, foram entrevistados vinte e
seis alunos e dois professores, quinze alunos responderam sentir dores de cabeça e às vezes dores nas costas, e os dois
professores responderam que sentiam dores de cabeça, dores nas costas e etc.

CONCLUSOES

Diante do exposto, é possível afirmar que o professor de Educação Física na escola poderia contribuir para a prevenção de
distúrbios osteomusculares ao incluírem princípios da ergonomia entre os objetivos a serem atingidos na sua atuação. Entre esses
princípios destaca-se a análise detalhada do contexto educacional, incluindo principalmente o ambiente escolar (salas de aula e
mobiliário escolar), para a identificação de possíveis fatores que possam afetar o desempenho, a segurança, o conforto e o
comportamento dos alunos.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS AINHAGNE, M.; SANTHIAGO, V. Cadeira e mochila escolares no processo de desenvolvimento da má postura e
possíveis deformidades em crianças de 8-11 anos. Colloquium vitae, 1(1): 01-07, 2009. ANARUMA, C.A.; CASAROTTO, R.A. Um
enfoque ergonômico para a Educação Física. Motriz, 2(2): 115-117, 1996. AÑEZ, C.R.R. A antropometria e sua aplicação na
ergonomia. Rev. Bras. de Cineantropometria e Desempenho Humano, 3(1):102-108, 2001. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS. Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. NBR 14006. Rio de Janeiro, 2008. ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Móveis escolares – Assentos e mesas para conjunto aluno de instituições
educacionais – NBR 14006. Rio de Janeiro: ABNT, maio de 2003. 26p. BRACCIALLI, L. M. P.; VILARTA, R. Aspectos a serem
considerados na elaboração de programa de prevenção e orientação de problemas posturais. Rev. Paul. Educ. Fís., 14(1):16-28,
2000. BRACKLEY, H. M.; STEVENSON, M. Are children’s backpack weight limits enough? A critical review of the relevant literature.
Spine, 39(19): 2184-2190, 2004.
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TITULO
A UTILIZAÇÃO DE CORTICOIDES EM PACIENTES COM COVID-19: RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DE FORMAS GRAVES DA
ESTRONGILOIDÍASE?

INTRODUCAO

A estrongiloidíase é uma infecção parasitária causada pelo nematódeo intestinal Strongyloides stercoralis. Esse parasito pode
realizar um processo de autoinfecção graças à produção do hormônio ecdisona pela fêmea do parasito, que tem analogia com um
produto resultante da metabolização dos corticoides. A utilização exacerbada desses fármacos pode favorecer o aparecimento do
ciclo de autoinfecção, dado o aumento da concentração do análogo hormonal provocando casos graves como a Síndrome da
Hiperinfecção ou ainda a disseminação hematogênica de enterobactérias. A literatura revela que 50% dos pacientes com o
diagnóstico das formas graves podem evoluir para o óbito. As variações hormonais encontradas em mulheres favorecem situações
de imunocomprometimento, alem disso, sabe-se que diversos pacientes diagnosticados com COVID-19 foram submetidos a
corticoterapia para tratamento sobretudo da tempestade de citocinas pulmonar.

OBJETIVOS
Avaliar a utilização de corticoides em pacientes vacinadas para COVID-19 e correlacionar sobre o conhecimento acerca da
estrongiloidíase.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional, transversal a partir da análise de questionário. Foram incluídas neste estudo mulheres em
idade reprodutiva e vacinadas para COVID-19. As informações foram coletadas e planilhadas para análise de frequência.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 60 mulheres (24 anos em média – 8 anos de desvio padrão). Foi relatado 38,3% de diagnóstico positivo
confirmado para Covid-19, sendo que apenas 1 (4,3%) não manifestou nenhum tipo de sintoma. Neste grupo que testou positivo, 8
(34,8%) foram tratadas com algum tipo de medicamento corticoides. Dentre o grupo que testou positivo e realizou corticoterapia
nenhuma realiza exame de fezes anualmente e apenas 1 (12,5%) afirma conhecer parcialmente a estrongiloidíase. O diagnóstico
parasitológico da estrongiloidíase antes da corticoterapia é primordial, sobretudo em pacientes que farão uso do medicamento por
longos períodos de tempo.

CONCLUSOES
A negligência perante a estrongiloidíase ainda existe, mesmo em situações em que a utilização de corticoides é necessária. A falta
de conhecimento por parte dos profissionais de saúde sobre a parasitose reflete uma perspectiva problemática.

REFERENCIAS

1. Pereira CVM, Mastandrea GRA, Medeiros ACCS, Gryschek RCB, Paula FM, Corral MA. COVID-19 and strongyloidiasis: what to
expect from this coinfection? Clinics (Sao Paulo). 2021 Nov 19;76:e3528. 2. Jenks NP, Driscoll B, Locke T. Strongyloidiasis
Hyperinfection Syndrome in COVID-19 Positive Migrants Treated with Corticosteroids. J Immigr Minor Health. 2022 Aug 8:1–4. 3.
Covid- O, Table SA; Drugs; Biologics Clinical Practice Guidelines Working Group*. Ivermectin treatment for Strongyloides infection in
patients with COVID-19. Can Commun Dis Rep. 2021 Jul 8;47(7-8):316-321
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TITULO
A UTILIZAÇÃO DE CORTICOIDES EM PACIENTES COM COVID-19: RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DE FORMAS GRAVES DA
ESTRONGILOIDÍASE?

INTRODUCAO

A estrongiloidíase é uma infecção parasitária causada pelo nematódeo intestinal Strongyloides stercoralis. Esse parasito pode
realizar um processo de autoinfecção graças à produção do hormônio ecdisona pela fêmea do parasito, que tem analogia com um
produto resultante da metabolização dos corticoides. A utilização exacerbada desses fármacos pode favorecer o aparecimento do
ciclo de autoinfecção, dado o aumento da concentração do análogo hormonal provocando casos graves como a Síndrome da
Hiperinfecção ou ainda a disseminação hematogênica de enterobactérias. A literatura revela que 50% dos pacientes com o
diagnóstico das formas graves podem evoluir para o óbito. As variações hormonais encontradas em mulheres favorecem situações
de imunocomprometimento, alem disso, sabe-se que diversos pacientes diagnosticados com COVID-19 foram submetidos a
corticoterapia para tratamento sobretudo da tempestade de citocinas pulmonar.

OBJETIVOS
Avaliar a utilização de corticoides em pacientes vacinadas para COVID-19 e correlacionar sobre o conhecimento acerca da
estrongiloidíase.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional, transversal a partir da análise de questionário. Foram incluídas neste estudo mulheres em
idade reprodutiva e vacinadas para COVID-19. As informações foram coletadas e planilhadas para análise de frequência.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 60 mulheres (24 anos em média – 8 anos de desvio padrão). Foi relatado 38,3% de diagnóstico positivo
confirmado para Covid-19, sendo que apenas 1 (4,3%) não manifestou nenhum tipo de sintoma. Neste grupo que testou positivo, 8
(34,8%) foram tratadas com algum tipo de medicamento corticoides. Dentre o grupo que testou positivo e realizou corticoterapia
nenhuma realiza exame de fezes anualmente e apenas 1 (12,5%) afirma conhecer parcialmente a estrongiloidíase. O diagnóstico
parasitológico da estrongiloidíase antes da corticoterapia é primordial, sobretudo em pacientes que farão uso do medicamento por
longos períodos de tempo.

CONCLUSOES
A negligência perante a estrongiloidíase ainda existe, mesmo em situações em que a utilização de corticoides é necessária. A falta
de conhecimento por parte dos profissionais de saúde sobre a parasitose reflete uma perspectiva problemática.

REFERENCIAS

1. Pereira CVM, Mastandrea GRA, Medeiros ACCS, Gryschek RCB, Paula FM, Corral MA. COVID-19 and strongyloidiasis: what to
expect from this coinfection? Clinics (Sao Paulo). 2021 Nov 19;76:e3528. 2. Jenks NP, Driscoll B, Locke T. Strongyloidiasis
Hyperinfection Syndrome in COVID-19 Positive Migrants Treated with Corticosteroids. J Immigr Minor Health. 2022 Aug 8:1–4. 3.
Covid- O, Table SA; Drugs; Biologics Clinical Practice Guidelines Working Group*. Ivermectin treatment for Strongyloides infection in
patients with COVID-19. Can Commun Dis Rep. 2021 Jul 8;47(7-8):316-321
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TITULO
A UTILIZAÇÃO DE CORTICOIDES EM PACIENTES COM COVID-19: RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DE FORMAS GRAVES DA
ESTRONGILOIDÍASE?

INTRODUCAO

A estrongiloidíase é uma infecção parasitária causada pelo nematódeo intestinal Strongyloides stercoralis. Esse parasito pode
realizar um processo de autoinfecção graças à produção do hormônio ecdisona pela fêmea do parasito, que tem analogia com um
produto resultante da metabolização dos corticoides. A utilização exacerbada desses fármacos pode favorecer o aparecimento do
ciclo de autoinfecção, dado o aumento da concentração do análogo hormonal provocando casos graves como a Síndrome da
Hiperinfecção ou ainda a disseminação hematogênica de enterobactérias. A literatura revela que 50% dos pacientes com o
diagnóstico das formas graves podem evoluir para o óbito. As variações hormonais encontradas em mulheres favorecem situações
de imunocomprometimento, alem disso, sabe-se que diversos pacientes diagnosticados com COVID-19 foram submetidos a
corticoterapia para tratamento sobretudo da tempestade de citocinas pulmonar.

OBJETIVOS
Avaliar a utilização de corticoides em pacientes vacinadas para COVID-19 e correlacionar sobre o conhecimento acerca da
estrongiloidíase.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional, transversal a partir da análise de questionário. Foram incluídas neste estudo mulheres em
idade reprodutiva e vacinadas para COVID-19. As informações foram coletadas e planilhadas para análise de frequência.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 60 mulheres (24 anos em média – 8 anos de desvio padrão). Foi relatado 38,3% de diagnóstico positivo
confirmado para Covid-19, sendo que apenas 1 (4,3%) não manifestou nenhum tipo de sintoma. Neste grupo que testou positivo, 8
(34,8%) foram tratadas com algum tipo de medicamento corticoides. Dentre o grupo que testou positivo e realizou corticoterapia
nenhuma realiza exame de fezes anualmente e apenas 1 (12,5%) afirma conhecer parcialmente a estrongiloidíase. O diagnóstico
parasitológico da estrongiloidíase antes da corticoterapia é primordial, sobretudo em pacientes que farão uso do medicamento por
longos períodos de tempo.

CONCLUSOES
A negligência perante a estrongiloidíase ainda existe, mesmo em situações em que a utilização de corticoides é necessária. A falta
de conhecimento por parte dos profissionais de saúde sobre a parasitose reflete uma perspectiva problemática.

REFERENCIAS

1. Pereira CVM, Mastandrea GRA, Medeiros ACCS, Gryschek RCB, Paula FM, Corral MA. COVID-19 and strongyloidiasis: what to
expect from this coinfection? Clinics (Sao Paulo). 2021 Nov 19;76:e3528. 2. Jenks NP, Driscoll B, Locke T. Strongyloidiasis
Hyperinfection Syndrome in COVID-19 Positive Migrants Treated with Corticosteroids. J Immigr Minor Health. 2022 Aug 8:1–4. 3.
Covid- O, Table SA; Drugs; Biologics Clinical Practice Guidelines Working Group*. Ivermectin treatment for Strongyloides infection in
patients with COVID-19. Can Commun Dis Rep. 2021 Jul 8;47(7-8):316-321
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TITULO
A incorporação da busca ativa de sintomáticos respiratórios como atividade sistêmica e intrínseca no amago da unidade básica de
saúde

INTRODUCAO

A tuberculose é uma doença infecciosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, que afeta prioritariamente os
pulmões. A tosse frequente está entre os principais sinais e sintomas descritos. Estima-se que uma pessoa infectada possa infectar
de 10 a 15 pessoas no período de um ano. Assim, a busca ativa de sintomáticos respiratórios é uma das principais ferramentas para
a detecção precoce, o que possibilita a interrupção da cadeia de transmissão do agente etiológico.

OBJETIVOS
Aumentar a busca ativa, sensibilizar os profissionais quanto à importância da identificação precoce de possíveis bacilíferos, além
de propor fluxo simplificado para possibilitar a realização do teste de escarro no momento da abordagem.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato da experiencia desenvolvida durante o período de estagio curricular de gestão, 8° semestre da graduação de
enfermagem, em uma unidade básica de saúde ( UBS). Durante o período de estagio, foi realizado um levantamento das
inconformidades resultando em 11 diagnósticos, utilizando uma ferramenta para definição de prioridades (matriz GUT) elegeu-se a
principal inconsistência e, utilizando o planejamento estratégico situacional (PES) desenvolveu-se uma intervenção com o objetivo
de aumentar a busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR).

RESULTADOS

Fundamentados nas informações recolhidas na UBS e em analises críticas, identificou-se a busca ativa de SR como a principal
prioridade, pois essa encontrava-se aquém do esperado e não existia a “cultura” sistemática de indagar os munícipes sobre a
presença de tosse persistente, assim, todos os munícipes em tratamento na UBS eram decorrentes de busca passiva (geralmente
após agravamento dos sintomas A proposta foi realizar uma sensibilização dos profissionais da unidade (administrativos, técnicos
de enfermagem e de farmácia) visando uma cooptação desses atores ao nosso projeto de realizar a busca ativa intraunidade, tendo
em vista que a UBS não conta com agentes comunitários de saúde. Realizou-se palestras e, esperando garantir uma adesão maciça,
desenvolveu-se uma estratégia para facilitar a coleta do material para baciloscopia no momento da identificação do SR. A estratégia
consiste na entrega um cartão laranja ao munícipe (confeccionada pelos discentes da Unisa) com a orientação de devolver numa
determinada sala, onde o munícipe recebe as orientações necessárias e procede com a coleta do material. Com as estratégias,
houve aumento na média de material coletado, passando de 13 para 16 por mês, ainda abaixo da meta de 20 coletas mensais, mas
diminuindo a defasagem outrora existente na unidade e introduziu-se a cultura sistêmica da busca ativa dentro da UBS que passou a
ser realizada por todos os profissionais.

CONCLUSOES
A partir dessa experiência foi possível observar repercussões positivas de uma ação com baixa complexidade que, após a
sensibilização dos profissionais sobre a importância da realização da busca ativa e após a adoção de estratégia que propicia a
coleta imediata, resultou em aumento do número de coleta mensais.

REFERENCIAS
Ministério da Saúde. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil [E-book]. 2nd ed. aum. Brasília, DF:
[publisher unknown]; 2019. 1-366 p. E-book.
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TITULO
A incorporação da busca ativa de sintomáticos respiratórios como atividade sistêmica e intrínseca no amago da unidade básica de
saúde

INTRODUCAO

A tuberculose é uma doença infecciosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, que afeta prioritariamente os
pulmões. A tosse frequente está entre os principais sinais e sintomas descritos. Estima-se que uma pessoa infectada possa infectar
de 10 a 15 pessoas no período de um ano. Assim, a busca ativa de sintomáticos respiratórios é uma das principais ferramentas para
a detecção precoce, o que possibilita a interrupção da cadeia de transmissão do agente etiológico.

OBJETIVOS
Aumentar a busca ativa, sensibilizar os profissionais quanto à importância da identificação precoce de possíveis bacilíferos, além
de propor fluxo simplificado para possibilitar a realização do teste de escarro no momento da abordagem.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato da experiencia desenvolvida durante o período de estagio curricular de gestão, 8° semestre da graduação de
enfermagem, em uma unidade básica de saúde ( UBS). Durante o período de estagio, foi realizado um levantamento das
inconformidades resultando em 11 diagnósticos, utilizando uma ferramenta para definição de prioridades (matriz GUT) elegeu-se a
principal inconsistência e, utilizando o planejamento estratégico situacional (PES) desenvolveu-se uma intervenção com o objetivo
de aumentar a busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR).

RESULTADOS

Fundamentados nas informações recolhidas na UBS e em analises críticas, identificou-se a busca ativa de SR como a principal
prioridade, pois essa encontrava-se aquém do esperado e não existia a “cultura” sistemática de indagar os munícipes sobre a
presença de tosse persistente, assim, todos os munícipes em tratamento na UBS eram decorrentes de busca passiva (geralmente
após agravamento dos sintomas A proposta foi realizar uma sensibilização dos profissionais da unidade (administrativos, técnicos
de enfermagem e de farmácia) visando uma cooptação desses atores ao nosso projeto de realizar a busca ativa intraunidade, tendo
em vista que a UBS não conta com agentes comunitários de saúde. Realizou-se palestras e, esperando garantir uma adesão maciça,
desenvolveu-se uma estratégia para facilitar a coleta do material para baciloscopia no momento da identificação do SR. A estratégia
consiste na entrega um cartão laranja ao munícipe (confeccionada pelos discentes da Unisa) com a orientação de devolver numa
determinada sala, onde o munícipe recebe as orientações necessárias e procede com a coleta do material. Com as estratégias,
houve aumento na média de material coletado, passando de 13 para 16 por mês, ainda abaixo da meta de 20 coletas mensais, mas
diminuindo a defasagem outrora existente na unidade e introduziu-se a cultura sistêmica da busca ativa dentro da UBS que passou a
ser realizada por todos os profissionais.

CONCLUSOES
A partir dessa experiência foi possível observar repercussões positivas de uma ação com baixa complexidade que, após a
sensibilização dos profissionais sobre a importância da realização da busca ativa e após a adoção de estratégia que propicia a
coleta imediata, resultou em aumento do número de coleta mensais.

REFERENCIAS
Ministério da Saúde. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil [E-book]. 2nd ed. aum. Brasília, DF:
[publisher unknown]; 2019. 1-366 p. E-book.
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TITULO
A incorporação da busca ativa de sintomáticos respiratórios como atividade sistêmica e intrínseca no amago da unidade básica de
saúde

INTRODUCAO

A tuberculose é uma doença infecciosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, que afeta prioritariamente os
pulmões. A tosse frequente está entre os principais sinais e sintomas descritos. Estima-se que uma pessoa infectada possa infectar
de 10 a 15 pessoas no período de um ano. Assim, a busca ativa de sintomáticos respiratórios é uma das principais ferramentas para
a detecção precoce, o que possibilita a interrupção da cadeia de transmissão do agente etiológico.

OBJETIVOS
Aumentar a busca ativa, sensibilizar os profissionais quanto à importância da identificação precoce de possíveis bacilíferos, além
de propor fluxo simplificado para possibilitar a realização do teste de escarro no momento da abordagem.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato da experiencia desenvolvida durante o período de estagio curricular de gestão, 8° semestre da graduação de
enfermagem, em uma unidade básica de saúde ( UBS). Durante o período de estagio, foi realizado um levantamento das
inconformidades resultando em 11 diagnósticos, utilizando uma ferramenta para definição de prioridades (matriz GUT) elegeu-se a
principal inconsistência e, utilizando o planejamento estratégico situacional (PES) desenvolveu-se uma intervenção com o objetivo
de aumentar a busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR).

RESULTADOS

Fundamentados nas informações recolhidas na UBS e em analises críticas, identificou-se a busca ativa de SR como a principal
prioridade, pois essa encontrava-se aquém do esperado e não existia a “cultura” sistemática de indagar os munícipes sobre a
presença de tosse persistente, assim, todos os munícipes em tratamento na UBS eram decorrentes de busca passiva (geralmente
após agravamento dos sintomas A proposta foi realizar uma sensibilização dos profissionais da unidade (administrativos, técnicos
de enfermagem e de farmácia) visando uma cooptação desses atores ao nosso projeto de realizar a busca ativa intraunidade, tendo
em vista que a UBS não conta com agentes comunitários de saúde. Realizou-se palestras e, esperando garantir uma adesão maciça,
desenvolveu-se uma estratégia para facilitar a coleta do material para baciloscopia no momento da identificação do SR. A estratégia
consiste na entrega um cartão laranja ao munícipe (confeccionada pelos discentes da Unisa) com a orientação de devolver numa
determinada sala, onde o munícipe recebe as orientações necessárias e procede com a coleta do material. Com as estratégias,
houve aumento na média de material coletado, passando de 13 para 16 por mês, ainda abaixo da meta de 20 coletas mensais, mas
diminuindo a defasagem outrora existente na unidade e introduziu-se a cultura sistêmica da busca ativa dentro da UBS que passou a
ser realizada por todos os profissionais.

CONCLUSOES
A partir dessa experiência foi possível observar repercussões positivas de uma ação com baixa complexidade que, após a
sensibilização dos profissionais sobre a importância da realização da busca ativa e após a adoção de estratégia que propicia a
coleta imediata, resultou em aumento do número de coleta mensais.

REFERENCIAS
Ministério da Saúde. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil [E-book]. 2nd ed. aum. Brasília, DF:
[publisher unknown]; 2019. 1-366 p. E-book.
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TITULO
A incorporação da busca ativa de sintomáticos respiratórios como atividade sistêmica e intrínseca no amago da unidade básica de
saúde

INTRODUCAO

A tuberculose é uma doença infecciosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, que afeta prioritariamente os
pulmões. A tosse frequente está entre os principais sinais e sintomas descritos. Estima-se que uma pessoa infectada possa infectar
de 10 a 15 pessoas no período de um ano. Assim, a busca ativa de sintomáticos respiratórios é uma das principais ferramentas para
a detecção precoce, o que possibilita a interrupção da cadeia de transmissão do agente etiológico.

OBJETIVOS
Aumentar a busca ativa, sensibilizar os profissionais quanto à importância da identificação precoce de possíveis bacilíferos, além
de propor fluxo simplificado para possibilitar a realização do teste de escarro no momento da abordagem.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato da experiencia desenvolvida durante o período de estagio curricular de gestão, 8° semestre da graduação de
enfermagem, em uma unidade básica de saúde ( UBS). Durante o período de estagio, foi realizado um levantamento das
inconformidades resultando em 11 diagnósticos, utilizando uma ferramenta para definição de prioridades (matriz GUT) elegeu-se a
principal inconsistência e, utilizando o planejamento estratégico situacional (PES) desenvolveu-se uma intervenção com o objetivo
de aumentar a busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR).

RESULTADOS

Fundamentados nas informações recolhidas na UBS e em analises críticas, identificou-se a busca ativa de SR como a principal
prioridade, pois essa encontrava-se aquém do esperado e não existia a “cultura” sistemática de indagar os munícipes sobre a
presença de tosse persistente, assim, todos os munícipes em tratamento na UBS eram decorrentes de busca passiva (geralmente
após agravamento dos sintomas A proposta foi realizar uma sensibilização dos profissionais da unidade (administrativos, técnicos
de enfermagem e de farmácia) visando uma cooptação desses atores ao nosso projeto de realizar a busca ativa intraunidade, tendo
em vista que a UBS não conta com agentes comunitários de saúde. Realizou-se palestras e, esperando garantir uma adesão maciça,
desenvolveu-se uma estratégia para facilitar a coleta do material para baciloscopia no momento da identificação do SR. A estratégia
consiste na entrega um cartão laranja ao munícipe (confeccionada pelos discentes da Unisa) com a orientação de devolver numa
determinada sala, onde o munícipe recebe as orientações necessárias e procede com a coleta do material. Com as estratégias,
houve aumento na média de material coletado, passando de 13 para 16 por mês, ainda abaixo da meta de 20 coletas mensais, mas
diminuindo a defasagem outrora existente na unidade e introduziu-se a cultura sistêmica da busca ativa dentro da UBS que passou a
ser realizada por todos os profissionais.

CONCLUSOES
A partir dessa experiência foi possível observar repercussões positivas de uma ação com baixa complexidade que, após a
sensibilização dos profissionais sobre a importância da realização da busca ativa e após a adoção de estratégia que propicia a
coleta imediata, resultou em aumento do número de coleta mensais.

REFERENCIAS
Ministério da Saúde. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil [E-book]. 2nd ed. aum. Brasília, DF:
[publisher unknown]; 2019. 1-366 p. E-book.
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TITULO A MOTIVAÇÃO E O PAPEL DO PROFESSOR: UMA INTERVENÇÃO SOB A LUZ DA TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO

INTRODUCAO

As artes marciais é uma área importante para a população, principalmente porque as pessoas enxergam nessa área um norte para a
educação das crianças e adolescentes. A Teoria da autodeterminação (TAD) é uma macroteoria da área do comportamento humano
e do desenvolvimento psicológico que procura entender como as pessoas atingem diferentes tipos de motivação, dentro dessa
Macroteoria, existem outras teorias, dentre essas, a Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas (NPB) é basicamente definida
por autonomia, competência e relação social.

OBJETIVOS Investigar o clima motivacional nas aulas de Artes Marciais, analisando o papel do treinador na formação do clima motivacional .

METODOLOGIA

O método para realizar essa pesquisa foi o estudo qualitativo de característica descritiva. Essa forma de estudo segue pelo caminho
de uma resposta indutiva para uma hipótese apresentada pelas observações em campo. Dessa forma, um instrumento bastante
utilizado são as entrevistas que possibilitam um contato do pesquisador com os participantes a fim, de que, se estabeleça uma
relação favorável entre ambos com o objetivo de se encontrar uma resposta e/ou caminho para solucionar o problema em questão.
Aprovado no Comitê de Ética da Unisa CAAE: 60591822000000081.

RESULTADOS
Foram feitas 3 entrevistas com uma duração média de 35 minutos, onde se observou que os professores que são responsáveis por
ministrar as aulas de artes marciais não conseguem estabelecer integralmente uma estrutura de aula que possa beneficiar os
alunos a partir do que as NPB pressupõe, cada professor analisado tende a se debruçar sobre uma das necessidades básicas.

CONCLUSOES

: A TAD junto com a microteoria das Necessidades Psicológicas Básicas propõe que as atividades seriam mais bem aproveitadas se
oferecessem ao praticante: Autonomia, Competência e Relação Social. Associando aos resultados que foram obtidos, talvez, seja
necessário que o professor estabeleça reconheça os elementos das NPB e proporcione aos seus alunos uma estrutura com base na
motivação autodeterminada.

REFERENCIAS

1.CORREIA, Walter Roberto; FRANCHINI, Emerson. Produção acadêmica em lutas, artes marciais e esportes de combate. Motriz.
Revista de Educação Física, Rio Claro, v. 16, n. 1, 2010. Disponível em: (#60) http://dx.doi.org/10.5016/1980- 6574.2010v16n1p01
(#62) DOI: http://dx.doi.org/10.5016/1980-6574.2010v16n1p01. 2. Deci, Edward L. Ryan, Richard M. Basic Psychological Needs in
Motivation, Development, and Wellness. 2017 3. GUEDES, Dartagnan Pinto. MOTA, Jurandir da Silva. Motivação: Educação Física,
Exercício Físico e Esporte. Editora UNOPAR. Londrina- Paraná 2016

Página 777



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13669
Educação

Física
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4129695 - ANDRE ANDRADE DOS SANTOS AZEVEDO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Bruno Allan Teixeira da Silva

TITULO A MOTIVAÇÃO E O PAPEL DO PROFESSOR: UMA INTERVENÇÃO SOB A LUZ DA TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO

INTRODUCAO

As artes marciais é uma área importante para a população, principalmente porque as pessoas enxergam nessa área um norte para a
educação das crianças e adolescentes. A Teoria da autodeterminação (TAD) é uma macroteoria da área do comportamento humano
e do desenvolvimento psicológico que procura entender como as pessoas atingem diferentes tipos de motivação, dentro dessa
Macroteoria, existem outras teorias, dentre essas, a Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas (NPB) é basicamente definida
por autonomia, competência e relação social.

OBJETIVOS Investigar o clima motivacional nas aulas de Artes Marciais, analisando o papel do treinador na formação do clima motivacional .

METODOLOGIA

O método para realizar essa pesquisa foi o estudo qualitativo de característica descritiva. Essa forma de estudo segue pelo caminho
de uma resposta indutiva para uma hipótese apresentada pelas observações em campo. Dessa forma, um instrumento bastante
utilizado são as entrevistas que possibilitam um contato do pesquisador com os participantes a fim, de que, se estabeleça uma
relação favorável entre ambos com o objetivo de se encontrar uma resposta e/ou caminho para solucionar o problema em questão.
Aprovado no Comitê de Ética da Unisa CAAE: 60591822000000081.

RESULTADOS
Foram feitas 3 entrevistas com uma duração média de 35 minutos, onde se observou que os professores que são responsáveis por
ministrar as aulas de artes marciais não conseguem estabelecer integralmente uma estrutura de aula que possa beneficiar os
alunos a partir do que as NPB pressupõe, cada professor analisado tende a se debruçar sobre uma das necessidades básicas.

CONCLUSOES

: A TAD junto com a microteoria das Necessidades Psicológicas Básicas propõe que as atividades seriam mais bem aproveitadas se
oferecessem ao praticante: Autonomia, Competência e Relação Social. Associando aos resultados que foram obtidos, talvez, seja
necessário que o professor estabeleça reconheça os elementos das NPB e proporcione aos seus alunos uma estrutura com base na
motivação autodeterminada.

REFERENCIAS

1.CORREIA, Walter Roberto; FRANCHINI, Emerson. Produção acadêmica em lutas, artes marciais e esportes de combate. Motriz.
Revista de Educação Física, Rio Claro, v. 16, n. 1, 2010. Disponível em: (#60) http://dx.doi.org/10.5016/1980- 6574.2010v16n1p01
(#62) DOI: http://dx.doi.org/10.5016/1980-6574.2010v16n1p01. 2. Deci, Edward L. Ryan, Richard M. Basic Psychological Needs in
Motivation, Development, and Wellness. 2017 3. GUEDES, Dartagnan Pinto. MOTA, Jurandir da Silva. Motivação: Educação Física,
Exercício Físico e Esporte. Editora UNOPAR. Londrina- Paraná 2016
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4381513 - LAYLA MEDEIROS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Bruno Allan Teixeira da Silva

TITULO A MOTIVAÇÃO E O PAPEL DO PROFESSOR: UMA INTERVENÇÃO SOB A LUZ DA TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO

INTRODUCAO

As artes marciais é uma área importante para a população, principalmente porque as pessoas enxergam nessa área um norte para a
educação das crianças e adolescentes. A Teoria da autodeterminação (TAD) é uma macroteoria da área do comportamento humano
e do desenvolvimento psicológico que procura entender como as pessoas atingem diferentes tipos de motivação, dentro dessa
Macroteoria, existem outras teorias, dentre essas, a Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas (NPB) é basicamente definida
por autonomia, competência e relação social.

OBJETIVOS Investigar o clima motivacional nas aulas de Artes Marciais, analisando o papel do treinador na formação do clima motivacional .

METODOLOGIA

O método para realizar essa pesquisa foi o estudo qualitativo de característica descritiva. Essa forma de estudo segue pelo caminho
de uma resposta indutiva para uma hipótese apresentada pelas observações em campo. Dessa forma, um instrumento bastante
utilizado são as entrevistas que possibilitam um contato do pesquisador com os participantes a fim, de que, se estabeleça uma
relação favorável entre ambos com o objetivo de se encontrar uma resposta e/ou caminho para solucionar o problema em questão.
Aprovado no Comitê de Ética da Unisa CAAE: 60591822000000081.

RESULTADOS
Foram feitas 3 entrevistas com uma duração média de 35 minutos, onde se observou que os professores que são responsáveis por
ministrar as aulas de artes marciais não conseguem estabelecer integralmente uma estrutura de aula que possa beneficiar os
alunos a partir do que as NPB pressupõe, cada professor analisado tende a se debruçar sobre uma das necessidades básicas.

CONCLUSOES

: A TAD junto com a microteoria das Necessidades Psicológicas Básicas propõe que as atividades seriam mais bem aproveitadas se
oferecessem ao praticante: Autonomia, Competência e Relação Social. Associando aos resultados que foram obtidos, talvez, seja
necessário que o professor estabeleça reconheça os elementos das NPB e proporcione aos seus alunos uma estrutura com base na
motivação autodeterminada.

REFERENCIAS

1.CORREIA, Walter Roberto; FRANCHINI, Emerson. Produção acadêmica em lutas, artes marciais e esportes de combate. Motriz.
Revista de Educação Física, Rio Claro, v. 16, n. 1, 2010. Disponível em: (#60) http://dx.doi.org/10.5016/1980- 6574.2010v16n1p01
(#62) DOI: http://dx.doi.org/10.5016/1980-6574.2010v16n1p01. 2. Deci, Edward L. Ryan, Richard M. Basic Psychological Needs in
Motivation, Development, and Wellness. 2017 3. GUEDES, Dartagnan Pinto. MOTA, Jurandir da Silva. Motivação: Educação Física,
Exercício Físico e Esporte. Editora UNOPAR. Londrina- Paraná 2016
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Bruno Allan Teixeira da Silva

TITULO QUALIDADE DE VIDA E MOTIVAÇÃO DE PRATICANTES DE ATIVIDADE FISÍCA ORIENTADA

INTRODUCAO

Segundo a pesquisa o hábito da prática de atividade física constitui não apenas como instrumento em programas voltados a
promoção de saúde, como também a melhora da imagem corporal, que, como consequência traz consigo a melhora do
autoconceito, autoestima, diminuição do estresse, ansiedade, depressão e melhora do humor. De acordo com Deci Ryan (2017) a
motivação intrínseca é considerada uma motivação de alta qualidade, pois o aluno pratica atividade física por prazer e satisfação,
até se tornar um hábito contínuo. Já na motivação extrínseca a pessoa precisa de um estímulo que venha através do meio. Ou seja,
que ele seja recompensado de alguma forma. Em relação às pesquisas de motivações a (TAD- Teoria da Autodeterminação) não
avalia de forma isolada as motivações e sim, postula os comportamentos que podem influenciar o indivíduo pela motivação
intrínseca e extrínseca. Nesta perspectiva teórica, todo ser humano é internamente constituído por algumas necessidades
psicológicas consideradas como sustentadoras de uma relação efetiva e saudável com o ambiente.

OBJETIVOS
Investigar qualidade de vida e motivação dos alunos do Paec, buscando entender o quanto a atividade física orientada é benéfica
para os indivíduos.

METODOLOGIA

Procedimentos metodológicos: Investigação de abordagem qualitativa e quantitativa do tipo exploratório (MARTINS; BICUDO, 2003;
THOMAS; NELSON, 2009). A pesquisa foi realizada na Universidade Santo Amaro – UNISA dentro do Programa de Atividades
Esportivas Extensivas à Comunidade (PAEC). O estudo será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) CAAE:
60585122.1.0000.0081 da Universidade Santo Amaro – UNISA, após aprovação da pesquisa se iniciara os procedimentos para
coleta de dados. A pesquisa foi realizada com a aplicação Quality of life determines World Health Organization Quality of Life
(WHOQOL-bref) da OMS (2020) e preenchimento do Questionário (IPAQ) de Matsudo et. al. (2001).

RESULTADOS
Os resultados são calculados em porcentagens de 0 a 100. Quanto maior a porcentagem melhor a qualidade de vida. Com base ao
resultado da pesquisa é notório que a atividade física influencia no bem-estar e na qualidade de vida do indivíduo. O resultado
obtido na base de dados foi, uma média entre 50 e 70% na estimativa de qualidade de vida.

CONCLUSOES
Portanto conclui-se que a atividade física orientada melhora a vida de pessoas sedentárias, proporcionando a elas desfrutar dos
benefícios da autonomia, competência e pertencimento que são pilares dentro da TAD.

REFERENCIAS

BALBINOTTI MAA, Barbosa MLL. Inventário de Motivação à Prática Regular de Atividades Físicas (IMPRAF – 126). 2006. Laboratório
de Psicologia do Esporte – Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2006. DECI, Edward L.; OLAFSEN, Anja H.;
RYAN, Richard M. Self-determination theory in work organizations: The state of a science. Annual review of organizational
psychology and organizational behavior, v. 4, p. 19-43, 2017. Thompson, Walter R. Ph.D., FACSM Worldwide Survey of Fitness Trends
for 2021, ACSM's Health (#38) Fitness Journal: 1/2 2021 - Volume 25 - Issue 1 - p 10-19 doi: 10.1249/FIT.0000000000000631
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Bruno Allan Teixeira da Silva

TITULO QUALIDADE DE VIDA E MOTIVAÇÃO DE PRATICANTES DE ATIVIDADE FISÍCA ORIENTADA

INTRODUCAO

Segundo a pesquisa o hábito da prática de atividade física constitui não apenas como instrumento em programas voltados a
promoção de saúde, como também a melhora da imagem corporal, que, como consequência traz consigo a melhora do
autoconceito, autoestima, diminuição do estresse, ansiedade, depressão e melhora do humor. De acordo com Deci Ryan (2017) a
motivação intrínseca é considerada uma motivação de alta qualidade, pois o aluno pratica atividade física por prazer e satisfação,
até se tornar um hábito contínuo. Já na motivação extrínseca a pessoa precisa de um estímulo que venha através do meio. Ou seja,
que ele seja recompensado de alguma forma. Em relação às pesquisas de motivações a (TAD- Teoria da Autodeterminação) não
avalia de forma isolada as motivações e sim, postula os comportamentos que podem influenciar o indivíduo pela motivação
intrínseca e extrínseca. Nesta perspectiva teórica, todo ser humano é internamente constituído por algumas necessidades
psicológicas consideradas como sustentadoras de uma relação efetiva e saudável com o ambiente.

OBJETIVOS
Investigar qualidade de vida e motivação dos alunos do Paec, buscando entender o quanto a atividade física orientada é benéfica
para os indivíduos.

METODOLOGIA

Procedimentos metodológicos: Investigação de abordagem qualitativa e quantitativa do tipo exploratório (MARTINS; BICUDO, 2003;
THOMAS; NELSON, 2009). A pesquisa foi realizada na Universidade Santo Amaro – UNISA dentro do Programa de Atividades
Esportivas Extensivas à Comunidade (PAEC). O estudo será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) CAAE:
60585122.1.0000.0081 da Universidade Santo Amaro – UNISA, após aprovação da pesquisa se iniciara os procedimentos para
coleta de dados. A pesquisa foi realizada com a aplicação Quality of life determines World Health Organization Quality of Life
(WHOQOL-bref) da OMS (2020) e preenchimento do Questionário (IPAQ) de Matsudo et. al. (2001).

RESULTADOS
Os resultados são calculados em porcentagens de 0 a 100. Quanto maior a porcentagem melhor a qualidade de vida. Com base ao
resultado da pesquisa é notório que a atividade física influencia no bem-estar e na qualidade de vida do indivíduo. O resultado
obtido na base de dados foi, uma média entre 50 e 70% na estimativa de qualidade de vida.

CONCLUSOES
Portanto conclui-se que a atividade física orientada melhora a vida de pessoas sedentárias, proporcionando a elas desfrutar dos
benefícios da autonomia, competência e pertencimento que são pilares dentro da TAD.

REFERENCIAS

BALBINOTTI MAA, Barbosa MLL. Inventário de Motivação à Prática Regular de Atividades Físicas (IMPRAF – 126). 2006. Laboratório
de Psicologia do Esporte – Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2006. DECI, Edward L.; OLAFSEN, Anja H.;
RYAN, Richard M. Self-determination theory in work organizations: The state of a science. Annual review of organizational
psychology and organizational behavior, v. 4, p. 19-43, 2017. Thompson, Walter R. Ph.D., FACSM Worldwide Survey of Fitness Trends
for 2021, ACSM's Health (#38) Fitness Journal: 1/2 2021 - Volume 25 - Issue 1 - p 10-19 doi: 10.1249/FIT.0000000000000631
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4778430 - FRANCA DI LUCCIA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO A eficácia do Ultrassom Microfocado no envelhecimento Cutâneo

INTRODUCAO

O envelhecimento cutâneo se identifica por uma cascata de reações ocasionadas na pele, sejam elas por fatores intrínsecos que são
os fatores naturais ou biológicos, ou por fatores extrínsecos que se relacionam ao meio externo, como tabagismo, excesso de sol,
falta de sono reparador, má alimentação, bebidas alcoólicas dentre outros. Entender as mudanças estruturais que ocorrem durante
o envelhecimento é bastante complexo, mas, podemos facilitar fundamentando o envelhecimento cutâneo em quatro pilares
principais, como a flacidez cutânea, ação muscular depressora, diminuição volumétrica dos compartimentos de gordura e a perda
da sustentação profunda da pele devido a remodelação óssea, porem hoje com a modernidade a nosso alcance, temos acesso a
tecnologia, cada vez mais atual, um exemplo claro disso e um grande aliado para tratamento do envelhecimento cutâneo, capaz de
promover o efeito lifting sem o ato cirúrgico é o ultrassom microfocado, tecnologia que se utiliza de elevação de temperatura, capaz
de induzir estímulos na produção de colágeno novo, elevação clinica comprovada do tecido, contração do SMAS, desnaturação de
fibras de colágeno e rearquitetura facial.

OBJETIVOS Conhecer a importância do ultrassom Microfocado no envelhecimento cutâneo e suas especificidades.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura, de caráter retrospectivo, com a utilização de livros e artigos científicos pesquisados na base
de dados Scielo, Pubmed, BVS, biblioteca virtual, na língua portuguesa, utilizando limitadores temporais de janeiro de 2012 a 2022,
com base de consulta de busca: A eficácia do ultrassom Microfocado envelhecimento cutâneo.

RESULTADOS
Estudos ¹,³ onde os autores concordam que o ultrassom microfocado em comparação a Radio Frequencia e ao Laser terapia é o
único que chega a camada mais profunda da derme papilar, reticular e até mesmo no SMAS, atuando principalmente nos colágenos
1 e 3.

CONCLUSOES
O Us microfocado promove efeito Lifting não cirúrgico, eficaz e bem tolerado com efeitos colaterais desprezíveis comparados a
outras técnicas, seguro, tecnologia avançada com resultados notáveis no rejuvenescimento cutâneo, em flacidez, tônus tecidual e
muscular e redução das rugas.

REFERENCIAS

1 Steiner, D; Addor, Envelhecimento Cutâneo: Envelhecer, Rejuvenescer o corpo o tempo e suas marcas. Rio de Janeiro. Gen. 2014 2
Tassinari, J; Sinigaglia, M; Sinigaglia, Raciocínio clínico aplicado à estética facial: Sistema tegumentar. Rio de Janeiro. Editora
estética Experts, 2019 3 Machado, Giselle, HIFU-Uma opção para estímulo na produção de colágeno e melhora na flacidez da pele-
Relato de caso clínico, Sete Lagos, Setembro 2019.
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Renato Watanabe de Morais

TITULO PESSOAS T NO AMBIENTE PRISIONAL

INTRODUCAO

As pessoas T, pertencentes à sigla LGBTQIA+, que se identificam com um gênero distinto ao sexo biológico, sofrem inúmeras
discriminações impostas pela sociedade e pelo Estado, que deveria ser o representante dos interesses sociais. Este cenário acaba
as prejudicando em questões substanciais da vida, como emprego, família e, principalmente, segurança. Desrespeitam-se os
direitos mais básicos, cláusulas pétreas dos direitos e garantias individuais. Por falta de alternativas viáveis para uma vida digna,
muitas vezes, são impostas ou recorrem à prática de crimes, para sobrevivência. A Lei nº 7.210/1984, responsável pelo
cumprimento das penas por sentenças ou decisões criminais, prevê que o cumprimento da condenação respeite diversos
marcadores como a do sexo, separando penitenciárias femininas e masculinas. Ainda, a legislação escassa, a jurisdição confusa e a
administração intolerante, não oferecem suficientes requisitos para proteger essas pessoas do dobro de sofrimento causado pela
falta de interesse no assunto, já que são duplamente julgadas e incriminadas por serem o que são.

OBJETIVOS

Objetivos gerais: O presente trabalho busca demonstrar a teratologia social que as pessoas T passam na vida em sociedade até o
encarceramento, juntando dados e fatos para uma maior compreensão e reverberação. Objetivos específicos: Elucidar sobre a
situação das pessoas T, pertencentes à sigla LGBTQIA+, especificamente transexuais e travestis, dentro do ambiente prisional
brasileiro.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica e análise qualitativa de decisões judiciais.

RESULTADOS
O trabalho busca reverberar o sentido crítico sobre a responsabilidade do Estado quanto às pessoas T, a falta de legislação e
aplicação de políticas públicas voltadas para essa parcela da população e como o Judiciário decide de forma insuficiente sobre o
tema.

CONCLUSOES

Abordou-se sobre a dignidade da pessoa humana, asseverando a igualdade entre todos os indivíduos. Conseguinte, explicou-se o
porquê da sociedade persistir em desassociar as pessoas pelo sexo biológico, sem prudência, apesar de existir o gênero, que é a
forma de um sujeito identificar-se subjetivamente. Havendo a necessidade histórica de separar “homem” e “mulher”, como devem
aparentar e agir, seguindo o critério do que é feminino e masculino. Por motivo de desviar dessa “regra” social de associação do
sexo biológico ao gênero, as pessoas T são penalizadas desde a liberdade. Coletaram-se dados alarmantes sobre faltas de
oportunidades, violência e, principalmente, mortes. Perfaz-se que ser uma pessoa cisgênero é um privilégio. Alguns Estados
direcionam-se ao seguimento desses preceitos, seguindo um critério próprio de tratamento, sendo que um “privilégio” são existirem
celas/alas à população LGBT+. A situação não melhora ao ponto de terem seus direitos respeitados, mas é avanço aos Estados que
não adotam nenhuma forma de tratamento.

REFERENCIAS

BRASIL. Departamento de Promoção dos Direitos de LGBT. Secretaria Nacional de Proteção Global. Documento técnico contendo o
diagnóstico nacional do tratamento penal de pessoas LGBT nas prisões do Brasil. Brasília, 2020. BRASIL. Superior Tribunal Federal.
ADPF nº 527. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 527
Distrito Federal. Brasília, 19 mar. 2021. SANZOVO, Natália Macedo. O lugar das Trans na prisão. São Paulo: Editora D'Plácido, 2020.
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Renato Watanabe de Morais

TITULO PERSPECTIVAS DA LUTA ANTIRRACISTA: ANÁLISE DOS CRIMES DE RACISMO E INJÚRIA RACIAL

INTRODUCAO

O Brasil por meio do mito da democracia racial nega a existência de conflitos raciais e se reafirma como um país miscigenado.
Ocorre que a negação é essencial para a continuidade do racismo. Seu funcionamento e reprodução só ocorrem sem embaraço
quando é negado, naturalizado, incorporado ao nosso cotidiano como algo normal. Ao analisar a realidade brasileira, quanto às
relações raciais, mesmo se considerando a existência de leis protetivas, qual o papel das instituições jurídicas no combate ao
racismo? Qual o tratamento que o sistema de justiça deve ter com os grupos historicamente discriminados? E como o sistema
judiciário pode estar contribuindo para a perpetuação dessas desigualdades?

OBJETIVOS
Seguindo o entendimento do jurista Silvio Almeida em sua obra “Racismo estrutural (Feminismos Plurais), pretende-se compreender
a judicialização das questões raciais, considerando que a sociedade contemporânea “não pode ser compreendida sem os conceitos
de raça e racismo”.

METODOLOGIA
Para a realização do presente trabalho recorreu-se a pesquisa bibliográfica em artigos científicos, livros e revistas especializadas,
tendo por base a busca de autores negros que tratam da temática.

RESULTADOS
A partir do cruzamento das teorias e conceitos apresentados neste trabalho, busca-se ampliar a visão em relação às questões
raciais, entendendo que a política criminal, por vezes, atua como mecanismo de exclusão social e ainda oferece barreiras a uma
efetiva responsabilização de indivíduos que cometem atos racistas.

CONCLUSOES

Buscou-se demonstrar como a discriminação racial assume diversas formas, por meio de práticas individuais e institucionais, e
como essas práticas ocorrem devido a uma estrutura de dominação social construída historicamente sobre as bases do conceito de
raça, da inferiorização dos ditos não brancos, e por práticas que tinham como objetivo final a manutenção de privilégios.
(#38)#8239;Internamente, os brasileiros acreditam numa democracia racial, e que tendo como característica sermos miscigenados
viemos em harmonia sem conflitos raciais. Esta característica resguarda a perversidade do nosso racismo, que se constitui de
forma habilidosa. O direito penal tem papel no sentido de responsabilizar os indivíduos racistas. O que se observa, no entanto, é que
a não compreensão do caráter estrutural do racismo, e por ser o judiciário uma instituição ocupada majoritariamente por indivíduos
brancos, há obstáculos quanto à aplicação das leis protetivas.

REFERENCIAS

ALMEIDA. Silvio Luiz de. Racismo Estrutural - São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. ALVES, Dina. Rés negras, juízes brancos: uma
análise da interseccionalidade de gênero, raça e classe na produção da punição em uma prisão paulistana. Revista CS, 21, p. 97-
120. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Icesi, 2017. MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder,
soberania, estado de exceção, política de morte. Traduzido por Renata Santini - São Paulo: N1 Edições, 2018.
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Claudia Polubriaginof

TITULO Crianças e adolescentes em cuidado paliativo: a percepção da família do cuidado médico

INTRODUCAO

Crianças e adolescentes em cuidados paliativos, vão enfrentar repetidas internações tendo que haver modificações do cotidiano
familiar, afastando a criança ou o adolescente das atividades habituais de escola, família e lazer, além das interferências na
situação de trabalho e renda dos seus responsáveis. Assim, a comunicação de más notícias para família é uma das tarefas mais
difíceis enfrentadas pelos profissionais de saúde, pois implica em um forte impacto psicológico no paciente e na rede de apoio.
Desta forma, é necessário atentar-se a maneira como as informações serão transmitidas, e na comunicação de más notícias em
especial. Sendo assim, o intuito das intervenções farmacológicas e utilização da medicina complementar é para o manejo da dor,
alívio e controle da queixa dolorosa, proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida.

OBJETIVOS Descobrir a percepção dos familiares acerca do cuidado médico prestado nesse meio.

METODOLOGIA

Para a produção deste trabalho, foi utilizado o método de revisão sistemática, no qual, se buscou primeiramente na base de dados
PubMed com as seguintes palavras-chaves: cuidados paliativos, adolescentes, família, pediátrico, criança e adolescente. Foram
encontrados 17 artigos produzidos pela área de saúde; destes, 9 artigos se apresentaram pertinentes à temática de interesse dessa
pesquisa. O intervalo de tempo das literaturas sendo de 2011 a 2021. Buscamos em outras plataformas como Scielo e a Biblioteca
Virtual da Adolescência (Adolec).

RESULTADOS
Percebeu-se com a pesquisa um grande preconceito com os cuidados paliativos, inclusive na área médica, tratando como última
opção e causando muitas vezes malefícios por expor o paciente a tratamentos ineficazes. Além disso, a forma como as notícias
eram comunicadas, foi classificada muitas vezes como insensível desamparando a família do paciente.

CONCLUSOES

A relevância desse projeto de pesquisa leva em conta a pouca oferta de artigos médicos publicados sobre o assunto. Essa falta de
artigos médicos reflete o desinteresse por parte de alguns destes profissionais em abranger esse cuidado na medicina, o que
reforça os estereótipos acerca dos cuidados paliativos, já que muitas vezes não é bem-quisto pela família e por alguns profissionais
de saúde.

REFERENCIAS

1. SILVA-RODRIGUES, Fernanda Mchado; LUCCA, Milena de; LEITE, Ana Carolina Andraade Biaggi; ALVARENGA, Willyane de
Andrade; NUNES, Michele Darezzo Rodrigues; NASCIMENTO, Lucila Castanheira. Gerenciamento dos sintomas relacionados à
quimioterapia em crianças e adolescentes: perspectivas de cuidadores familiares. Revista da escola de Enfermagem da USP. 2021.
2. WHITAKER, Maria Carolina Ortiz; NASCIMENTO, Lucila Castanheira; BOUSSO, Regina Szylit; LIMA, Regina Aparecida Garcia de. A
vida após o câncer infantojuvenil: experiências dos sobreviventes. Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn). 2013. 3. DIAS, Letícia
Valente; VIEGAS, Aline da Costa; MUNIZ, Rosani Manfrin; CARDOSO, Daniela Habekost; AMARAL, Débora Eduarda Duarte do;
CARNIÉRE, Clarice de Medeiros. Cuidados paliativos oncológicos: visão de familiares de pacientes acompanhados por uma equipe
de consultoria. Journal Health NPEPS. 2021.
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TITULO Crianças e adolescentes em cuidado paliativo: a percepção da família do cuidado médico

INTRODUCAO

Crianças e adolescentes em cuidados paliativos, vão enfrentar repetidas internações tendo que haver modificações do cotidiano
familiar, afastando a criança ou o adolescente das atividades habituais de escola, família e lazer, além das interferências na
situação de trabalho e renda dos seus responsáveis. Assim, a comunicação de más notícias para família é uma das tarefas mais
difíceis enfrentadas pelos profissionais de saúde, pois implica em um forte impacto psicológico no paciente e na rede de apoio.
Desta forma, é necessário atentar-se a maneira como as informações serão transmitidas, e na comunicação de más notícias em
especial. Sendo assim, o intuito das intervenções farmacológicas e utilização da medicina complementar é para o manejo da dor,
alívio e controle da queixa dolorosa, proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida.

OBJETIVOS Descobrir a percepção dos familiares acerca do cuidado médico prestado nesse meio.

METODOLOGIA

Para a produção deste trabalho, foi utilizado o método de revisão sistemática, no qual, se buscou primeiramente na base de dados
PubMed com as seguintes palavras-chaves: cuidados paliativos, adolescentes, família, pediátrico, criança e adolescente. Foram
encontrados 17 artigos produzidos pela área de saúde; destes, 9 artigos se apresentaram pertinentes à temática de interesse dessa
pesquisa. O intervalo de tempo das literaturas sendo de 2011 a 2021. Buscamos em outras plataformas como Scielo e a Biblioteca
Virtual da Adolescência (Adolec).

RESULTADOS
Percebeu-se com a pesquisa um grande preconceito com os cuidados paliativos, inclusive na área médica, tratando como última
opção e causando muitas vezes malefícios por expor o paciente a tratamentos ineficazes. Além disso, a forma como as notícias
eram comunicadas, foi classificada muitas vezes como insensível desamparando a família do paciente.

CONCLUSOES

A relevância desse projeto de pesquisa leva em conta a pouca oferta de artigos médicos publicados sobre o assunto. Essa falta de
artigos médicos reflete o desinteresse por parte de alguns destes profissionais em abranger esse cuidado na medicina, o que
reforça os estereótipos acerca dos cuidados paliativos, já que muitas vezes não é bem-quisto pela família e por alguns profissionais
de saúde.

REFERENCIAS

1. SILVA-RODRIGUES, Fernanda Mchado; LUCCA, Milena de; LEITE, Ana Carolina Andraade Biaggi; ALVARENGA, Willyane de
Andrade; NUNES, Michele Darezzo Rodrigues; NASCIMENTO, Lucila Castanheira. Gerenciamento dos sintomas relacionados à
quimioterapia em crianças e adolescentes: perspectivas de cuidadores familiares. Revista da escola de Enfermagem da USP. 2021.
2. WHITAKER, Maria Carolina Ortiz; NASCIMENTO, Lucila Castanheira; BOUSSO, Regina Szylit; LIMA, Regina Aparecida Garcia de. A
vida após o câncer infantojuvenil: experiências dos sobreviventes. Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn). 2013. 3. DIAS, Letícia
Valente; VIEGAS, Aline da Costa; MUNIZ, Rosani Manfrin; CARDOSO, Daniela Habekost; AMARAL, Débora Eduarda Duarte do;
CARNIÉRE, Clarice de Medeiros. Cuidados paliativos oncológicos: visão de familiares de pacientes acompanhados por uma equipe
de consultoria. Journal Health NPEPS. 2021.
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TITULO Crianças e adolescentes em cuidado paliativo: a percepção da família do cuidado médico

INTRODUCAO

Crianças e adolescentes em cuidados paliativos, vão enfrentar repetidas internações tendo que haver modificações do cotidiano
familiar, afastando a criança ou o adolescente das atividades habituais de escola, família e lazer, além das interferências na
situação de trabalho e renda dos seus responsáveis. Assim, a comunicação de más notícias para família é uma das tarefas mais
difíceis enfrentadas pelos profissionais de saúde, pois implica em um forte impacto psicológico no paciente e na rede de apoio.
Desta forma, é necessário atentar-se a maneira como as informações serão transmitidas, e na comunicação de más notícias em
especial. Sendo assim, o intuito das intervenções farmacológicas e utilização da medicina complementar é para o manejo da dor,
alívio e controle da queixa dolorosa, proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida.

OBJETIVOS Descobrir a percepção dos familiares acerca do cuidado médico prestado nesse meio.

METODOLOGIA

Para a produção deste trabalho, foi utilizado o método de revisão sistemática, no qual, se buscou primeiramente na base de dados
PubMed com as seguintes palavras-chaves: cuidados paliativos, adolescentes, família, pediátrico, criança e adolescente. Foram
encontrados 17 artigos produzidos pela área de saúde; destes, 9 artigos se apresentaram pertinentes à temática de interesse dessa
pesquisa. O intervalo de tempo das literaturas sendo de 2011 a 2021. Buscamos em outras plataformas como Scielo e a Biblioteca
Virtual da Adolescência (Adolec).

RESULTADOS
Percebeu-se com a pesquisa um grande preconceito com os cuidados paliativos, inclusive na área médica, tratando como última
opção e causando muitas vezes malefícios por expor o paciente a tratamentos ineficazes. Além disso, a forma como as notícias
eram comunicadas, foi classificada muitas vezes como insensível desamparando a família do paciente.

CONCLUSOES

A relevância desse projeto de pesquisa leva em conta a pouca oferta de artigos médicos publicados sobre o assunto. Essa falta de
artigos médicos reflete o desinteresse por parte de alguns destes profissionais em abranger esse cuidado na medicina, o que
reforça os estereótipos acerca dos cuidados paliativos, já que muitas vezes não é bem-quisto pela família e por alguns profissionais
de saúde.

REFERENCIAS

1. SILVA-RODRIGUES, Fernanda Mchado; LUCCA, Milena de; LEITE, Ana Carolina Andraade Biaggi; ALVARENGA, Willyane de
Andrade; NUNES, Michele Darezzo Rodrigues; NASCIMENTO, Lucila Castanheira. Gerenciamento dos sintomas relacionados à
quimioterapia em crianças e adolescentes: perspectivas de cuidadores familiares. Revista da escola de Enfermagem da USP. 2021.
2. WHITAKER, Maria Carolina Ortiz; NASCIMENTO, Lucila Castanheira; BOUSSO, Regina Szylit; LIMA, Regina Aparecida Garcia de. A
vida após o câncer infantojuvenil: experiências dos sobreviventes. Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn). 2013. 3. DIAS, Letícia
Valente; VIEGAS, Aline da Costa; MUNIZ, Rosani Manfrin; CARDOSO, Daniela Habekost; AMARAL, Débora Eduarda Duarte do;
CARNIÉRE, Clarice de Medeiros. Cuidados paliativos oncológicos: visão de familiares de pacientes acompanhados por uma equipe
de consultoria. Journal Health NPEPS. 2021.
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TITULO A SELETIVIDADE PENAL NO PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO SECUNDÁRIA

INTRODUCAO

No processo de criminalização secundária, cuida-se da atuação do Estado na identificação, acusação e julgamento dos indivíduos
que praticaram um delito, ou seja, trata-se da atuação das instâncias oficiais, entendidas como Polícia, Ministério Público e Poder
Judiciário. Na definição de Batista, criminalização secundária “é a ação punitiva exercida sobre pessoas concretas, que acontece
quando as agências policiais detectam uma pessoa que supõe-se tenha praticado certo ato criminalizado primariamente". Ocorre
que esse procedimento não se opera de forma isonômica e critérios raciais e econômicos acabam se revelando na escolha das
pessoas a serem processadas.

OBJETIVOS
O intuito do presente trabalho é abranger o assunto em relação ao processo de criminalização em sua fase secundária. No Brasil,
ocorre uma propensão histórica de criminalizar parcelas da sociedade, em geral as classes sociais mais baixas e marginalizadas e,
aqui, busca-se definir fatores que levam a tanto.

METODOLOGIA Para a realização deste trabalho, recorreu-se à pesquisa bibliográfica em artigos científicos, livros e revistas especializadas.

RESULTADOS

O discurso real do Direito Penal, traz uma crítica ao que foi estabelecido no discurso oficial. Ele tem uma função política de
estratégia de controle social. As classes sociais se subdividem em duas grandes camadas que as diferenciam: a classe dos os
proprietários do capital e dos possuidores de força de trabalho, ou seja, uma classe social de dono das riquezas; e do outro lado os
trabalhadores assalariados e empregados. O Direito Penal tem um viés político para o controle social e todos os fenômenos sociais
e as instituições de controle jurídico e político do Estado devem ser estudados com base na luta dessas classes fundamentais.

CONCLUSOES

As falhas do sistema penal estão enraizadas na sociedade. Dessa forma, é necessário um amplo estudo acerca das principais
causas de manutenção desse estigma social, para assim, entender o que é necessário para uma mudança efetiva. Para que esse
cenário mude, primeiramente faz-se necessário muito investimento em educação, cultura, lazer e saúde. Além de políticas públicas
de conscientização, importante o investimento nas instituições oficiais do estado para oferecer um treinamento adequado, com
base nos preceitos constitucionais. Deve-se conscientizar a população de que, perante a Constituição, todos são iguais, sem
distinção de raça, sexo, cor, condição social, ou quaisquer outras distinções e que não existe uma rotulação de criminoso.
Criminoso será aquele que for condenado com trânsito em julgado, respeitando o devido processo legal, e apenas este, não devendo
a sociedade fazer um juízo de valor por si próprio, pois não é apta para tal fato, acabando por ocasionar marcas eternas na vida
daquele indivíduo.

REFERENCIAS
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TITULO
LEVANTAMENTO PARASITOLÓGICO DE PIRANHAS (Serrasalmus marginatus Valencienne, 1837) DO RESERVATÓRIO DE
GUARAPIRANGA REVELA POTENCIAIS AMEAÇAS

INTRODUCAO

As ações antrópicas cada vez mais danificam a natureza e seus ecossistemas, através da urbanização acelerada por um
crescimento econômico em larga escala, levando a perda de habitats e obrigando espécies selvagens a se adaptarem a áreas
modificadas, tal contato pode ocasionar extinção e aumento de novos ou reincidentes patógenos causadores de zoonoses, já que a
saúde pública não consegue evoluir na mesma velocidade. Com o aprofundamento das desigualdades e da miséria, novas fontes de
proteínas são requeridas por comunidades carentes buscando suprir demandas alimentares básicas. As regiões periféricas de
grandes metrópoles, como é o caso do entorno do reservatório de Guarapiranga, na grande São Paulo, são especialmente
vulneráveis a zoonoses emergentes. Essas comunidades têm dentre suas fontes de proteína a pesca de subsistência, contudo com
a popularização de técnicas culinárias exóticas, que se baseiam no consumo in natura de pescado, aumenta-se os riscos de
contágio por novos agentes zoonóticos. Dentre os potenciais agentes zoonóticos oriundos de peixes destacam-se os helmintos,
bactérias, fungos, vírus e protozoários. Um dos peixes mais consumidos de Guarapiranga é a piranha (Serrasalmus marginatus) que
embora temida, é bastante apreciada na culinária por sua carne saborosa e versátil no preparo. No entanto, é desconhecido os
agentes infectantes presentes nas populações de piranhas do reservatório, principalmente desconhece-se se há dentre eles um
potencial agente zoonótico.

OBJETIVOS
O presente trabalho busca rever o que se conhece da literatura acerca de zoonoses associadas a peixes de água doce, buscando
reconhecer dentre a regiões biogeográficas brasileiras aquelas possuem peixes hospedeiros de zoonoses e consequentemente,
oferecem riscos à saúde da população local.

METODOLOGIA
Para a análise de parasitofauna foram coletados 20 exemplares de piranhas do reservatório de Guarapiranga com o uso de redes de
emalhe. Os animais foram necropsiados no LAB-Vet (URC- UNISA) e órgãos como brânquias, intestinos, cavidade peritoneal e
musculatura, foram analisados em esteriomicrocópio. Os parasitas encontrados foram identificados e fixados em etanol.

RESULTADOS

Ressalva-se aqui que o estágio de identificação dos parasitas é inicial e sua identificação a nível específico ainda não foi possível.
Por outro lado, com os resultados que já possuímos identificamos duas espécies de Platyhelminthes, um Monogenea parasitando
as brânquias de todos os indivíduos e um Cestoda parasitando músculo de 10% dos peixes amostrados. Não foram encontrados
parasitas sanguíneos, no entanto na cavidade peritoneal, e no próprio peritônio visceral foram encontradas ao menos duas espécies
de Nematodas. Estes ainda precisam ser identificados molecularmente, mas já preocupam pelo seu potencial zoonótico. Peixes
predatórios, topo de cadeia alimentar, como é o caso de piranhas, costumam abrigar os Nematodas parasitários em seu último
estágio antes de parasitar um hospedeiro de sangue quente, podendo ser uma ave ou mamífero, dentre esses o homem.

CONCLUSOES
Por essa razão, até que se conclua os estudos do presente trabalho recomenda-se cautela ao consumir esses peixes do
reservatório, tomando cuidado com a assepsia e sobretudo que se evite o consumo de sua carne in natura, até que se descubra se
os parasitas que a infectaram possuem caráter zoonótico.

REFERENCIAS
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TITULO
Redescrição de Rineloricaria jaraguensis Steindachner, 1909 (Siluriformes, Loricariidae, Loricariinae) com base em taxonomia
integrativa.

INTRODUCAO

A taxonomia integrativa, por meio da interação de técnicas, caracteriza e delimita espécies e pode ser especialmente valiosa em
grupos complexos como os peixes do gênero Rineloricaria. Esse grupo possui 69 espécies válidas, porém muitas de suas espécies
foram descritas de forma precária incluindo a spécie R. lima (espécie tipo) o outras espécies antigas, como R. jaraguensis
Steindachner, 1909. O material tipo dessa espécie encontrar-se bastante desgastado pelo tempo e sua distribuição é dada apenas
para o pequeno rio Jaraguá e seus afluentes, no estado de Santa Catarina. A própria caracterização da espécie é muito superficial,
com uma série de características não abordadas no trabalho original, tão pouco em trabalhos subsequentes.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivo realizar a revisão taxonômica por meio de taxonomia integrativa de Rineloricaria jaraguensis.
Pretende-se rediagnosticar a espécie tal como caracteriza-la do ponto de vista genético e citogenético.

METODOLOGIA

Para isso, foram analisados 86 indivíduos de Rineloricaria jaraguensis depositadas na coleção da UNESP campus de Botucatu. A
Título de comparação outras 22 espécies de Rineloricaria ocupantes da região Sul do Brasil foram analisadas. A caracterização
morfológica foi feita por meio de análises merísticas e morfométricas. Todos os indivíduos foram medidos com paquímetro digital e
suas contagens foram realizadas com o auxílio de esteriomicroscópio. A caracterização citogenética foi feita seguindo protocolo e
Oliveira 1998. Análises moleculares foram realizadas com base no gene COI pelo método de Neigbour-Joing

RESULTADOS

Rineloricaria jaraguensis apresenta 2n = 64 cromossomo e geneticamente é próxima a R. langei e R. kronei, espécies do Paraná e
São Paulo respectivamente. R. jaraguensis pode ser distinta das congêneres pela seguinte combinação de características:
Diagnose: R. jaraguensis difere das congêneres (exceto R. falax, R. formosa e R. hasemani ) por apresenta seis placas na série mid
dosal [ vs ausência dessa série ou quando presente, com número diferente seis placas); R. jaraguensis se difere das demais
espécies do gênero por acentuada elevação na borda superior dos olhos e ausência da inclinação superior da ponta do focinho.
Descrição: Rineloricaria jaraguensis possui cinco séries de placas laterais, abdômem completamente coberto por placas de várias
séries irregulares, presença de odontodes hipertrofiados na lateral da cabeça, espinhos peitorais e região pré-dorsal nos machos
nupciais O padrão de colorido aponta para a presença de 5 a 6 faixas transversais escuras sobre a superfície dorsal, sendo a
primeira na base do crânio, a segunda na altura da inserção da nadadeira dorsal e as demais ao longo do pedúnculo caudal.
Constatou-se também que R. jaraguensis não é confinada à drenagem do rio Jaraguá mas também se encontra distribuídas em rios
e riachos que desaguam nas baias de Guaratuba e Paranaguá, ampliando consideravelmente a distribuição da espécie.

CONCLUSOES
É possível concluir que R. jaraguensis é uma espécie diferente das congêneres, tanto genética quanto morfologicamente e possui a
distribuição mais ampla do que se supunha.
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Página 790



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13681
Taxonomia dos Grupos

Recentes
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

3659062 - BEATRIZ RODRIGUES DA CRUZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Guilherme José da Costa Silva

TITULO
DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE Rineloricaria Bleeker, 1862 (Siluriformis; Loricariidae; Loricariinae) DA BACIA DO LESTE
BRASILEIRA

INTRODUCAO
O gênero Rineloricaria Bleeker,1862, conta atualmente com 69 espécies válidas, sabe-se que muitas espécies são conhecidas,
porém ainda não foram devidamente descritas.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivo realizar a descrição formal de Rineloricaria sp. Nova, oriunda de um pequeno córrego, afluente
do rio Jaraguá que é simpátrica com R. jaraguensis, por meio de taxonomia integrativa.

METODOLOGIA

Para isso, foram analisados 20 indivíduos de Rineloricaria sp. Nova depositadas na coleção da UNESP campus de Botucatu. Como
material comparativo foram analisadas outras espécies das drenagens da região sul brasileira e que compartilham um padrão
irregular de cobertura abdominal por placas, tal como Rineloricaria sp. Nova. Para isso foram realizadas análises morfológicas,
citogenéticas e genéticas pera análise de NeigbourJoining do Gene Mitocondrial Citocromo Oxidase C Subunidade I (COI).

RESULTADOS

A análise do COI aponta que a espécie nova é geneticamente mais próxima de R. lima, a espécie tipo do gênero. A caracterização
citogenética demonstrou que a espécie nova possui 2n = 66 cromossomos. Após a análise morfológica foi possível diagnosticar a
nova espécie, como se segue: Diagnose: Rineloricaria sp. Nova difere-se das congêneres [exceto Rineloricaria anhaguapitan,
Rineloricaria baliola, Rineloricaria capitonia, Rineloricaria cubataonis, Rineloricaria maacki, Rineloricaria malabarbai, Rineloricaria
microlepidogaster, Rineloricaria reisi, Rineloricaria setepovos, Rineloricaria steinbachi e Rineloricaria tropeira ] por apresentar a
cobertura abdominal com falhas, onde a região cleitral é nua ou parcialmente nua em indivíduos adultos [vs abdome completamente
coberto por placas, inclusive a região cleitral]. Rineloricaria sp. Nova se diferencia do restante das congêneres (exceto Rineloricaria
cubataonis) por apesentar quatro séries de placas laterais, série middorsal ausente [vs cinco séries de placas laterais, série
middorsal presente]. Finalmente, Rineloricaria sp. Nova se difere de Rineloricaria cubataonis pela presença de cinco bandas
transversais na região dorsal sendo a primeiro na base da nadadeira dorsal e as demais ao longo do pedúnculo caudal [vs quatro
bandas transversais na região dorsal em R. cubataonis, sendo a primeira na base da nadadeira dorsal e as demais ao longo do
pedúnculo caudal]. Descrição: Rineloricaria sp. Nova caracteriza-se como uma espécie de pequeno porte dentre as Rineloricaria
com o comprimento padrão máximo de 92,1mm, Sua cabeça possui formato triangular em vista dorsal, focinho de triangular a
levemente elipsoidal com área nua alcançando o primeiro poro do canal látero sensorial, região da cinturar escapular nua, região
abdominal parcialmente coberta por placas, iniciando por uma placa poligonal pré-anal, seguida por três placas menores
anteriormente e essas por cinco placas, dessas cinco placas parte um grupo oblongo de placas formando um triângulo de placas
que não alcançam as placas látero abdominais e não atingem anteriormente a porção posterior de implantação da nadadeira
peitoral. O raio superior da caudal é prolongado em um filamento curto.

CONCLUSOES
A partir das análises e resultados obtidos por meio de taxonomia integrativa, conclui-se que estamos diante de uma nova espécie de
Rineloricaria e essa, que possui distribuição restrita, mesmo antes de receber um nome formal, já pode ser colocada dentre as
espécies ameaçadas de extinção.

REFERENCIAS

CHAMON, C.C. (#38) FICHBERG, I. (2022) Rineloricaria quilombola: a new species of whiptail catfish (Siluriformes, Loricariidae,
Loricariinae) from upper and middle Tocantins River basin, Brazil. Zootaxa 5194, 58–70. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5194.1.3
DA COSTA-SILVA, G.J., OLIVEIRA, C. (#38) DA COSTA E SILVA, G.D.S. (2021) New species of Rineloricaria (Siluriformes:
Loricariidae) from the Paranaíba River basin, Brazil. Zootaxa 5072, 531–540. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5072.6.2 GHAZZI,
M.S. (2008) Nove espécies novas do gênero Rineloricaria (Siluriformes, Loricariidae) do rio Uruguai, do sul do Brasil. Iheringia. Série
Zoologia 98, 100–122. https://doi.org/10.1590/S0073-47212008000100014
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TITULO
Aplicação de Inteligência Artificial com Visão Computacional e Redes Neurais como ferramenta auxiliar ao diagnóstico de Câncer de
Mama em exames por imagens

INTRODUCAO

No Brasil o câncer de mama é o segundo tumor mais incidente em mulheres, conforme o INCA, raro em mulheres jovens e até 1%
em homens, tendo maior ocorrência em mulheres a partir dos 50 anos, sendo estimados para 2022 uma incidência de 43,74
mulheres em cada 100mil no ano de 2022 que resulta em 66.280 novos casos. A pandemia estagnou esses números,
aparentemente retornando os procedimentos em 2021, que devem aumentar com taxa de pelo menos 10% ao ano devido ao
envelhecimento da população nos países do G20 e aumento da disponibilidade de mamografias nas economias emergentes. O
objetivo da mamografia é a detecção precoce do câncer de mama, tipicamente através da detecção de massas características e/ou
microcalcificações.

OBJETIVOS
Desenvolver, testar e validar um algoritmo de inteligência artificial para criar um ambiente virtual que auxiliará no diagnóstico do
câncer de mama em mamografias por meio da detecção com deep learning.

METODOLOGIA

Este trabalho desenvolve um ambiente virtual estruturado em Python, implementando IA no processamento de imagens de
mamografias através de rede neural convolucional e visão computacional com OpenCV, para interpretar modelos treinados de
modo a identificar na imagem a presença e/ou tendência à nódulos. Nesta primeira fase o projeto conta com parceria e apoio da
empresa Bioflex USA que colaborou para obtenção de informações técnicas e imagens de exames utilizadas nos testes do
algoritmo, as quais contam com uma técnica de posicionamento mamário com a utilização de solução adesiva de otimização para
exame radiológico de mamografias (MammoGRIP®(#38)#65039;), permitindo melhorar a qualidade das imagens.

RESULTADOS

O algoritmo permitiu ler até 3.000.000 de imagens 3 vezes por segundo, processando por GPU, entretanto os testes iniciais contam
imagens de mamografia utilizados em fast track de 30, 60 e 90 dias nos EUA com a participação da Bioflex USA. Para os testes
preliminares foi possível reconhecer cálculos malignos (aglomerado) de 6 mm, cânceres não invasivos como DCIS em tamanho de 8
mm, câncer de mama em mamografia de 11 mm, e câncer de mama visível em uma mamografia com tamanho entre 2 e 3 mm. A
Bioflex USA assinou uma cooperação com a Unisa apoiando a pesquisa e estudo multicêntrico para obter amostra de 3.000
pacientes para alavancar o uso de tecnologia no diagnóstico precoce de câncer de mama. Será elaborada uma interface para
usabilidade pelo usuário. O projeto de pesquisa será submetido ao CEP-UNISA a partir do 1º trimestre de 2023 para os testes com
mamografias.

CONCLUSOES

O algoritmo demonstrou viabilidade, tendo continuidade pela pesquisa desenvolvida na engenharia Unisa com as áreas da saúde
para testar uma amostra maior, necessária para validar o treinamento da IA e refinar a detecção de nódulos. Implementando a
interface do usuário possibilitará testá-lo em ambientes de exames como uma ferramenta auxiliar ao diagnóstico precoce
promovendo precisão e minimizando tempo de análise para resultados. Quanto as imagens, as obtidas com
MammoGRIP®(#38)#65039; otimizando o posicionamento da mama, apresentaram melhor qualidade e a IA pode distinguir com
melhor precisão nódulos reais de falsos positivos.

REFERENCIAS
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Radiología, v. 63, n. 3, p. 236-244, 2021. FACINA, Taís. Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil. Revista
Brasileira de Cancerologia, v. 62, n. 1, p. 59-60, 2016. GUIMARAES, Augusto Júnio et al. Using fuzzy neural networks to improve
prediction of expert systems for detection of breast cancer. In: Anais do XV Encontro Nacional de Inteligência Artificial e
Computacional. SBC, 2018. p. 799-810. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Estimativa 2020:
incidência do Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2019a Disponível em: https://www.inca.gov.br/estimativa/taxas-
ajustadas/neoplasia-maligna-da-mama-feminina-e-colo-do-utero. Acesso em: 1 agosto 2022. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. A situação do câncer de mama no Brasil: síntese de dados dos sistemas de informação. Rio de
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Ronaldo Corrêa Ferreira. Aspectos históricos do controle do câncer de mama no Brasil. Revista Brasileira de Cancerologia, v. 59, n.
3, p. 331-339, 2013. PULGARIN SÁNCHEZ, Santiago; VALENCIA OROZCO, Sara Lucía. Análisis crítico de las técnicas de inteligencia
artificial más utilizadas en la predicción del cáncer de mama a partir de mamografías. 2020. SALDAÑA, Samuel. Modelo de
inteligencia artificial para el pronóstico de detección de cáncer de mama mediante una red neuronal artificial. Revista Plus
Economía, v. 10, n. 1, p. 34-42, 2022. SILVA, Pamella Araújo da; RIUL, Sueli da Silva. Câncer de mama: fatores de risco e detecção
precoce. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 64, p. 1016-1021, 2011. SILVA, Robson Mariano; LEAL, M. R. R.; LIMA, F. M. Predico
do Câncer de Mama com Aplicação de Modelos de Inteligência Computacional. TEMA (São Carlos), v. 20, p. 229-240, 2019.
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TITULO PADRÃO REGENERATIVO DE NADADEIRA CAUDAL DE Rineloricaria parva (SILURIFORMES: LORICARIIDAE: RINELORICARIA)

INTRODUCAO

A Regeneração seria o processo pelo qual ocorre a reparação ou cicatrização de um órgão ou tecido. Ela categoriza-se de acordo
com sua origem, em fisiológica (ecdise em artrópodes), reprodutiva (fissiparidade de platelmintos), ou ainda de reparo
(reconstituição de um órgão ou tecido lesionado em vertebrados). A regeneração com finalidade de reparo ainda pode ser
classificada quanto ao seu mecanismo em Epimorfose (quando há a formação de um blastema, que seria acúmulo de células troco
no local da amputação que se multiplicam e diferenciam em um órgão totalmente restaurado) e Morfolaxia (quando reparo é parcial
e sem o envolvimento de blastema, esse processo dá origem na maioria das vezes a um órgão anômalo por vez disfuncional). Em
estudos regenerativos peixes são bastante comuns, como os realizados com Dario rerio e sua grande capacidade de regenerar raios
das nadadeiras quando seccionados. Análises preliminares apontam um novo padrão regenerativo possa ser identificado na
nadadeira caudal em peixes do gênero Rineloricaria (principalmente em Rineloricaria parva), um grupo de peixes dulcícolas
neotropicais que possui o marcante pedúnculo caudal longo e a nadadeira caudal complexa e ornamentada.

OBJETIVOS
O presente estudo se propõe descrever esse processo regenerativo, avaliar seus mecanismos e estimar o potencial de regenerar
uma nadadeira complexa como a de R. parva.

METODOLOGIA

Foram feitas análises morfométricas em 496 Rineloricaria parva. Desses indivíduos foram somados dados merísticos e
morfométricos. Exemplares de outras 50 espécies também foram analisados. Para a análise da nova arquitetura do pedúnculo e da
nadadeira caudal indivíduos amputados (animais que reconhecemos pedúnculo caudal deformado ou reduzido) e normais foram
diafanizados e analisados em esteriomicroscópio.

RESULTADOS

Os resultados utilizados através das medições, e contagem de placas pós-anal demonstraram que normalmente R. parva possui
entre 17/18 placas fusionadas no pedúnculo caudal, entretanto, constatou-se que 12 indivíduos apresentavam número reduzido de
placas variando de 10 a 16, porém possuíam nadadeira caudal aparentemente funcional. Diferente de outros padrões regenerativos
a nova nadadeira implanta-se na extremidade do pedúnculo caudal, não havendo portanto, uma regeneração do pedúnculo, mas sim
da nadadeira. Detectamos que nos animais amputados a base implantada da nadadeira varia podendo ser deslocada lateralmente. A
nadadeira regenerada possui inclusive as ornamentações típicas da espécie como longos filamentos no raio superior e inferior,
porém apresenta pequenas imperfeições, como redução do número de raios e a perda das placas supracaudais. Esse padrão
regenerativo assemelha-se a morfolaxia, pela regeneração imperfeita do órgão. Por outro lado a nadadeira caudal foi
completamente regenerada em um local não-natural, relacionado à provável formação de um blastema na extremidade do
pedúnculo caudal amputado

CONCLUSOES

Os dados que dispomos sugerem que o padrão regenerativo apresentado por Rineloricaria parva seja intermediário. Para a
conclusão final do trabalho propomos aprofundar no estudo da arquitetura de implantação da nadadeira caudal de animais
amputados e normais, e estudar a expressão gênica de animais amputados para entender os mecanismos envolvidos no padrão
regenerativo descrito.

REFERENCIAS
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ecology (#38) evolution, 25(3), 161-170. Nakatani, Y., Kawakami, A., (#38) Kudo, A. (2007). Cellular and molecular processes of
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TITULO
TAXONOMIA INTEGRATIVA DE HEMIODONTICHTHYS ACIPENSERINUS (1953) COM POSSÍVEL DESCRIÇÃO DE NOVOS TAXONS NO
RIO PARAGUAI.

INTRODUCAO

O gênero Hemiodontichthys é um dos poucos gêneros monotípicos da subfamília Loricariinae. O gênero é endêmico da América do
Sul e possui vasta distribuição geográfica, ocorrendo nas bacias brasileiras até os rios Marañon e Madre de Dios, no Peru.
Tipicamente, H. Ancipenserinus ocupa rios de grande porte, onde frequentemente é encontrado em bancos de areia rasos junto a
margens de trechos de água lenta e grande incidência de sol. Esses peixes pequenos (em torno de 13 cm) possuem o corpo
extremamente deprimido e com coloração que confere a esses animais uma excelente camuflagem em fundos arenosos.Desde a
descrição da espécie por Kner (1953), a taxonomia tradicional não consegue identificar padrões morfológicos divergentes a ponto
de sustentar a ocorrência de outras espécies no gênero. O que faz desse grupo o Loricariinae com maior distribuição, fugindo do
padrão de outras espécies da subfamília que costumam estabelecer populações locais e forte endemismo. Em 2018, análises
combinadas de citogenética e molecular permitiram o questionamento do status monotípico de Hemiodontichthys, reforçando
suspeitas de que H. Ancipecerinus trata-se de um complexo de espécies.

OBJETIVOS
Por essa razão, o presente trabalho se propôs a realizar a taxonomia integrativa do gênero Hemiodontichtys com base em
características moleculares de morfometria geométrica.

METODOLOGIA

Para isso foram analisados, preliminarmente, 58 indivíduos, distribuídos em 11 localidades, sendo que essas estão presentes nas
bacias hidrográficas: Madeira - 2 amostras (localidade tipo de H. ansipenserinus), Tapajós - 1 amostra, Paraguai - 2 amostras,
Guamá - 5 amostras; e Purus - 43 amostras. Desta última bacia, analisamos duas populações, uma no igarapé Inquiri (25) e outra do
Igarapé são Francisco (18), das quais, foram tratadas como distintas, tendo em vista as análises moleculares presentes na
literatura. Para as análises morfológicas, os indivíduos foram fotografados em sua vista dorsal e características foram tomadas
com auxílio de lupa e paquímetro digital.

RESULTADOS

Apesar do procedimento de caracterização ainda encontrar-se em estágio inicial, já é possível destacar alguns resultados. As
análises morfológicas apontam que o grupo do Paraguai se destaca de outras populações pela seguinte combinação de
características: Hemiodontichthis sp. Paraguai se distingui de H. ancipenserius pela presença de quatro faixas largas transversais
na região dorsal, sendo a primeira na base da nadadeira dorsal e as outras três ao longo do pedúnculo caudal [vs seis ou sete faixas
delgadas transversais na região dorsal, das quais, a primeira na base da nadadeira dorsal e as demais ao longo do pedúnculo
caudal];. Hemiodontichthys sp. Paraguai possui também cabeça mais larga e rostro proporcionalmente mais curto quando
comparado com H. ansipenserinus.

CONCLUSOES
Os resultados, embora preliminares, apontam para a existência de espécies novas do gênero, bem como, destacam a necessidade
de novas análises, com mais indivíduos por população e de mais populações para a tomada de decisão taxonômica.

REFERENCIAS

ISBRÜCKER, I. J. H.;, (#38) NIJSSEN, H. (1974). On Hemiodontichthys acipenserinus and Reganella depressa, two remarkable mailed
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The non-monotypic status of the neotropical fish genus Hemiodontichthys (Siluriformes, Loricariidae) evidenced by genetic
approaches. Mitochondrial Dna Part A. Abingdon: Taylor (#38) Francis Ltd, v. 29, n. 8, p. 1224-1230, 2018. FORNEL, R.; CORDEIRO-
ESTRELA, P. Morfometria geométrica e a quantificação da forma dos organismos. In: Jorge R. Marinho; Luiz U. Hepp; Rodrigo
Fornel. (Org.). Temas em Biologia: Edição comemorativa aos 20 anos do Curso de Ciências Biológicas e aos 5 anos do PPG-Ecologia
da URI Campus de Erechim. 1ed.Erechim: EDIFAPES, 2012, p. 101-120.
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TITULO O TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE LIMFEDEMA NO PÓS-OPERATORIO DE MASTECTOMIA

INTRODUCAO

A neoplasia mamaria é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres sendo 29,7% entre os tipos. Caracterizado por uma
desordem no momento de multiplicação das células, o que gera características anormais das células. Esse tipo de câncer quando há
riscos é comum a realização da mastectomia, é importante levar em consideração os tipos de mastectomia, sendo os mais
frequentes o Patey, halsted, madden. No pós-operatório é comum o desenvolvimento de linfedema e a diminuição da amplitude de
movimento do ombro assim como outras complicações.

OBJETIVOS Verificar os resultados descritos na literatura sobre o tratamento de linfedema no Pós-operatório de mastectomia.

METODOLOGIA

Está revisão de literatura sistemática foi elaborada com embasamento em matérias publicados em: livros, artigos científicos e
publicações periódicas encontrados nos seguintes bancos de dados: MEDLINE, PEDro, LILACS, BVS, SciELO e PUBMED utilizando as
palavras-chaves: Lymphedema, Postoperative Care e Mastectomy. Levando em consideração os últimos 10 anos (2012 a 2022)
utilizando-se dos operadores booleanos “and”, “or”,“not”. Foi incluído como critério de exclusão: trabalhos que não obtiveram nota
mínima 6 de acordo com a escala de avaliação PEDro. Critério de inclusão: estudo comtempla artigos cujo ano de publicação
estejam período de 2012 a 2022, no idioma inglês.

RESULTADOS

Alguns estudos relatam que a estimulação da drenagem linfática precoce é importante para diminuir linfedemas secundários,
facilitando o procedimento no pós-operatório. Deixam claro também a grade incidência de linfedema entra 13 a 65% dos pacientes
em um grupo controle. Os estudos relatam a melhora dos sintomas, da dor e da amplitude de movimento, porém quando é falado de
melhoria de qualidade de vida e diminuição de volume relativo do braço ipsilateral antes do procedimento cirúrgico temos
contradições entre os autores, sendo colocado em pauta outros fatores determinantes como: questões financeiras, sócias e
psicológicas.

CONCLUSOES
O tratamento de linfedema no pós-operatório de mastectómica apresenta um retorno positivo após o tratamento incluindo a
drenagem linfática associada a mobilização, alongamentos e exercícios ativo livre, ativo assistido e passivos. Melhorando assim a
amplitude de movimento do ombro homolateral a mastectomia, auxiliando na diminuição da dor.

REFERENCIAS
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TITULO DUPLA CÂMARA DO VENTRÍCULO DIREITO EM UM FELINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

A dupla câmara do ventrículo direito é uma anomalia congênita caracterizada por feixes musculares que surgem da parede do septo
e se prolongam até a parede parietal do ventrículo direito, dividindo o ventrículo direito em duas câmaras, uma proximal e de alta
pressão e outra câmara distal de baixa pressão. Os felinos com essa alteração podem se apresentar assintomáticos, apenas com
presença de sopro sistólico à auscultação, mas possivelmente podem desenvolver insuficiência cardíaca congestiva direita. A
visualização no exame de ecocardiograma da via de saída do ventrículo direito e da valva pulmonar deve ser minuciosa para ser
possível diferenciar entre dupla câmara do ventrículo direito e estenose pulmonar.

OBJETIVOS
Relatar um caso clínico de um paciente felino diagnosticado com dupla câmara do ventrículo direito atendido no Hospital Veterinário
da Universidade Santo Amaro (UNISA).

METODOLOGIA
Foi realizado a revisão do prontuário de um paciente felino, macho, sem raça definida, de 3 anos de idade que foi atendido no
Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (UNISA), no período de julho de 2020 a setembro de 2022.

RESULTADOS

Um felino sem raça definida, macho, de 1 ano, pesando 4 kg, foi atendido no hospital no dia 17 de julho de 2020, com histórico de
taquipneia após exercícios físicos e esporadicamente apresentava abertura da cavidade oral para realizar a inspiração. Ao exame
físico, auscultou-se ritmo cardíaco regular com sopro sistólico grau IV/VI, demais parâmetros dentro da normalidade. Ao realizar
exames complementares, não foram encontradas alterações em hemograma, exames bioquímicos e ultrassom abdominal. No
eletrocardiograma observou-se ritmo sinusal. No ecocardiograma, constatou-se presença de banda anômala muscular em via de
entrada do ventrículo direito. Foi iniciado o tratamento com Atenolol 6,25 mg/animal/VO/SID/ANR. Tutor retornou para atendimento
somente em 02 de fevereiro de 2022, referindo que animal havia passado por quadro de efusão pleural há alguns dias. Foi realizado
novos exames complementares, tendo os resultados semelhantes aos efetuados em 2020, sendo assim foi adicionado a terapia
Clopidogrel 18,75 mg/gato/VO/SID/ANR. Em 14 de abril de 2022 foi acrescentado a terapia Furosemida 2 mg/kg/VO/SID/ANR após
ser constatado presença de líquido livre não drenável em ambos os hemitórax durante exame de ultrassom torácico a beira leito
(TFAST). Animal vem sendo acompanhado desde então, mantendo quadro clínico estável.

CONCLUSOES
A dupla câmara do ventrículo direito é um defeito congênito raro que pode causar sintomas semelhantes aos verificados na
estenose pulmonar. A abordagem clínica para tratar esse defeito pode ter um desfecho favorável por um período variável.

REFERENCIAS

KOFFAS, H. et al. Double chambered right ventricle in 9 cats. Journal of Veterinary Internal Medicine, 21(1), 76-80, 2007. DINIS, A. F.
A. C. S. Obstruções congênitas de saída ventricular em canídeos: revisão bibliográfica e estudo retrospectivo de 7 casos clínicos.
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina Veterinária – Universidade de Lisboa. Lisboa, 2008. SANTOS, N. M. S. Estudo
retrospectivo de 47 casos de estenose pulmonar valvular em cães. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias –
Faculdade de Medicina Veterinária. Lisboa, 2019
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TITULO DUPLA CÂMARA DO VENTRÍCULO DIREITO EM UM FELINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

A dupla câmara do ventrículo direito é uma anomalia congênita caracterizada por feixes musculares que surgem da parede do septo
e se prolongam até a parede parietal do ventrículo direito, dividindo o ventrículo direito em duas câmaras, uma proximal e de alta
pressão e outra câmara distal de baixa pressão. Os felinos com essa alteração podem se apresentar assintomáticos, apenas com
presença de sopro sistólico à auscultação, mas possivelmente podem desenvolver insuficiência cardíaca congestiva direita. A
visualização no exame de ecocardiograma da via de saída do ventrículo direito e da valva pulmonar deve ser minuciosa para ser
possível diferenciar entre dupla câmara do ventrículo direito e estenose pulmonar.

OBJETIVOS
Relatar um caso clínico de um paciente felino diagnosticado com dupla câmara do ventrículo direito atendido no Hospital Veterinário
da Universidade Santo Amaro (UNISA).

METODOLOGIA
Foi realizado a revisão do prontuário de um paciente felino, macho, sem raça definida, de 3 anos de idade que foi atendido no
Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (UNISA), no período de julho de 2020 a setembro de 2022.

RESULTADOS

Um felino sem raça definida, macho, de 1 ano, pesando 4 kg, foi atendido no hospital no dia 17 de julho de 2020, com histórico de
taquipneia após exercícios físicos e esporadicamente apresentava abertura da cavidade oral para realizar a inspiração. Ao exame
físico, auscultou-se ritmo cardíaco regular com sopro sistólico grau IV/VI, demais parâmetros dentro da normalidade. Ao realizar
exames complementares, não foram encontradas alterações em hemograma, exames bioquímicos e ultrassom abdominal. No
eletrocardiograma observou-se ritmo sinusal. No ecocardiograma, constatou-se presença de banda anômala muscular em via de
entrada do ventrículo direito. Foi iniciado o tratamento com Atenolol 6,25 mg/animal/VO/SID/ANR. Tutor retornou para atendimento
somente em 02 de fevereiro de 2022, referindo que animal havia passado por quadro de efusão pleural há alguns dias. Foi realizado
novos exames complementares, tendo os resultados semelhantes aos efetuados em 2020, sendo assim foi adicionado a terapia
Clopidogrel 18,75 mg/gato/VO/SID/ANR. Em 14 de abril de 2022 foi acrescentado a terapia Furosemida 2 mg/kg/VO/SID/ANR após
ser constatado presença de líquido livre não drenável em ambos os hemitórax durante exame de ultrassom torácico a beira leito
(TFAST). Animal vem sendo acompanhado desde então, mantendo quadro clínico estável.

CONCLUSOES
A dupla câmara do ventrículo direito é um defeito congênito raro que pode causar sintomas semelhantes aos verificados na
estenose pulmonar. A abordagem clínica para tratar esse defeito pode ter um desfecho favorável por um período variável.

REFERENCIAS

KOFFAS, H. et al. Double chambered right ventricle in 9 cats. Journal of Veterinary Internal Medicine, 21(1), 76-80, 2007. DINIS, A. F.
A. C. S. Obstruções congênitas de saída ventricular em canídeos: revisão bibliográfica e estudo retrospectivo de 7 casos clínicos.
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina Veterinária – Universidade de Lisboa. Lisboa, 2008. SANTOS, N. M. S. Estudo
retrospectivo de 47 casos de estenose pulmonar valvular em cães. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias –
Faculdade de Medicina Veterinária. Lisboa, 2019
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TITULO IDADOS PALIATIVOS NO ENSINO MÉDICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

Os cuidados paliativos (CP) estão cada vez mais presentes na realidade da assistência em saúde na atualidade. No entanto, muitos
grupos populacionais ainda não têm acesso a esse tipo de cuidado, devido à falta de profissionais capacitados. Apesar da
relevância do conhecimento em CP, muitas universidades de medicina quando abordam essa temática durante a graduação o fazem
muito superficialmente, resultando em profissionais sem preparo emocional e técnico.

OBJETIVOS
Analisar a relação entre o ensino defasado sobre cuidados paliativos e sua carência na prática médica e relatar como é abordado
em diversas universidades brasileiras.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica sistemática de artigos publicados nas bases de dados Scielo, PubMed, Science Direct e Google Academic.

RESULTADOS

O levantamento bibliográfico mostrou que há uma baixa oferta de educação em CP no Brasil. Segundo a Academia Nacional de
Cuidados Paliativos, dos 302 cursos de medicina existentes no país, em 2018, apenas 14% oferecem a disciplina de Cuidados
Paliativos, e, destes, apenas 6% têm como disciplina obrigatória. Foi observado que na maioria das escolas médicas, o ensino sobre
esta temática está diretamente associado à iniciativa de acadêmicos, através da formação de ligas e estudos extracurriculares.
Além disso, constatou-se que cursos de residência em medicina paliativa não possuem uma matriz regulamentadora, acarretando
em uma disparidade de ensino. Outro estudo, evidenciou que acadêmicos de medicina possuem dificuldade na comunicação de
más notícias e enxergam a morte como um fracasso médico, reforçando a ideia de falta de conhecimento técnico sobre CP.

CONCLUSOES
A grade curricular deve adaptar-se às necessidades atuais da sociedade brasileira, retificando a necessidade do ensino em CP
durante a graduação médica, pois profissionais mal preparados em CP acabam reforçando que pacientes e familiares interpretem
como uma desistência dos médicos em relação ao cuidado e temam a entrada da equipe de CP no caso.

REFERENCIAS

1. Castro, AA; Taquette, SR; Marques, NI. Cuidados Paliativos: inserção do ensino nas escolas médicas do Brasil. Revista Brasileira
de Educação Médica. 2020; 45(2): 1-7. 2. Caldas, GHO; Moreira, SNT; Vilar, MJ. Cuidados Paliativos: uma proposta para o ensino da
graduação em medicina. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. 2018; 21(3):269-280. 3. Castro, AA et al. Ensino em cuidados paliativos no
Brasil: Percepção de docentes das escolas médicas. New Trends in Qualitative Research. 2022; 4. Plauto, MSBC et al. Spirituality
and quality of life of physicians who work with the finitude of life. Revista Brasileira de Educação Médica. 2022; 5. Gomes, AIM et al.
Grau de conhecimento dos alunos de medicina sobre cuidados paliativos. Hematol transfus cell ther. 2020; 42(2):551-567. 6.
Frazão, P. Os cuidados paliativos no Ensino médico pré-graduado: Perspectivas dos estudantes finalistas de medicina e dos
internos de formação geral. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Interna. 2021; 28(1): 13-21. 7. Brasil. Academia Nacional
de Cuidados Paliativos: Análise situacional e recomendações para estruturação de programas de cuidados paliativos no Brasil. São
Paulo, 2018. 8. LDall’Oglio LM et al. Ensino de Cuidados Paliativos nas escolas médicas brasileiras: uma revisão integrativa. Espac.
Saude. 2021;
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Daniel Gomes Lichtenthaler

TITULO IDADOS PALIATIVOS NO ENSINO MÉDICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

Os cuidados paliativos (CP) estão cada vez mais presentes na realidade da assistência em saúde na atualidade. No entanto, muitos
grupos populacionais ainda não têm acesso a esse tipo de cuidado, devido à falta de profissionais capacitados. Apesar da
relevância do conhecimento em CP, muitas universidades de medicina quando abordam essa temática durante a graduação o fazem
muito superficialmente, resultando em profissionais sem preparo emocional e técnico.

OBJETIVOS
Analisar a relação entre o ensino defasado sobre cuidados paliativos e sua carência na prática médica e relatar como é abordado
em diversas universidades brasileiras.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica sistemática de artigos publicados nas bases de dados Scielo, PubMed, Science Direct e Google Academic.

RESULTADOS

O levantamento bibliográfico mostrou que há uma baixa oferta de educação em CP no Brasil. Segundo a Academia Nacional de
Cuidados Paliativos, dos 302 cursos de medicina existentes no país, em 2018, apenas 14% oferecem a disciplina de Cuidados
Paliativos, e, destes, apenas 6% têm como disciplina obrigatória. Foi observado que na maioria das escolas médicas, o ensino sobre
esta temática está diretamente associado à iniciativa de acadêmicos, através da formação de ligas e estudos extracurriculares.
Além disso, constatou-se que cursos de residência em medicina paliativa não possuem uma matriz regulamentadora, acarretando
em uma disparidade de ensino. Outro estudo, evidenciou que acadêmicos de medicina possuem dificuldade na comunicação de
más notícias e enxergam a morte como um fracasso médico, reforçando a ideia de falta de conhecimento técnico sobre CP.

CONCLUSOES
A grade curricular deve adaptar-se às necessidades atuais da sociedade brasileira, retificando a necessidade do ensino em CP
durante a graduação médica, pois profissionais mal preparados em CP acabam reforçando que pacientes e familiares interpretem
como uma desistência dos médicos em relação ao cuidado e temam a entrada da equipe de CP no caso.

REFERENCIAS

1. Castro, AA; Taquette, SR; Marques, NI. Cuidados Paliativos: inserção do ensino nas escolas médicas do Brasil. Revista Brasileira
de Educação Médica. 2020; 45(2): 1-7. 2. Caldas, GHO; Moreira, SNT; Vilar, MJ. Cuidados Paliativos: uma proposta para o ensino da
graduação em medicina. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. 2018; 21(3):269-280. 3. Castro, AA et al. Ensino em cuidados paliativos no
Brasil: Percepção de docentes das escolas médicas. New Trends in Qualitative Research. 2022; 4. Plauto, MSBC et al. Spirituality
and quality of life of physicians who work with the finitude of life. Revista Brasileira de Educação Médica. 2022; 5. Gomes, AIM et al.
Grau de conhecimento dos alunos de medicina sobre cuidados paliativos. Hematol transfus cell ther. 2020; 42(2):551-567. 6.
Frazão, P. Os cuidados paliativos no Ensino médico pré-graduado: Perspectivas dos estudantes finalistas de medicina e dos
internos de formação geral. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Interna. 2021; 28(1): 13-21. 7. Brasil. Academia Nacional
de Cuidados Paliativos: Análise situacional e recomendações para estruturação de programas de cuidados paliativos no Brasil. São
Paulo, 2018. 8. LDall’Oglio LM et al. Ensino de Cuidados Paliativos nas escolas médicas brasileiras: uma revisão integrativa. Espac.
Saude. 2021;
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Daniel Gomes Lichtenthaler

TITULO IDADOS PALIATIVOS NO ENSINO MÉDICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

Os cuidados paliativos (CP) estão cada vez mais presentes na realidade da assistência em saúde na atualidade. No entanto, muitos
grupos populacionais ainda não têm acesso a esse tipo de cuidado, devido à falta de profissionais capacitados. Apesar da
relevância do conhecimento em CP, muitas universidades de medicina quando abordam essa temática durante a graduação o fazem
muito superficialmente, resultando em profissionais sem preparo emocional e técnico.

OBJETIVOS
Analisar a relação entre o ensino defasado sobre cuidados paliativos e sua carência na prática médica e relatar como é abordado
em diversas universidades brasileiras.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica sistemática de artigos publicados nas bases de dados Scielo, PubMed, Science Direct e Google Academic.

RESULTADOS

O levantamento bibliográfico mostrou que há uma baixa oferta de educação em CP no Brasil. Segundo a Academia Nacional de
Cuidados Paliativos, dos 302 cursos de medicina existentes no país, em 2018, apenas 14% oferecem a disciplina de Cuidados
Paliativos, e, destes, apenas 6% têm como disciplina obrigatória. Foi observado que na maioria das escolas médicas, o ensino sobre
esta temática está diretamente associado à iniciativa de acadêmicos, através da formação de ligas e estudos extracurriculares.
Além disso, constatou-se que cursos de residência em medicina paliativa não possuem uma matriz regulamentadora, acarretando
em uma disparidade de ensino. Outro estudo, evidenciou que acadêmicos de medicina possuem dificuldade na comunicação de
más notícias e enxergam a morte como um fracasso médico, reforçando a ideia de falta de conhecimento técnico sobre CP.

CONCLUSOES
A grade curricular deve adaptar-se às necessidades atuais da sociedade brasileira, retificando a necessidade do ensino em CP
durante a graduação médica, pois profissionais mal preparados em CP acabam reforçando que pacientes e familiares interpretem
como uma desistência dos médicos em relação ao cuidado e temam a entrada da equipe de CP no caso.

REFERENCIAS

1. Castro, AA; Taquette, SR; Marques, NI. Cuidados Paliativos: inserção do ensino nas escolas médicas do Brasil. Revista Brasileira
de Educação Médica. 2020; 45(2): 1-7. 2. Caldas, GHO; Moreira, SNT; Vilar, MJ. Cuidados Paliativos: uma proposta para o ensino da
graduação em medicina. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. 2018; 21(3):269-280. 3. Castro, AA et al. Ensino em cuidados paliativos no
Brasil: Percepção de docentes das escolas médicas. New Trends in Qualitative Research. 2022; 4. Plauto, MSBC et al. Spirituality
and quality of life of physicians who work with the finitude of life. Revista Brasileira de Educação Médica. 2022; 5. Gomes, AIM et al.
Grau de conhecimento dos alunos de medicina sobre cuidados paliativos. Hematol transfus cell ther. 2020; 42(2):551-567. 6.
Frazão, P. Os cuidados paliativos no Ensino médico pré-graduado: Perspectivas dos estudantes finalistas de medicina e dos
internos de formação geral. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Interna. 2021; 28(1): 13-21. 7. Brasil. Academia Nacional
de Cuidados Paliativos: Análise situacional e recomendações para estruturação de programas de cuidados paliativos no Brasil. São
Paulo, 2018. 8. LDall’Oglio LM et al. Ensino de Cuidados Paliativos nas escolas médicas brasileiras: uma revisão integrativa. Espac.
Saude. 2021;
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TITULO IDADOS PALIATIVOS NO ENSINO MÉDICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

Os cuidados paliativos (CP) estão cada vez mais presentes na realidade da assistência em saúde na atualidade. No entanto, muitos
grupos populacionais ainda não têm acesso a esse tipo de cuidado, devido à falta de profissionais capacitados. Apesar da
relevância do conhecimento em CP, muitas universidades de medicina quando abordam essa temática durante a graduação o fazem
muito superficialmente, resultando em profissionais sem preparo emocional e técnico.

OBJETIVOS
Analisar a relação entre o ensino defasado sobre cuidados paliativos e sua carência na prática médica e relatar como é abordado
em diversas universidades brasileiras.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica sistemática de artigos publicados nas bases de dados Scielo, PubMed, Science Direct e Google Academic.

RESULTADOS

O levantamento bibliográfico mostrou que há uma baixa oferta de educação em CP no Brasil. Segundo a Academia Nacional de
Cuidados Paliativos, dos 302 cursos de medicina existentes no país, em 2018, apenas 14% oferecem a disciplina de Cuidados
Paliativos, e, destes, apenas 6% têm como disciplina obrigatória. Foi observado que na maioria das escolas médicas, o ensino sobre
esta temática está diretamente associado à iniciativa de acadêmicos, através da formação de ligas e estudos extracurriculares.
Além disso, constatou-se que cursos de residência em medicina paliativa não possuem uma matriz regulamentadora, acarretando
em uma disparidade de ensino. Outro estudo, evidenciou que acadêmicos de medicina possuem dificuldade na comunicação de
más notícias e enxergam a morte como um fracasso médico, reforçando a ideia de falta de conhecimento técnico sobre CP.

CONCLUSOES
A grade curricular deve adaptar-se às necessidades atuais da sociedade brasileira, retificando a necessidade do ensino em CP
durante a graduação médica, pois profissionais mal preparados em CP acabam reforçando que pacientes e familiares interpretem
como uma desistência dos médicos em relação ao cuidado e temam a entrada da equipe de CP no caso.

REFERENCIAS

1. Castro, AA; Taquette, SR; Marques, NI. Cuidados Paliativos: inserção do ensino nas escolas médicas do Brasil. Revista Brasileira
de Educação Médica. 2020; 45(2): 1-7. 2. Caldas, GHO; Moreira, SNT; Vilar, MJ. Cuidados Paliativos: uma proposta para o ensino da
graduação em medicina. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. 2018; 21(3):269-280. 3. Castro, AA et al. Ensino em cuidados paliativos no
Brasil: Percepção de docentes das escolas médicas. New Trends in Qualitative Research. 2022; 4. Plauto, MSBC et al. Spirituality
and quality of life of physicians who work with the finitude of life. Revista Brasileira de Educação Médica. 2022; 5. Gomes, AIM et al.
Grau de conhecimento dos alunos de medicina sobre cuidados paliativos. Hematol transfus cell ther. 2020; 42(2):551-567. 6.
Frazão, P. Os cuidados paliativos no Ensino médico pré-graduado: Perspectivas dos estudantes finalistas de medicina e dos
internos de formação geral. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Interna. 2021; 28(1): 13-21. 7. Brasil. Academia Nacional
de Cuidados Paliativos: Análise situacional e recomendações para estruturação de programas de cuidados paliativos no Brasil. São
Paulo, 2018. 8. LDall’Oglio LM et al. Ensino de Cuidados Paliativos nas escolas médicas brasileiras: uma revisão integrativa. Espac.
Saude. 2021;
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TITULO Desenvolvimento de dashboard Web sobre a pandemia do vírus Covid-19 no Brasil

INTRODUCAO

No auge da pandemia, ocorreu uma grande demanda de informações sobre o vírus CoVid-19, sendo alguns delas: a quantidade de
infectados, tanto nos estados, quanto no Brasil, o número de óbitos e a quantidade de infectados. Com a chegada da vacina,
também passamos a contabilizar o número de pessoas vacinadas. Observando a quantidade massiva de dados entrando e saindo,
além da urgência na sua divulgação, os canais de informação, sendo eles de TV ou Internet tiveram de filtrar essas informações o
mais rápido possível, gerando assim, certa ansiedade para os usuários que não sabiam como olhar os dados providos pelo governo.
É possível observar que para poder simplificar o acesso dessas informações ao grande público e também para veículos de
informações, ter os dados já filtrados facilita o entendimento.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é desenvolver uma página Web usando a API do Google Data Studio que contenha os dados do próprio
governo brasileiro para informar a situação do Covid-19 no Brasil, com uma interface fácil e intuitiva para todos os usuários,
permitindo filtração de dados.

METODOLOGIA

A construção de um bom dashboard envolve várias etapas. A primeira dela é a obtenção, a exploração e a compreensão o das
informações que devem ser exibidas. Em seguida é necessário tratar os dados para corrigir problemas e colocar em formatos
adequados para análises e exposição, Só então é possível elaborar painéis interativos e informativos. Primeiramente buscamos as
informações, no site do governo federal, e com todos dados em mãos, realizamos a criação do Dashboard, Utilizou-se o Google Data
Studio para a criação e filtração dos dados além de HTML, CSS E JS para a criação da página WEB.

RESULTADOS

A relevância das pesquisas e do projeto que desenvolvemos se deve a democratização e facilitação de acesso aos dados da
pandemia, além de combater a desinformação e a disseminação de dados falsos. Sabe-se que a desinformação foi um dos
principais agravantes do cenário da pandemia, tendo isso em vista, esse projeto tem como um dos objetivos de combater a
disseminação desses dados com fontes confiáveis como o site do próprio governo. Além de ajudar na facilidade de acesso de
dados as pessoas mais leigas ou com acesso reduzido a informação, o projeto também pode ser utilizado por órgãos de mídia,
tendo em vista que é um sistema que procura ter um fácil acesso a visualização de seus dados. É possível observar que a
implementação do google data studio favoreceu o desenvolvimento, mas a implementação dos filtros de dados mostrou-se
complexo, exigindo novos ajustes

CONCLUSOES
Concluímos que com a criação do dashboard é possível facilitar o entendimento e compreensão de vários usuários trazendo melhor
análise do estado atual do vírus, e assim auxiliando o acesso a esses dados sólidos e com fontes relevantes sobre as informações
do vírus.

REFERENCIAS
BENKLER, Yochai; FARIS, Robert; ROBERTS, Hal. (2018), Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in
American Politics. Oxford, Oxford University Press. DELMAZO, Caroline; VALENTE, Jonas C. L. (2018), “Fake News nas Redes
Sociais Online:
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TITULO Desenvolvimento de dashboard Web sobre a pandemia do vírus Covid-19 no Brasil

INTRODUCAO

No auge da pandemia, ocorreu uma grande demanda de informações sobre o vírus CoVid-19, sendo alguns delas: a quantidade de
infectados, tanto nos estados, quanto no Brasil, o número de óbitos e a quantidade de infectados. Com a chegada da vacina,
também passamos a contabilizar o número de pessoas vacinadas. Observando a quantidade massiva de dados entrando e saindo,
além da urgência na sua divulgação, os canais de informação, sendo eles de TV ou Internet tiveram de filtrar essas informações o
mais rápido possível, gerando assim, certa ansiedade para os usuários que não sabiam como olhar os dados providos pelo governo.
É possível observar que para poder simplificar o acesso dessas informações ao grande público e também para veículos de
informações, ter os dados já filtrados facilita o entendimento.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é desenvolver uma página Web usando a API do Google Data Studio que contenha os dados do próprio
governo brasileiro para informar a situação do Covid-19 no Brasil, com uma interface fácil e intuitiva para todos os usuários,
permitindo filtração de dados.

METODOLOGIA

A construção de um bom dashboard envolve várias etapas. A primeira dela é a obtenção, a exploração e a compreensão o das
informações que devem ser exibidas. Em seguida é necessário tratar os dados para corrigir problemas e colocar em formatos
adequados para análises e exposição, Só então é possível elaborar painéis interativos e informativos. Primeiramente buscamos as
informações, no site do governo federal, e com todos dados em mãos, realizamos a criação do Dashboard, Utilizou-se o Google Data
Studio para a criação e filtração dos dados além de HTML, CSS E JS para a criação da página WEB.

RESULTADOS

A relevância das pesquisas e do projeto que desenvolvemos se deve a democratização e facilitação de acesso aos dados da
pandemia, além de combater a desinformação e a disseminação de dados falsos. Sabe-se que a desinformação foi um dos
principais agravantes do cenário da pandemia, tendo isso em vista, esse projeto tem como um dos objetivos de combater a
disseminação desses dados com fontes confiáveis como o site do próprio governo. Além de ajudar na facilidade de acesso de
dados as pessoas mais leigas ou com acesso reduzido a informação, o projeto também pode ser utilizado por órgãos de mídia,
tendo em vista que é um sistema que procura ter um fácil acesso a visualização de seus dados. É possível observar que a
implementação do google data studio favoreceu o desenvolvimento, mas a implementação dos filtros de dados mostrou-se
complexo, exigindo novos ajustes

CONCLUSOES
Concluímos que com a criação do dashboard é possível facilitar o entendimento e compreensão de vários usuários trazendo melhor
análise do estado atual do vírus, e assim auxiliando o acesso a esses dados sólidos e com fontes relevantes sobre as informações
do vírus.

REFERENCIAS
BENKLER, Yochai; FARIS, Robert; ROBERTS, Hal. (2018), Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in
American Politics. Oxford, Oxford University Press. DELMAZO, Caroline; VALENTE, Jonas C. L. (2018), “Fake News nas Redes
Sociais Online:
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TITULO Desenvolvimento de dashboard Web sobre a pandemia do vírus Covid-19 no Brasil

INTRODUCAO

No auge da pandemia, ocorreu uma grande demanda de informações sobre o vírus CoVid-19, sendo alguns delas: a quantidade de
infectados, tanto nos estados, quanto no Brasil, o número de óbitos e a quantidade de infectados. Com a chegada da vacina,
também passamos a contabilizar o número de pessoas vacinadas. Observando a quantidade massiva de dados entrando e saindo,
além da urgência na sua divulgação, os canais de informação, sendo eles de TV ou Internet tiveram de filtrar essas informações o
mais rápido possível, gerando assim, certa ansiedade para os usuários que não sabiam como olhar os dados providos pelo governo.
É possível observar que para poder simplificar o acesso dessas informações ao grande público e também para veículos de
informações, ter os dados já filtrados facilita o entendimento.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é desenvolver uma página Web usando a API do Google Data Studio que contenha os dados do próprio
governo brasileiro para informar a situação do Covid-19 no Brasil, com uma interface fácil e intuitiva para todos os usuários,
permitindo filtração de dados.

METODOLOGIA

A construção de um bom dashboard envolve várias etapas. A primeira dela é a obtenção, a exploração e a compreensão o das
informações que devem ser exibidas. Em seguida é necessário tratar os dados para corrigir problemas e colocar em formatos
adequados para análises e exposição, Só então é possível elaborar painéis interativos e informativos. Primeiramente buscamos as
informações, no site do governo federal, e com todos dados em mãos, realizamos a criação do Dashboard, Utilizou-se o Google Data
Studio para a criação e filtração dos dados além de HTML, CSS E JS para a criação da página WEB.

RESULTADOS

A relevância das pesquisas e do projeto que desenvolvemos se deve a democratização e facilitação de acesso aos dados da
pandemia, além de combater a desinformação e a disseminação de dados falsos. Sabe-se que a desinformação foi um dos
principais agravantes do cenário da pandemia, tendo isso em vista, esse projeto tem como um dos objetivos de combater a
disseminação desses dados com fontes confiáveis como o site do próprio governo. Além de ajudar na facilidade de acesso de
dados as pessoas mais leigas ou com acesso reduzido a informação, o projeto também pode ser utilizado por órgãos de mídia,
tendo em vista que é um sistema que procura ter um fácil acesso a visualização de seus dados. É possível observar que a
implementação do google data studio favoreceu o desenvolvimento, mas a implementação dos filtros de dados mostrou-se
complexo, exigindo novos ajustes

CONCLUSOES
Concluímos que com a criação do dashboard é possível facilitar o entendimento e compreensão de vários usuários trazendo melhor
análise do estado atual do vírus, e assim auxiliando o acesso a esses dados sólidos e com fontes relevantes sobre as informações
do vírus.

REFERENCIAS
BENKLER, Yochai; FARIS, Robert; ROBERTS, Hal. (2018), Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in
American Politics. Oxford, Oxford University Press. DELMAZO, Caroline; VALENTE, Jonas C. L. (2018), “Fake News nas Redes
Sociais Online:
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TITULO Desenvolvimento de dashboard Web sobre a pandemia do vírus Covid-19 no Brasil

INTRODUCAO

No auge da pandemia, ocorreu uma grande demanda de informações sobre o vírus CoVid-19, sendo alguns delas: a quantidade de
infectados, tanto nos estados, quanto no Brasil, o número de óbitos e a quantidade de infectados. Com a chegada da vacina,
também passamos a contabilizar o número de pessoas vacinadas. Observando a quantidade massiva de dados entrando e saindo,
além da urgência na sua divulgação, os canais de informação, sendo eles de TV ou Internet tiveram de filtrar essas informações o
mais rápido possível, gerando assim, certa ansiedade para os usuários que não sabiam como olhar os dados providos pelo governo.
É possível observar que para poder simplificar o acesso dessas informações ao grande público e também para veículos de
informações, ter os dados já filtrados facilita o entendimento.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é desenvolver uma página Web usando a API do Google Data Studio que contenha os dados do próprio
governo brasileiro para informar a situação do Covid-19 no Brasil, com uma interface fácil e intuitiva para todos os usuários,
permitindo filtração de dados.

METODOLOGIA

A construção de um bom dashboard envolve várias etapas. A primeira dela é a obtenção, a exploração e a compreensão o das
informações que devem ser exibidas. Em seguida é necessário tratar os dados para corrigir problemas e colocar em formatos
adequados para análises e exposição, Só então é possível elaborar painéis interativos e informativos. Primeiramente buscamos as
informações, no site do governo federal, e com todos dados em mãos, realizamos a criação do Dashboard, Utilizou-se o Google Data
Studio para a criação e filtração dos dados além de HTML, CSS E JS para a criação da página WEB.

RESULTADOS

A relevância das pesquisas e do projeto que desenvolvemos se deve a democratização e facilitação de acesso aos dados da
pandemia, além de combater a desinformação e a disseminação de dados falsos. Sabe-se que a desinformação foi um dos
principais agravantes do cenário da pandemia, tendo isso em vista, esse projeto tem como um dos objetivos de combater a
disseminação desses dados com fontes confiáveis como o site do próprio governo. Além de ajudar na facilidade de acesso de
dados as pessoas mais leigas ou com acesso reduzido a informação, o projeto também pode ser utilizado por órgãos de mídia,
tendo em vista que é um sistema que procura ter um fácil acesso a visualização de seus dados. É possível observar que a
implementação do google data studio favoreceu o desenvolvimento, mas a implementação dos filtros de dados mostrou-se
complexo, exigindo novos ajustes

CONCLUSOES
Concluímos que com a criação do dashboard é possível facilitar o entendimento e compreensão de vários usuários trazendo melhor
análise do estado atual do vírus, e assim auxiliando o acesso a esses dados sólidos e com fontes relevantes sobre as informações
do vírus.

REFERENCIAS
BENKLER, Yochai; FARIS, Robert; ROBERTS, Hal. (2018), Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in
American Politics. Oxford, Oxford University Press. DELMAZO, Caroline; VALENTE, Jonas C. L. (2018), “Fake News nas Redes
Sociais Online:
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TITULO Desenvolvimento de sistema web personalizável para gestão vacinal

INTRODUCAO

O avanço da tecnologia é um alicerce em todas as áreas, incluindo a área da saúde, mas essa tecnologia também traz uma
enxurrada de informações nas quais, alguns tem certa dificuldade de compreendê-las, como no caso das vacinas, estas que são de
suma importância para uma sociedade na prevenção de doenças e em momentos de crise, como a pandemia de covid-19, que
aconteceu recentemente. O gerenciamento das vacinas pela população hoje em dia é realizado por meio de cartões físicos (carteira
de vacinação) aos quais as pessoas têm de armazenar com elas e em caso de ocasionais perdas, tem de tomar novamente algumas
delas. Visando sanar esse problema a aplicação web que está sendo desenvolvida proporciona ao usuário cadastrar e armazenar
estes dados dando flexibilidade e rompendo a necessidade do meio físico podendo acessar seus dados de forma fácil.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação que registre e salve os dados sobre a carteira vacinal, com acesso web e personalizável.

METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos propostos da causa problema levantada foi iniciada a pesquisa de resolução do mesmo, formando se a
ideia de criação de uma aplicação. Para isto, foram levantados os requisitos necessários, realizado o desenvolvimento da aplicação
e, por fim, testada a sua funcionalidade e usabilidade.

RESULTADOS

Com objetivo inicial de desenvolver uma aplicação voltada para a área da saúde que ajudasse as pessoas no dia a dia, foi estudado
por meio de pesquisa, a precariedade de aplicações que transformassem as informações de uma carteira de vacinação em dados
digitais. Levantada essa demanda foi proposto desenvolver tal aplicação com o objetivo inicial de informatizar esses dados, com o
diferencial de ser uma aplicação direcionada para os pacientes, os quais estão recebendo as vacinas, sendo eles os usuários
principais e dando a possibilidade de cadastrar os dados, junto a um profissional da área para validação, dados estes como: as
vacinas tomadas, lote, data de fabricação, data da aplicação e nome e registro do profissional aplicador, tornando se assim registros
que ficam anexados ao seu cadastro, podendo ser acessados, alterados ou atualizados por meio de computadores ou smartphones
permitindo ,dessa forma, um acesso facilitado, bastando apenas acessar o seu cadastro na aplicação com login e senha. Avaliando
todo o trabalho realizado e tendo em vista o alcance de todos os objetivos levantados foi tido como resultado uma aplicação que
atende às expectativas esperadas durante o processo de criação.

CONCLUSOES
O uso da aplicação da carteira de vacinação permite a consulta dos dados das vacinas de forma breve, com essa facilidade de
gestão concedida ao usuário simplifica o manuseio das informações, tendo-as de prontidão em casos de emergências.

REFERENCIAS

DINIZ, Mariana; Ferreira, Luís. Biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de vacinas. SCIELO Brasil https://5504.short.gy/OD26k3
SOUZA, Allan; Schirru, Luca; Alvarenga, Miguel. Direitos autorais e mineração de dados e textos no combate à Covid-19 no Brasil.
COSTA, Lívia; Freitas, Lara; Avelino, Carolina; et. al. Desenvolvimento e avaliação de tecnologia educacional sobre administração de
vacinas no vasto lateral da coxa.
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TITULO Desenvolvimento de sistema web personalizável para gestão vacinal

INTRODUCAO

O avanço da tecnologia é um alicerce em todas as áreas, incluindo a área da saúde, mas essa tecnologia também traz uma
enxurrada de informações nas quais, alguns tem certa dificuldade de compreendê-las, como no caso das vacinas, estas que são de
suma importância para uma sociedade na prevenção de doenças e em momentos de crise, como a pandemia de covid-19, que
aconteceu recentemente. O gerenciamento das vacinas pela população hoje em dia é realizado por meio de cartões físicos (carteira
de vacinação) aos quais as pessoas têm de armazenar com elas e em caso de ocasionais perdas, tem de tomar novamente algumas
delas. Visando sanar esse problema a aplicação web que está sendo desenvolvida proporciona ao usuário cadastrar e armazenar
estes dados dando flexibilidade e rompendo a necessidade do meio físico podendo acessar seus dados de forma fácil.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação que registre e salve os dados sobre a carteira vacinal, com acesso web e personalizável.

METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos propostos da causa problema levantada foi iniciada a pesquisa de resolução do mesmo, formando se a
ideia de criação de uma aplicação. Para isto, foram levantados os requisitos necessários, realizado o desenvolvimento da aplicação
e, por fim, testada a sua funcionalidade e usabilidade.

RESULTADOS

Com objetivo inicial de desenvolver uma aplicação voltada para a área da saúde que ajudasse as pessoas no dia a dia, foi estudado
por meio de pesquisa, a precariedade de aplicações que transformassem as informações de uma carteira de vacinação em dados
digitais. Levantada essa demanda foi proposto desenvolver tal aplicação com o objetivo inicial de informatizar esses dados, com o
diferencial de ser uma aplicação direcionada para os pacientes, os quais estão recebendo as vacinas, sendo eles os usuários
principais e dando a possibilidade de cadastrar os dados, junto a um profissional da área para validação, dados estes como: as
vacinas tomadas, lote, data de fabricação, data da aplicação e nome e registro do profissional aplicador, tornando se assim registros
que ficam anexados ao seu cadastro, podendo ser acessados, alterados ou atualizados por meio de computadores ou smartphones
permitindo ,dessa forma, um acesso facilitado, bastando apenas acessar o seu cadastro na aplicação com login e senha. Avaliando
todo o trabalho realizado e tendo em vista o alcance de todos os objetivos levantados foi tido como resultado uma aplicação que
atende às expectativas esperadas durante o processo de criação.

CONCLUSOES
O uso da aplicação da carteira de vacinação permite a consulta dos dados das vacinas de forma breve, com essa facilidade de
gestão concedida ao usuário simplifica o manuseio das informações, tendo-as de prontidão em casos de emergências.

REFERENCIAS

DINIZ, Mariana; Ferreira, Luís. Biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de vacinas. SCIELO Brasil https://5504.short.gy/OD26k3
SOUZA, Allan; Schirru, Luca; Alvarenga, Miguel. Direitos autorais e mineração de dados e textos no combate à Covid-19 no Brasil.
COSTA, Lívia; Freitas, Lara; Avelino, Carolina; et. al. Desenvolvimento e avaliação de tecnologia educacional sobre administração de
vacinas no vasto lateral da coxa.
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TITULO Desenvolvimento de sistema web personalizável para gestão vacinal

INTRODUCAO

O avanço da tecnologia é um alicerce em todas as áreas, incluindo a área da saúde, mas essa tecnologia também traz uma
enxurrada de informações nas quais, alguns tem certa dificuldade de compreendê-las, como no caso das vacinas, estas que são de
suma importância para uma sociedade na prevenção de doenças e em momentos de crise, como a pandemia de covid-19, que
aconteceu recentemente. O gerenciamento das vacinas pela população hoje em dia é realizado por meio de cartões físicos (carteira
de vacinação) aos quais as pessoas têm de armazenar com elas e em caso de ocasionais perdas, tem de tomar novamente algumas
delas. Visando sanar esse problema a aplicação web que está sendo desenvolvida proporciona ao usuário cadastrar e armazenar
estes dados dando flexibilidade e rompendo a necessidade do meio físico podendo acessar seus dados de forma fácil.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação que registre e salve os dados sobre a carteira vacinal, com acesso web e personalizável.

METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos propostos da causa problema levantada foi iniciada a pesquisa de resolução do mesmo, formando se a
ideia de criação de uma aplicação. Para isto, foram levantados os requisitos necessários, realizado o desenvolvimento da aplicação
e, por fim, testada a sua funcionalidade e usabilidade.

RESULTADOS

Com objetivo inicial de desenvolver uma aplicação voltada para a área da saúde que ajudasse as pessoas no dia a dia, foi estudado
por meio de pesquisa, a precariedade de aplicações que transformassem as informações de uma carteira de vacinação em dados
digitais. Levantada essa demanda foi proposto desenvolver tal aplicação com o objetivo inicial de informatizar esses dados, com o
diferencial de ser uma aplicação direcionada para os pacientes, os quais estão recebendo as vacinas, sendo eles os usuários
principais e dando a possibilidade de cadastrar os dados, junto a um profissional da área para validação, dados estes como: as
vacinas tomadas, lote, data de fabricação, data da aplicação e nome e registro do profissional aplicador, tornando se assim registros
que ficam anexados ao seu cadastro, podendo ser acessados, alterados ou atualizados por meio de computadores ou smartphones
permitindo ,dessa forma, um acesso facilitado, bastando apenas acessar o seu cadastro na aplicação com login e senha. Avaliando
todo o trabalho realizado e tendo em vista o alcance de todos os objetivos levantados foi tido como resultado uma aplicação que
atende às expectativas esperadas durante o processo de criação.

CONCLUSOES
O uso da aplicação da carteira de vacinação permite a consulta dos dados das vacinas de forma breve, com essa facilidade de
gestão concedida ao usuário simplifica o manuseio das informações, tendo-as de prontidão em casos de emergências.

REFERENCIAS

DINIZ, Mariana; Ferreira, Luís. Biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de vacinas. SCIELO Brasil https://5504.short.gy/OD26k3
SOUZA, Allan; Schirru, Luca; Alvarenga, Miguel. Direitos autorais e mineração de dados e textos no combate à Covid-19 no Brasil.
COSTA, Lívia; Freitas, Lara; Avelino, Carolina; et. al. Desenvolvimento e avaliação de tecnologia educacional sobre administração de
vacinas no vasto lateral da coxa.
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TITULO Desenvolvimento de sistema web personalizável para gestão vacinal

INTRODUCAO

O avanço da tecnologia é um alicerce em todas as áreas, incluindo a área da saúde, mas essa tecnologia também traz uma
enxurrada de informações nas quais, alguns tem certa dificuldade de compreendê-las, como no caso das vacinas, estas que são de
suma importância para uma sociedade na prevenção de doenças e em momentos de crise, como a pandemia de covid-19, que
aconteceu recentemente. O gerenciamento das vacinas pela população hoje em dia é realizado por meio de cartões físicos (carteira
de vacinação) aos quais as pessoas têm de armazenar com elas e em caso de ocasionais perdas, tem de tomar novamente algumas
delas. Visando sanar esse problema a aplicação web que está sendo desenvolvida proporciona ao usuário cadastrar e armazenar
estes dados dando flexibilidade e rompendo a necessidade do meio físico podendo acessar seus dados de forma fácil.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação que registre e salve os dados sobre a carteira vacinal, com acesso web e personalizável.

METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos propostos da causa problema levantada foi iniciada a pesquisa de resolução do mesmo, formando se a
ideia de criação de uma aplicação. Para isto, foram levantados os requisitos necessários, realizado o desenvolvimento da aplicação
e, por fim, testada a sua funcionalidade e usabilidade.

RESULTADOS

Com objetivo inicial de desenvolver uma aplicação voltada para a área da saúde que ajudasse as pessoas no dia a dia, foi estudado
por meio de pesquisa, a precariedade de aplicações que transformassem as informações de uma carteira de vacinação em dados
digitais. Levantada essa demanda foi proposto desenvolver tal aplicação com o objetivo inicial de informatizar esses dados, com o
diferencial de ser uma aplicação direcionada para os pacientes, os quais estão recebendo as vacinas, sendo eles os usuários
principais e dando a possibilidade de cadastrar os dados, junto a um profissional da área para validação, dados estes como: as
vacinas tomadas, lote, data de fabricação, data da aplicação e nome e registro do profissional aplicador, tornando se assim registros
que ficam anexados ao seu cadastro, podendo ser acessados, alterados ou atualizados por meio de computadores ou smartphones
permitindo ,dessa forma, um acesso facilitado, bastando apenas acessar o seu cadastro na aplicação com login e senha. Avaliando
todo o trabalho realizado e tendo em vista o alcance de todos os objetivos levantados foi tido como resultado uma aplicação que
atende às expectativas esperadas durante o processo de criação.

CONCLUSOES
O uso da aplicação da carteira de vacinação permite a consulta dos dados das vacinas de forma breve, com essa facilidade de
gestão concedida ao usuário simplifica o manuseio das informações, tendo-as de prontidão em casos de emergências.

REFERENCIAS

DINIZ, Mariana; Ferreira, Luís. Biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de vacinas. SCIELO Brasil https://5504.short.gy/OD26k3
SOUZA, Allan; Schirru, Luca; Alvarenga, Miguel. Direitos autorais e mineração de dados e textos no combate à Covid-19 no Brasil.
COSTA, Lívia; Freitas, Lara; Avelino, Carolina; et. al. Desenvolvimento e avaliação de tecnologia educacional sobre administração de
vacinas no vasto lateral da coxa.
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TITULO Desenvolvimento de sistema web personalizável para gestão vacinal

INTRODUCAO

O avanço da tecnologia é um alicerce em todas as áreas, incluindo a área da saúde, mas essa tecnologia também traz uma
enxurrada de informações nas quais, alguns tem certa dificuldade de compreendê-las, como no caso das vacinas, estas que são de
suma importância para uma sociedade na prevenção de doenças e em momentos de crise, como a pandemia de covid-19, que
aconteceu recentemente. O gerenciamento das vacinas pela população hoje em dia é realizado por meio de cartões físicos (carteira
de vacinação) aos quais as pessoas têm de armazenar com elas e em caso de ocasionais perdas, tem de tomar novamente algumas
delas. Visando sanar esse problema a aplicação web que está sendo desenvolvida proporciona ao usuário cadastrar e armazenar
estes dados dando flexibilidade e rompendo a necessidade do meio físico podendo acessar seus dados de forma fácil.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação que registre e salve os dados sobre a carteira vacinal, com acesso web e personalizável.

METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos propostos da causa problema levantada foi iniciada a pesquisa de resolução do mesmo, formando se a
ideia de criação de uma aplicação. Para isto, foram levantados os requisitos necessários, realizado o desenvolvimento da aplicação
e, por fim, testada a sua funcionalidade e usabilidade.

RESULTADOS

Com objetivo inicial de desenvolver uma aplicação voltada para a área da saúde que ajudasse as pessoas no dia a dia, foi estudado
por meio de pesquisa, a precariedade de aplicações que transformassem as informações de uma carteira de vacinação em dados
digitais. Levantada essa demanda foi proposto desenvolver tal aplicação com o objetivo inicial de informatizar esses dados, com o
diferencial de ser uma aplicação direcionada para os pacientes, os quais estão recebendo as vacinas, sendo eles os usuários
principais e dando a possibilidade de cadastrar os dados, junto a um profissional da área para validação, dados estes como: as
vacinas tomadas, lote, data de fabricação, data da aplicação e nome e registro do profissional aplicador, tornando se assim registros
que ficam anexados ao seu cadastro, podendo ser acessados, alterados ou atualizados por meio de computadores ou smartphones
permitindo ,dessa forma, um acesso facilitado, bastando apenas acessar o seu cadastro na aplicação com login e senha. Avaliando
todo o trabalho realizado e tendo em vista o alcance de todos os objetivos levantados foi tido como resultado uma aplicação que
atende às expectativas esperadas durante o processo de criação.

CONCLUSOES
O uso da aplicação da carteira de vacinação permite a consulta dos dados das vacinas de forma breve, com essa facilidade de
gestão concedida ao usuário simplifica o manuseio das informações, tendo-as de prontidão em casos de emergências.

REFERENCIAS

DINIZ, Mariana; Ferreira, Luís. Biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de vacinas. SCIELO Brasil https://5504.short.gy/OD26k3
SOUZA, Allan; Schirru, Luca; Alvarenga, Miguel. Direitos autorais e mineração de dados e textos no combate à Covid-19 no Brasil.
COSTA, Lívia; Freitas, Lara; Avelino, Carolina; et. al. Desenvolvimento e avaliação de tecnologia educacional sobre administração de
vacinas no vasto lateral da coxa.
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TITULO Desenvolvimento de sistema web personalizável para gestão vacinal

INTRODUCAO

O avanço da tecnologia é um alicerce em todas as áreas, incluindo a área da saúde, mas essa tecnologia também traz uma
enxurrada de informações nas quais, alguns tem certa dificuldade de compreendê-las, como no caso das vacinas, estas que são de
suma importância para uma sociedade na prevenção de doenças e em momentos de crise, como a pandemia de covid-19, que
aconteceu recentemente. O gerenciamento das vacinas pela população hoje em dia é realizado por meio de cartões físicos (carteira
de vacinação) aos quais as pessoas têm de armazenar com elas e em caso de ocasionais perdas, tem de tomar novamente algumas
delas. Visando sanar esse problema a aplicação web que está sendo desenvolvida proporciona ao usuário cadastrar e armazenar
estes dados dando flexibilidade e rompendo a necessidade do meio físico podendo acessar seus dados de forma fácil.

OBJETIVOS Desenvolver uma aplicação que registre e salve os dados sobre a carteira vacinal, com acesso web e personalizável.

METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos propostos da causa problema levantada foi iniciada a pesquisa de resolução do mesmo, formando se a
ideia de criação de uma aplicação. Para isto, foram levantados os requisitos necessários, realizado o desenvolvimento da aplicação
e, por fim, testada a sua funcionalidade e usabilidade.

RESULTADOS

Com objetivo inicial de desenvolver uma aplicação voltada para a área da saúde que ajudasse as pessoas no dia a dia, foi estudado
por meio de pesquisa, a precariedade de aplicações que transformassem as informações de uma carteira de vacinação em dados
digitais. Levantada essa demanda foi proposto desenvolver tal aplicação com o objetivo inicial de informatizar esses dados, com o
diferencial de ser uma aplicação direcionada para os pacientes, os quais estão recebendo as vacinas, sendo eles os usuários
principais e dando a possibilidade de cadastrar os dados, junto a um profissional da área para validação, dados estes como: as
vacinas tomadas, lote, data de fabricação, data da aplicação e nome e registro do profissional aplicador, tornando se assim registros
que ficam anexados ao seu cadastro, podendo ser acessados, alterados ou atualizados por meio de computadores ou smartphones
permitindo ,dessa forma, um acesso facilitado, bastando apenas acessar o seu cadastro na aplicação com login e senha. Avaliando
todo o trabalho realizado e tendo em vista o alcance de todos os objetivos levantados foi tido como resultado uma aplicação que
atende às expectativas esperadas durante o processo de criação.

CONCLUSOES
O uso da aplicação da carteira de vacinação permite a consulta dos dados das vacinas de forma breve, com essa facilidade de
gestão concedida ao usuário simplifica o manuseio das informações, tendo-as de prontidão em casos de emergências.

REFERENCIAS

DINIZ, Mariana; Ferreira, Luís. Biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de vacinas. SCIELO Brasil https://5504.short.gy/OD26k3
SOUZA, Allan; Schirru, Luca; Alvarenga, Miguel. Direitos autorais e mineração de dados e textos no combate à Covid-19 no Brasil.
COSTA, Lívia; Freitas, Lara; Avelino, Carolina; et. al. Desenvolvimento e avaliação de tecnologia educacional sobre administração de
vacinas no vasto lateral da coxa.
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TITULO USO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DE ALTA VOLTAGEM NA CICATRIZAÇÃO DA LESÃO POR PRESSÃO

INTRODUCAO

As lesões por pressão (LPP) continuam sendo uma causa importante de morbidade, acarretando danos consideráveis na qualidade
de vida do paciente e no âmbito socioeconômico. As úlceras por pressão são lesões desenvolvidas por meio de pressão ou forças
de cisalhamentos, podendo causar necrose dos tecidos. A cicatrização de feridas é um processo tecidual bastante complexa com
fases de regeneração e fatores de risco que podem influenciar negativamente a cicatrização, podendo gerar infecções, edemas e
até mesmo doenças sistêmicas e desnutrição. A fisioterapia é uma área com diversos métodos alternativos de tratamento para
auxiliar no processo de cicatrização, como por exemplo a Estimulação Elétrica de alta voltagem (EEAV) que promove o controle da
inflamação, redução de edema, melhora da oxigenação e aumento da circulação sanguínea.

OBJETIVOS Conhecer os efeitos e benefícios da estimulação elétrica na cicatrização de LPP.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura integrativa, constituída por artigos, revista, jornais e livros. A busca foi realizada
através das bases de dados: Pubmed, SciELO, PEDro, BVS, LILACS e MEDLINE, biblioteca virtual da UNISA utilizando as palavras-
chaves: “Estimulação elétrica de alta voltagem”, “Cicatrização” e “Lesão por pressão”, com critérios de inclusão que abordassem
diretamente sobre o tema e artigos completos gratuitos no período de 2005 à 2022. Como critérios de exclusão estudos que fossem
duplicados e que não estavam escritos em português, inglês e espanhol.

RESULTADOS

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão dos 70 artigos inicialmente identificados, 12 estudos foram selecionados para
a seleção da revisão. Os resultados obtidos nesse estudo confirmam que os autores relataram a diminuição das lesões por pressão
após a utilização da estimulação elétrica, apresentaram resultados significativos, quando comparado ao início do tratamento, ao
qual promoveu a aceleração da cicatrização, levando a redução da ferida e até mesmo o fechamento completo, mostrou-se uma
diminuição da purulência resultando em um maior crescimento de granulação, comprimento, volume e largura, proporcionando
analgesia, qualidade de vida aos pacientes e custo benefício por terem menor gastos ao tratamento convencional das feridas.

CONCLUSOES
A aplicação da estimulação elétrica de alta voltagem em lesões por pressão é uma técnica útil e eficaz na redução da área da ferida
e dispensa métodos analgésicos alternativos.

REFERENCIAS

1. Guillamat-Prats R. The Role of MSC in Wound Healing, Scarring and Regeneration. Cells. 2021 Jul 8;10(7):1729. 2. Valavi S.,
Rahimi A., Amand A. Effects of Electrical Stimulation on Treatment of Pressure Sores in Subjects with Spinal Cord Injures: A Case
series Study. 2017. 3. Joyce P, Moore ZE, Christie J. Organisation of health services for preventing and treating pressure ulcers.
Cochrane Database Syst Rev. 2018 Dec 9;12(12):CD012132.
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TITULO Avaliação do papel da proteína lisossomal - Lamp-2 na infecção de macrófagos por Leishmania amazonensis.

INTRODUCAO

A leishmaniose é uma doença negligenciada causada pelo protozoário do gênero Leishmania. As manifestações clínicas da doença
são dependente do hospedeiro e da espécie do parasito. A L. amazonensis está relacionada com a leishmaniose cutânea no Brasil
(1). Os protozoários são fagocitados pelos macrófagos nos hospedeiros, formando o vacúolo parasitóforo onde a forma amastigota
do parasito se desenvolve. Estes vacúolos são ricos em LAMPs (Lysosome Associated Membrane Protein), que são proteínas que
constituem proporcionalmente a maior parte da membrana dos lisossomos (cerca de 50%), podendo ser LAMP-1 ou 2. A ausência
destas proteínas inibe a fusão do lisossomo, movimento da organela e função estrutural para integridade (2). A fusão do fagossomo
e do lisossomo é importante para o processo de destruição dos corpos fagocitados pelas células. Sabe-se que os vacúolos
parasitóforos são marcados de LAMPs 2, no entanto, ainda não está claro o envolvimento destas glicoproteínas na infecção de
macrófagos pelo protozoário do gênero Leishmania.

OBJETIVOS Avaliar o papel da LAMP-2 na infecção de macrófagos por L. amazonensis.

METODOLOGIA

As células da linhagem monocítica humana THP-1 tiveram a expressão de LAMP-2 diminuída com a infecção de lentivirus
carregados de shRNA (3). 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. As células que expressam
quantidade normal (wild type – WT) ou baixa da LAMP-2 (knock down – KDN) foram tratadas com 500 nM de forbol miristato (PMA)
por 3 horas, lavadas e plaqueadas em lamínulas. Após 48h as células foram infectadas na proporção 1:10 com L. amazonensis e
quantidade de células infectadas e amastigotas determinadas após a coloração de Giemsa.

RESULTADOS

Obteve-se dois clones de células com mais de 80 - 90% de redução na expressão de LAMP-2, comparado com as células WT. As
células THP-1 são pré-macrófagos e precisam de estímulo com PMA para se diferenciar em macrófagos e ficarem aderentes.
Mesmo após o tratamento com PMA as células continuaram a ter baixa expressão de LAMP2 (KDN). Estas células apresentaram
uma menor infeção (redução de 47, 53 %) e quantidade de amastigota (49,17%) comparado com as células WT em 4 horas de
infecção. No entanto, após 48 hs, as células tiveram um aumento de 42,54% no número de células infectadas e de 107,39% na
quantidade de amastigota

CONCLUSOES
No estágio inicial da infecção houve uma redução na infecção e quantidade de amastigota nas células KDN para LAMP2, no entanto,
após 48 h de infecção houve um aumento em ambos parâmetros, indicando a necessidade da proteína para a fagocitose do parasito
e para a manutenção do controle da carga parasitária pelos macrófagos

REFERENCIAS

1. Omondi ZN, Arserim SK, Töz S, Özbel Y. Host-Parasite Interactions: Regulation of Leishmania Infection in Sand Fly. Acta Parasitol.
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M. (2021): Better Together: Current Insights Into Phagosome-Lysosome Fusion. Frontiers. Collection. Front Immunol., 25 February
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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 Avaliação do papel da proteína lisossomal - Lamp-2 na infecção de macrófagos por Leishmania amazonensis.

INTRODUCAO

A leishmaniose é uma doença negligenciada causada pelo protozoário do gênero Leishmania. As manifestações clínicas da doença
são dependente do hospedeiro e da espécie do parasito. A L. amazonensis está relacionada com a leishmaniose cutânea no Brasil
(1). Os protozoários são fagocitados pelos macrófagos nos hospedeiros, formando o vacúolo parasitóforo onde a forma amastigota
do parasito se desenvolve. Estes vacúolos são ricos em LAMPs (Lysosome Associated Membrane Protein), que são proteínas que
constituem proporcionalmente a maior parte da membrana dos lisossomos (cerca de 50%), podendo ser LAMP-1 ou 2. A ausência
destas proteínas inibe a fusão do lisossomo, movimento da organela e função estrutural para integridade (2). A fusão do fagossomo
e do lisossomo é importante para o processo de destruição dos corpos fagocitados pelas células. Sabe-se que os vacúolos
parasitóforos são marcados de LAMPs 2, no entanto, ainda não está claro o envolvimento destas glicoproteínas na infecção de
macrófagos pelo protozoário do gênero Leishmania.

OBJETIVOS Avaliar o papel da LAMP-2 na infecção de macrófagos por L. amazonensis.

METODOLOGIA

As células da linhagem monocítica humana THP-1 tiveram a expressão de LAMP-2 diminuída com a infecção de lentivirus
carregados de shRNA (3). 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. As células que expressam
quantidade normal (wild type – WT) ou baixa da LAMP-2 (knock down – KDN) foram tratadas com 500 nM de forbol miristato (PMA)
por 3 horas, lavadas e plaqueadas em lamínulas. Após 48h as células foram infectadas na proporção 1:10 com L. amazonensis e
quantidade de células infectadas e amastigotas determinadas após a coloração de Giemsa.

RESULTADOS

Obteve-se dois clones de células com mais de 80 - 90% de redução na expressão de LAMP-2, comparado com as células WT. As
células THP-1 são pré-macrófagos e precisam de estímulo com PMA para se diferenciar em macrófagos e ficarem aderentes.
Mesmo após o tratamento com PMA as células continuaram a ter baixa expressão de LAMP2 (KDN). Estas células apresentaram
uma menor infeção (redução de 47, 53 %) e quantidade de amastigota (49,17%) comparado com as células WT em 4 horas de
infecção. No entanto, após 48 hs, as células tiveram um aumento de 42,54% no número de células infectadas e de 107,39% na
quantidade de amastigota

CONCLUSOES
No estágio inicial da infecção houve uma redução na infecção e quantidade de amastigota nas células KDN para LAMP2, no entanto,
após 48 h de infecção houve um aumento em ambos parâmetros, indicando a necessidade da proteína para a fagocitose do parasito
e para a manutenção do controle da carga parasitária pelos macrófagos

REFERENCIAS

1. Omondi ZN, Arserim SK, Töz S, Özbel Y. Host-Parasite Interactions: Regulation of Leishmania Infection in Sand Fly. Acta Parasitol.
2022 Jun;67(2):606-618. doi: 10.1007/s11686-022-00519-3. Epub 2022 Feb 2. PMID: 35107776. 2. Nguyen, Jenny A.; Yates, Robin
M. (2021): Better Together: Current Insights Into Phagosome-Lysosome Fusion. Frontiers. Collection. Front Immunol., 25 February
2021. Sec. Molecular Innate Immunity. doi:10.3389/fimmu.2021.636078 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 Avaliação do nanocarreador anidrido de hematina na apresentação cruzada de antígenos

INTRODUCAO

O cristal formado sendo o Anidrido de Hematina (AH) pode ser sintetizada a partir de hemina. Durante a síntese do cristal lacunas
são formadas entre os domínios nanocristais, onde é possível, hipoteticamente, realizar o acoplamento de substâncias, os cristais
formados também podem ser revestidos. Em algumas doenças, como a leishmaniose, a ativação de linfócitos T CD8+ geralmente é
importante, daí a relevância da apresentação cruzada de antígenos. Patentes como WO2007147255 e US8974795 já trabalharam na
investigação do potencial do AH como adjuvante em vacinas, no entanto, nenhuma dessas patentes explora o aspecto de
apresentação cruzada de antígenos no contexto vacinal.

OBJETIVOS
A avaliação do AH acoplado ou revestido com ovalbumina (OVA) na ativação de células T CD8+ através da apresentação cruzada de
antígenos.

METODOLOGIA

AH foi gerado utilizando-se o método rápido, para gerar o AH acoplado a OVA (25 mgs) foi adicionada durante a fase neutra da
síntese. Para gerar o AH revestido, os cristais foram incubados por 30 min com OVA (0,5 – 1,5mg), lavados e utilizados para os
experimentos. Para determinar a presença de proteínas no AH, foi realizado SDS-PAGE seguido de coloração de prata. Foi realizado
um ensaio de cocultura para validar a apresentação cruzada de antígenos em células dendríticas (DC2.4) com linfócitos T MF2.2D9
(CD4+) ou RF33,7 (CD8+) marcados com CFSE (10(#38)#956;M). A cocultura foi mantida por 3-5 dias e posteriormente analisada
por citometria de fluxo.

RESULTADOS

Os resultados mostram um aumento de 71,2% e 60% (50 e 200(#38)#956;g/mL, respectivamente) na proliferação de células T CD4+
e para células T CD8+, 61% e 83% (50 e 200 (#38)#956;g/mL, respectivamente) para AH acoplado a OVA. O AH revestido com OVA
mostrou um crescimento de 19% (0,5mg de OVA), 63% (1mg de OVA) e 73% (1,5mg de OVA) para a população CD4+ e um aumento
na proliferação de células T para a população CD8+ , com crescimento de 31% (0,5mg de OVA), 70% (1mg de OVA) e 75% (1,5mg de
OVA). OVA na ausência de AH apenas estimulou a proliferação de células T CD4+

CONCLUSOES
Os resultados preliminares mostraram que o AH, acoplado ou revestido, possuí um efeito potencial de nanocarreador capaz de
ativar a presentação cruzada de antígenos. A mesma metodologia será empregada na imunização contra a leishmaniose em
modelos experimentais murinos.

REFERENCIAS

1 - Séguin O, Mai LT, Ospina HA, Guay-Vincent MM, Whiteheart SW, Stäger S, et al. VAMP3 and VAMP8 Regulate the Development
and Functionality of Parasitophorous Vacuoles Housing Leishmania amazonensis [Internet]. 2022 [cited 2022 Apr 30]. Available
from: https://journals.asm.org/doi/10.1128/iai.00183-21 2-Olivier M, Bellemare MJ. Controlled release formulation based on
hematin anhydride crystals for the induction of an innate immune reaction. US8974795, 2011. 3- Olivier M, Bohle DS. Synthetic
monodisperse hemozoin crystals preparation and uses thereof. WO2007147255, 2010. 4-WHO, World Health Organization.
Leishmaniasis Key Facts [Internet]. WHO. 2022 [cited 2022 Sep 14]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/leishmaniasis
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TITULO Avaliação do nanocarreador anidrido de hematina na apresentação cruzada de antígenos

INTRODUCAO

O cristal formado sendo o Anidrido de Hematina (AH) pode ser sintetizada a partir de hemina. Durante a síntese do cristal lacunas
são formadas entre os domínios nanocristais, onde é possível, hipoteticamente, realizar o acoplamento de substâncias, os cristais
formados também podem ser revestidos. Em algumas doenças, como a leishmaniose, a ativação de linfócitos T CD8+ geralmente é
importante, daí a relevância da apresentação cruzada de antígenos. Patentes como WO2007147255 e US8974795 já trabalharam na
investigação do potencial do AH como adjuvante em vacinas, no entanto, nenhuma dessas patentes explora o aspecto de
apresentação cruzada de antígenos no contexto vacinal.

OBJETIVOS
A avaliação do AH acoplado ou revestido com ovalbumina (OVA) na ativação de células T CD8+ através da apresentação cruzada de
antígenos.

METODOLOGIA

AH foi gerado utilizando-se o método rápido, para gerar o AH acoplado a OVA (25 mgs) foi adicionada durante a fase neutra da
síntese. Para gerar o AH revestido, os cristais foram incubados por 30 min com OVA (0,5 – 1,5mg), lavados e utilizados para os
experimentos. Para determinar a presença de proteínas no AH, foi realizado SDS-PAGE seguido de coloração de prata. Foi realizado
um ensaio de cocultura para validar a apresentação cruzada de antígenos em células dendríticas (DC2.4) com linfócitos T MF2.2D9
(CD4+) ou RF33,7 (CD8+) marcados com CFSE (10(#38)#956;M). A cocultura foi mantida por 3-5 dias e posteriormente analisada
por citometria de fluxo.

RESULTADOS

Os resultados mostram um aumento de 71,2% e 60% (50 e 200(#38)#956;g/mL, respectivamente) na proliferação de células T CD4+
e para células T CD8+, 61% e 83% (50 e 200 (#38)#956;g/mL, respectivamente) para AH acoplado a OVA. O AH revestido com OVA
mostrou um crescimento de 19% (0,5mg de OVA), 63% (1mg de OVA) e 73% (1,5mg de OVA) para a população CD4+ e um aumento
na proliferação de células T para a população CD8+ , com crescimento de 31% (0,5mg de OVA), 70% (1mg de OVA) e 75% (1,5mg de
OVA). OVA na ausência de AH apenas estimulou a proliferação de células T CD4+

CONCLUSOES
Os resultados preliminares mostraram que o AH, acoplado ou revestido, possuí um efeito potencial de nanocarreador capaz de
ativar a presentação cruzada de antígenos. A mesma metodologia será empregada na imunização contra a leishmaniose em
modelos experimentais murinos.

REFERENCIAS

1 - Séguin O, Mai LT, Ospina HA, Guay-Vincent MM, Whiteheart SW, Stäger S, et al. VAMP3 and VAMP8 Regulate the Development
and Functionality of Parasitophorous Vacuoles Housing Leishmania amazonensis [Internet]. 2022 [cited 2022 Apr 30]. Available
from: https://journals.asm.org/doi/10.1128/iai.00183-21 2-Olivier M, Bellemare MJ. Controlled release formulation based on
hematin anhydride crystals for the induction of an innate immune reaction. US8974795, 2011. 3- Olivier M, Bohle DS. Synthetic
monodisperse hemozoin crystals preparation and uses thereof. WO2007147255, 2010. 4-WHO, World Health Organization.
Leishmaniasis Key Facts [Internet]. WHO. 2022 [cited 2022 Sep 14]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/leishmaniasis
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TITULO Avaliação do nanocarreador anidrido de hematina na apresentação cruzada de antígenos

INTRODUCAO

O cristal formado sendo o Anidrido de Hematina (AH) pode ser sintetizada a partir de hemina. Durante a síntese do cristal lacunas
são formadas entre os domínios nanocristais, onde é possível, hipoteticamente, realizar o acoplamento de substâncias, os cristais
formados também podem ser revestidos. Em algumas doenças, como a leishmaniose, a ativação de linfócitos T CD8+ geralmente é
importante, daí a relevância da apresentação cruzada de antígenos. Patentes como WO2007147255 e US8974795 já trabalharam na
investigação do potencial do AH como adjuvante em vacinas, no entanto, nenhuma dessas patentes explora o aspecto de
apresentação cruzada de antígenos no contexto vacinal.

OBJETIVOS
A avaliação do AH acoplado ou revestido com ovalbumina (OVA) na ativação de células T CD8+ através da apresentação cruzada de
antígenos.

METODOLOGIA

AH foi gerado utilizando-se o método rápido, para gerar o AH acoplado a OVA (25 mgs) foi adicionada durante a fase neutra da
síntese. Para gerar o AH revestido, os cristais foram incubados por 30 min com OVA (0,5 – 1,5mg), lavados e utilizados para os
experimentos. Para determinar a presença de proteínas no AH, foi realizado SDS-PAGE seguido de coloração de prata. Foi realizado
um ensaio de cocultura para validar a apresentação cruzada de antígenos em células dendríticas (DC2.4) com linfócitos T MF2.2D9
(CD4+) ou RF33,7 (CD8+) marcados com CFSE (10(#38)#956;M). A cocultura foi mantida por 3-5 dias e posteriormente analisada
por citometria de fluxo.

RESULTADOS

Os resultados mostram um aumento de 71,2% e 60% (50 e 200(#38)#956;g/mL, respectivamente) na proliferação de células T CD4+
e para células T CD8+, 61% e 83% (50 e 200 (#38)#956;g/mL, respectivamente) para AH acoplado a OVA. O AH revestido com OVA
mostrou um crescimento de 19% (0,5mg de OVA), 63% (1mg de OVA) e 73% (1,5mg de OVA) para a população CD4+ e um aumento
na proliferação de células T para a população CD8+ , com crescimento de 31% (0,5mg de OVA), 70% (1mg de OVA) e 75% (1,5mg de
OVA). OVA na ausência de AH apenas estimulou a proliferação de células T CD4+

CONCLUSOES
Os resultados preliminares mostraram que o AH, acoplado ou revestido, possuí um efeito potencial de nanocarreador capaz de
ativar a presentação cruzada de antígenos. A mesma metodologia será empregada na imunização contra a leishmaniose em
modelos experimentais murinos.

REFERENCIAS

1 - Séguin O, Mai LT, Ospina HA, Guay-Vincent MM, Whiteheart SW, Stäger S, et al. VAMP3 and VAMP8 Regulate the Development
and Functionality of Parasitophorous Vacuoles Housing Leishmania amazonensis [Internet]. 2022 [cited 2022 Apr 30]. Available
from: https://journals.asm.org/doi/10.1128/iai.00183-21 2-Olivier M, Bellemare MJ. Controlled release formulation based on
hematin anhydride crystals for the induction of an innate immune reaction. US8974795, 2011. 3- Olivier M, Bohle DS. Synthetic
monodisperse hemozoin crystals preparation and uses thereof. WO2007147255, 2010. 4-WHO, World Health Organization.
Leishmaniasis Key Facts [Internet]. WHO. 2022 [cited 2022 Sep 14]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/leishmaniasis
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TITULO Efeito leishmanicida in vitro do anidrido de hematina como nanocarreador da droga miltefosina

INTRODUCAO

A leishmaniose é uma doença negligenciada causada pelos protozoários do gênero Leishmania1. O desenvolvimento de novas
estratégias terapêuticas para entrega de drogas ao ambiente intracelular se faz necessário, possibilitando a diminuição da dose do
medicamento. Nesse contexto, os nanocarreadores, podem melhorar a eficiência da entrega dessas substâncias ao sítio alvo.
Durante a síntese do anidrido de hematina é possível incluir substâncias/fármacos que podem entrar nos espaços formados pelos
domínios de nanocristais. Ainda, o mesmo possui propriedades que permitem a incorporação de substâncias no cristal já formado.
Quando injetado intraperitonealmente ocorre acumulo em órgãos como a medula óssea, o baço e o fígado. Coincidentemente, estes
órgãos são os mesmos acometidos pela leishmaniose visceral2

OBJETIVOS
Avaliar a capacidade leishmanicida in vitro da droga miltefosina incorporada ou revestida no AH em 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 revestido com 0,5, 1, 2, 8
e 16 µg/mL de miltefosina. A atuação dos cristais sobre as promastigotas, carga parasitária e citotoxicidade foram avaliadas pela
redução da resazurina. Para a avaliar a formação de cristal foi utilizado a Refletância Total Atenuada (ATR). A produção de TNF e
NO foram medidas por ensaios colorimétricos

RESULTADOS

Foram obtidos AH sozinho e acoplado com miltefosina com os espectros característicos dos cristais de AH com os picos em 1662
e 1209 cm–1 3. O AH acoplado com miltefosina não teve efeito sobre a carga parasitária de L. amazonensis ou L. infantum. No
entanto, o AH revestido 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. O AH revestido com miltefosina reduziu a carga parasitária de macrófagos infectados com L.
infantum e L. amazonenis, de maneira independente da produção de NO e TNF alfa. As lavagens do AH com PBS removeram o
excesso de droga do cristal, não havendo redução da viabilidade das formas promastigotas quando comparado a droga miltefosina
sozinha. Já no tratamento de macrófagos infectados com AH revestido com miltefosina, foi observado um efeito inibitório da carga
parasitária de maneira dose dependente.

CONCLUSOES
Os resultados preliminares sugerem um forte potencial na utilização do anidrido de hematina revestido 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. Available from: https://www.gov.br/saude/pt 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 Efeito leishmanicida in vitro do anidrido de hematina como nanocarreador da droga miltefosina

INTRODUCAO

A leishmaniose é uma doença negligenciada causada pelos protozoários do gênero Leishmania1. O desenvolvimento de novas
estratégias terapêuticas para entrega de drogas ao ambiente intracelular se faz necessário, possibilitando a diminuição da dose do
medicamento. Nesse contexto, os nanocarreadores, podem melhorar a eficiência da entrega dessas substâncias ao sítio alvo.
Durante a síntese do anidrido de hematina é possível incluir substâncias/fármacos que podem entrar nos espaços formados pelos
domínios de nanocristais. Ainda, o mesmo possui propriedades que permitem a incorporação de substâncias no cristal já formado.
Quando injetado intraperitonealmente ocorre acumulo em órgãos como a medula óssea, o baço e o fígado. Coincidentemente, estes
órgãos são os mesmos acometidos pela leishmaniose visceral2

OBJETIVOS
Avaliar a capacidade leishmanicida in vitro da droga miltefosina incorporada ou revestida no AH em 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 revestido com 0,5, 1, 2, 8
e 16 µg/mL de miltefosina. A atuação dos cristais sobre as promastigotas, carga parasitária e citotoxicidade foram avaliadas pela
redução da resazurina. Para a avaliar a formação de cristal foi utilizado a Refletância Total Atenuada (ATR). A produção de TNF e
NO foram medidas por ensaios colorimétricos

RESULTADOS

Foram obtidos AH sozinho e acoplado com miltefosina com os espectros característicos dos cristais de AH com os picos em 1662
e 1209 cm–1 3. O AH acoplado com miltefosina não teve efeito sobre a carga parasitária de L. amazonensis ou L. infantum. No
entanto, o AH revestido 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. O AH revestido com miltefosina reduziu a carga parasitária de macrófagos infectados com L.
infantum e L. amazonenis, de maneira independente da produção de NO e TNF alfa. As lavagens do AH com PBS removeram o
excesso de droga do cristal, não havendo redução da viabilidade das formas promastigotas quando comparado a droga miltefosina
sozinha. Já no tratamento de macrófagos infectados com AH revestido com miltefosina, foi observado um efeito inibitório da carga
parasitária de maneira dose dependente.

CONCLUSOES
Os resultados preliminares sugerem um forte potencial na utilização do anidrido de hematina revestido 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. Available from: https://www.gov.br/saude/pt 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 Indústria 4.0 e o Desenvolvimento do Capital Humano

INTRODUCAO

Este artigo irá apresentar os conceitos relacionados a indústria 4.0, que se trata de um fenômeno que está guiando as
transformações nos processos de produção e que vem sendo estudada a priori, isto é, antes de acontecer (ou durante o seu
acontecimento), diferentemente dos outros três marcos passados relacionados as revoluções industriais (Hermann; Pentek; Otto,
2015). Ainda serão expostos as suas vertentes e o atual impacto nas relações humanas e como essa revolução tem afetado as
empresas e as pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é compreender o conceito da quarta revolução industrial e como essa revolução irá impactar o processo
produtivo e gerar valor para as empresas. Qual será o papel do seu capital intelectual nessa transformação e como estão
estimulando o desenvolvimento do seu capital humano e se a população está preparada para essa mudança.

METODOLOGIA
O método científico definido para a realização da pesquisa parte é exploratória e outra quantitativa sendo por meio de levantamento
e análise de materiais bibliográficos. Segundo Martins (#38) Theóphilo (2009), a pesquisa quantitativa é aquela em que os dados e
as evidências coletadas podem ser quantificados e mensurados.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da pesquisa foram: uma grande parte das empresas segundo os entrevistados ou seja 78% não
dissemina o conteúdo e não aplica treinamentos referente a Indústria 4.0 aos seus colaboradores, logo, torna possível identificar
que os empregados ainda não estão qualificados nesse assunto. Existe uma pequena parte de pessoas que convive e já tem
conhecimento referente a esse tema, onde para 14% dos entrevistados estão inseridos neste contexto, porém é possível observar
que há uma defasagem muito grande no mercado com relação a esse assunto e conseguentemente um amplo espaço a ser
percorrido.

CONCLUSOES

Nota se que, embora a denominada quarta revolução industrial ou indústria 4.0 seja uma realidade, o desenvolvimento do capital
humano ainda é algo defasado em nosso país, onde há um pequeno grupo de pessoas abastadas que conhecem e compreendem o
conceito, porém a grande maioria não possuí o conhecimento necessário sobre o tema. Passa a ser de extrema relevância um maior
desenvolvimento de pessoas, seja em treinamentos internos e externos nas empresas, nas escolas em seus diversos níveis este
tipo de inclusão deve visto como um programa educacional abordando temas atuais, onde as crianças e adolescentes já ingressem
no mercado de trabalho com um mínimo de conhecimento sobre o tema, para então conseguirmos desenvolver melhor esses jovens
para a indústria 4.0 e quem sabe uma futura indústria 5.0.

REFERENCIAS
Hermann, M., Pentek, T., (#38) Otto, B. (2015). Design principles for Industrie 4.0 scenarios: a literature review. Technische
Universität Dortmund, Dortmund, 45. Martins, G. D. A., (#38) Theóphilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação cientifica. São
Paulo: Atlas, 143-164.

Página 820



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13702 Administração 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4073622 - LIVIA PEREIRA ANDRADE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO Indústria 4.0 e o Desenvolvimento do Capital Humano

INTRODUCAO

Este artigo irá apresentar os conceitos relacionados a indústria 4.0, que se trata de um fenômeno que está guiando as
transformações nos processos de produção e que vem sendo estudada a priori, isto é, antes de acontecer (ou durante o seu
acontecimento), diferentemente dos outros três marcos passados relacionados as revoluções industriais (Hermann; Pentek; Otto,
2015). Ainda serão expostos as suas vertentes e o atual impacto nas relações humanas e como essa revolução tem afetado as
empresas e as pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é compreender o conceito da quarta revolução industrial e como essa revolução irá impactar o processo
produtivo e gerar valor para as empresas. Qual será o papel do seu capital intelectual nessa transformação e como estão
estimulando o desenvolvimento do seu capital humano e se a população está preparada para essa mudança.

METODOLOGIA
O método científico definido para a realização da pesquisa parte é exploratória e outra quantitativa sendo por meio de levantamento
e análise de materiais bibliográficos. Segundo Martins (#38) Theóphilo (2009), a pesquisa quantitativa é aquela em que os dados e
as evidências coletadas podem ser quantificados e mensurados.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da pesquisa foram: uma grande parte das empresas segundo os entrevistados ou seja 78% não
dissemina o conteúdo e não aplica treinamentos referente a Indústria 4.0 aos seus colaboradores, logo, torna possível identificar
que os empregados ainda não estão qualificados nesse assunto. Existe uma pequena parte de pessoas que convive e já tem
conhecimento referente a esse tema, onde para 14% dos entrevistados estão inseridos neste contexto, porém é possível observar
que há uma defasagem muito grande no mercado com relação a esse assunto e conseguentemente um amplo espaço a ser
percorrido.

CONCLUSOES

Nota se que, embora a denominada quarta revolução industrial ou indústria 4.0 seja uma realidade, o desenvolvimento do capital
humano ainda é algo defasado em nosso país, onde há um pequeno grupo de pessoas abastadas que conhecem e compreendem o
conceito, porém a grande maioria não possuí o conhecimento necessário sobre o tema. Passa a ser de extrema relevância um maior
desenvolvimento de pessoas, seja em treinamentos internos e externos nas empresas, nas escolas em seus diversos níveis este
tipo de inclusão deve visto como um programa educacional abordando temas atuais, onde as crianças e adolescentes já ingressem
no mercado de trabalho com um mínimo de conhecimento sobre o tema, para então conseguirmos desenvolver melhor esses jovens
para a indústria 4.0 e quem sabe uma futura indústria 5.0.

REFERENCIAS
Hermann, M., Pentek, T., (#38) Otto, B. (2015). Design principles for Industrie 4.0 scenarios: a literature review. Technische
Universität Dortmund, Dortmund, 45. Martins, G. D. A., (#38) Theóphilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação cientifica. São
Paulo: Atlas, 143-164.
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TITULO Indústria 4.0 e o Desenvolvimento do Capital Humano

INTRODUCAO

Este artigo irá apresentar os conceitos relacionados a indústria 4.0, que se trata de um fenômeno que está guiando as
transformações nos processos de produção e que vem sendo estudada a priori, isto é, antes de acontecer (ou durante o seu
acontecimento), diferentemente dos outros três marcos passados relacionados as revoluções industriais (Hermann; Pentek; Otto,
2015). Ainda serão expostos as suas vertentes e o atual impacto nas relações humanas e como essa revolução tem afetado as
empresas e as pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é compreender o conceito da quarta revolução industrial e como essa revolução irá impactar o processo
produtivo e gerar valor para as empresas. Qual será o papel do seu capital intelectual nessa transformação e como estão
estimulando o desenvolvimento do seu capital humano e se a população está preparada para essa mudança.

METODOLOGIA
O método científico definido para a realização da pesquisa parte é exploratória e outra quantitativa sendo por meio de levantamento
e análise de materiais bibliográficos. Segundo Martins (#38) Theóphilo (2009), a pesquisa quantitativa é aquela em que os dados e
as evidências coletadas podem ser quantificados e mensurados.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da pesquisa foram: uma grande parte das empresas segundo os entrevistados ou seja 78% não
dissemina o conteúdo e não aplica treinamentos referente a Indústria 4.0 aos seus colaboradores, logo, torna possível identificar
que os empregados ainda não estão qualificados nesse assunto. Existe uma pequena parte de pessoas que convive e já tem
conhecimento referente a esse tema, onde para 14% dos entrevistados estão inseridos neste contexto, porém é possível observar
que há uma defasagem muito grande no mercado com relação a esse assunto e conseguentemente um amplo espaço a ser
percorrido.

CONCLUSOES

Nota se que, embora a denominada quarta revolução industrial ou indústria 4.0 seja uma realidade, o desenvolvimento do capital
humano ainda é algo defasado em nosso país, onde há um pequeno grupo de pessoas abastadas que conhecem e compreendem o
conceito, porém a grande maioria não possuí o conhecimento necessário sobre o tema. Passa a ser de extrema relevância um maior
desenvolvimento de pessoas, seja em treinamentos internos e externos nas empresas, nas escolas em seus diversos níveis este
tipo de inclusão deve visto como um programa educacional abordando temas atuais, onde as crianças e adolescentes já ingressem
no mercado de trabalho com um mínimo de conhecimento sobre o tema, para então conseguirmos desenvolver melhor esses jovens
para a indústria 4.0 e quem sabe uma futura indústria 5.0.

REFERENCIAS
Hermann, M., Pentek, T., (#38) Otto, B. (2015). Design principles for Industrie 4.0 scenarios: a literature review. Technische
Universität Dortmund, Dortmund, 45. Martins, G. D. A., (#38) Theóphilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação cientifica. São
Paulo: Atlas, 143-164.
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TITULO Indústria 4.0 e o Desenvolvimento do Capital Humano

INTRODUCAO

Este artigo irá apresentar os conceitos relacionados a indústria 4.0, que se trata de um fenômeno que está guiando as
transformações nos processos de produção e que vem sendo estudada a priori, isto é, antes de acontecer (ou durante o seu
acontecimento), diferentemente dos outros três marcos passados relacionados as revoluções industriais (Hermann; Pentek; Otto,
2015). Ainda serão expostos as suas vertentes e o atual impacto nas relações humanas e como essa revolução tem afetado as
empresas e as pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é compreender o conceito da quarta revolução industrial e como essa revolução irá impactar o processo
produtivo e gerar valor para as empresas. Qual será o papel do seu capital intelectual nessa transformação e como estão
estimulando o desenvolvimento do seu capital humano e se a população está preparada para essa mudança.

METODOLOGIA
O método científico definido para a realização da pesquisa parte é exploratória e outra quantitativa sendo por meio de levantamento
e análise de materiais bibliográficos. Segundo Martins (#38) Theóphilo (2009), a pesquisa quantitativa é aquela em que os dados e
as evidências coletadas podem ser quantificados e mensurados.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da pesquisa foram: uma grande parte das empresas segundo os entrevistados ou seja 78% não
dissemina o conteúdo e não aplica treinamentos referente a Indústria 4.0 aos seus colaboradores, logo, torna possível identificar
que os empregados ainda não estão qualificados nesse assunto. Existe uma pequena parte de pessoas que convive e já tem
conhecimento referente a esse tema, onde para 14% dos entrevistados estão inseridos neste contexto, porém é possível observar
que há uma defasagem muito grande no mercado com relação a esse assunto e conseguentemente um amplo espaço a ser
percorrido.

CONCLUSOES

Nota se que, embora a denominada quarta revolução industrial ou indústria 4.0 seja uma realidade, o desenvolvimento do capital
humano ainda é algo defasado em nosso país, onde há um pequeno grupo de pessoas abastadas que conhecem e compreendem o
conceito, porém a grande maioria não possuí o conhecimento necessário sobre o tema. Passa a ser de extrema relevância um maior
desenvolvimento de pessoas, seja em treinamentos internos e externos nas empresas, nas escolas em seus diversos níveis este
tipo de inclusão deve visto como um programa educacional abordando temas atuais, onde as crianças e adolescentes já ingressem
no mercado de trabalho com um mínimo de conhecimento sobre o tema, para então conseguirmos desenvolver melhor esses jovens
para a indústria 4.0 e quem sabe uma futura indústria 5.0.

REFERENCIAS
Hermann, M., Pentek, T., (#38) Otto, B. (2015). Design principles for Industrie 4.0 scenarios: a literature review. Technische
Universität Dortmund, Dortmund, 45. Martins, G. D. A., (#38) Theóphilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação cientifica. São
Paulo: Atlas, 143-164.
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TITULO Indústria 4.0 e o Desenvolvimento do Capital Humano

INTRODUCAO

Este artigo irá apresentar os conceitos relacionados a indústria 4.0, que se trata de um fenômeno que está guiando as
transformações nos processos de produção e que vem sendo estudada a priori, isto é, antes de acontecer (ou durante o seu
acontecimento), diferentemente dos outros três marcos passados relacionados as revoluções industriais (Hermann; Pentek; Otto,
2015). Ainda serão expostos as suas vertentes e o atual impacto nas relações humanas e como essa revolução tem afetado as
empresas e as pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é compreender o conceito da quarta revolução industrial e como essa revolução irá impactar o processo
produtivo e gerar valor para as empresas. Qual será o papel do seu capital intelectual nessa transformação e como estão
estimulando o desenvolvimento do seu capital humano e se a população está preparada para essa mudança.

METODOLOGIA
O método científico definido para a realização da pesquisa parte é exploratória e outra quantitativa sendo por meio de levantamento
e análise de materiais bibliográficos. Segundo Martins (#38) Theóphilo (2009), a pesquisa quantitativa é aquela em que os dados e
as evidências coletadas podem ser quantificados e mensurados.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da pesquisa foram: uma grande parte das empresas segundo os entrevistados ou seja 78% não
dissemina o conteúdo e não aplica treinamentos referente a Indústria 4.0 aos seus colaboradores, logo, torna possível identificar
que os empregados ainda não estão qualificados nesse assunto. Existe uma pequena parte de pessoas que convive e já tem
conhecimento referente a esse tema, onde para 14% dos entrevistados estão inseridos neste contexto, porém é possível observar
que há uma defasagem muito grande no mercado com relação a esse assunto e conseguentemente um amplo espaço a ser
percorrido.

CONCLUSOES

Nota se que, embora a denominada quarta revolução industrial ou indústria 4.0 seja uma realidade, o desenvolvimento do capital
humano ainda é algo defasado em nosso país, onde há um pequeno grupo de pessoas abastadas que conhecem e compreendem o
conceito, porém a grande maioria não possuí o conhecimento necessário sobre o tema. Passa a ser de extrema relevância um maior
desenvolvimento de pessoas, seja em treinamentos internos e externos nas empresas, nas escolas em seus diversos níveis este
tipo de inclusão deve visto como um programa educacional abordando temas atuais, onde as crianças e adolescentes já ingressem
no mercado de trabalho com um mínimo de conhecimento sobre o tema, para então conseguirmos desenvolver melhor esses jovens
para a indústria 4.0 e quem sabe uma futura indústria 5.0.

REFERENCIAS
Hermann, M., Pentek, T., (#38) Otto, B. (2015). Design principles for Industrie 4.0 scenarios: a literature review. Technische
Universität Dortmund, Dortmund, 45. Martins, G. D. A., (#38) Theóphilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação cientifica. São
Paulo: Atlas, 143-164.
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TITULO Sustentabilidade Empresarial e a Certificação Ambiental nas Empresas

INTRODUCAO

A sustentabilidade ambiental passa a ser um, tema de extrema relevância na atualidade sendo por meio desta a capacidade de criar
meios para suprir as necessidades básicas do presente sem que isso afete as gerações futuras, definindo como o mundo estará em
um futuro próximo, no âmbito empresarial ela é tão importante quanto, pois faz com que as empresas utilizem recursos de forma
consciente e adequada, minimizando possíveis prejuízos ambientais irreversíveis. Desta forma a sustentabilidade nas organizações
brasileiras é um tema que está sendo cada vez mais abordado e sendo quantificado por meio das certificações emitidas.

OBJETIVOS
O presente trabalho apresenta como objetivo, compartilhar informações sobre aa questões de certificação ambientas (ISO 14000)
nas empresas, assim como os índices de adesão a certificação ambiental no Brasil entre os anos de 2017 à 2022..

METODOLOGIA

O método científico definido para a realização da pesquisa parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Atualmente a sustentabilidade e preservação do meio ambiente são vistas de forma muito positiva pelos consumidores, por isso as
empresas se empenham em adquirir a ISO 14001, após pesquisa foi constatado entre os anos de 2017 à 2022, que os cinco maiores
estados brasileiros a conseguirem essa certificação nas empresas foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas gerais e Santa
Catarina. A aceitação da sustentabilidade nas organizações, no período analisado, últimos cinco anos, foi de grande importância, e
pode ser um fator decisivo ao consumidor, que opta por uma empresa com a certificação, devido a sua boa visibilidade e atitude
com o meio ambiente. Segundo Inmetro (2022) entre os anos analisados 1709 empresas receberam a certificação ambiental. Os
maiores estados com certificação neste período foram: Santa Catarina com 115 certificações, Minas Gerais com 150, Rio de Janeiro
com 168 certificações, Paraná com 173 e São Paulo com 1103 empresas certificadas.

CONCLUSOES

Embora as questões ambientais estejam sendo discutidas com maior frequencia na atualidade ainda há muito o que ser estudado e
aplicado no cotidiano das empresas, e as certificações são pontos relevantes para este processo de consientização uma vez que
este assunto passa a ser tratado além dos muros das organizações afetando a sociedade como um todo. Portanto investir em
conhecimento sobre o tema e ampliação destas discussões passa a ser o caminho necessário e irreversível onde todos nós
podemos e fazemos parte deste processo de melhoria e vitando degradações ainda maiores principalmente pelo alto consumo dos
diversos produtos evitando colapso, e prejudicando a natureza bem como as gerações futuras..

REFERENCIAS
INMETRO - Certifiq INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Disponível em(#60)
https://certifiq.inmetro.gov.br/(#62) Acesso em 17 de setembro de 2022. Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.
ed. Ediitora Atlas SA.
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TITULO Sustentabilidade Empresarial e a Certificação Ambiental nas Empresas

INTRODUCAO

A sustentabilidade ambiental passa a ser um, tema de extrema relevância na atualidade sendo por meio desta a capacidade de criar
meios para suprir as necessidades básicas do presente sem que isso afete as gerações futuras, definindo como o mundo estará em
um futuro próximo, no âmbito empresarial ela é tão importante quanto, pois faz com que as empresas utilizem recursos de forma
consciente e adequada, minimizando possíveis prejuízos ambientais irreversíveis. Desta forma a sustentabilidade nas organizações
brasileiras é um tema que está sendo cada vez mais abordado e sendo quantificado por meio das certificações emitidas.

OBJETIVOS
O presente trabalho apresenta como objetivo, compartilhar informações sobre aa questões de certificação ambientas (ISO 14000)
nas empresas, assim como os índices de adesão a certificação ambiental no Brasil entre os anos de 2017 à 2022..

METODOLOGIA

O método científico definido para a realização da pesquisa parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Atualmente a sustentabilidade e preservação do meio ambiente são vistas de forma muito positiva pelos consumidores, por isso as
empresas se empenham em adquirir a ISO 14001, após pesquisa foi constatado entre os anos de 2017 à 2022, que os cinco maiores
estados brasileiros a conseguirem essa certificação nas empresas foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas gerais e Santa
Catarina. A aceitação da sustentabilidade nas organizações, no período analisado, últimos cinco anos, foi de grande importância, e
pode ser um fator decisivo ao consumidor, que opta por uma empresa com a certificação, devido a sua boa visibilidade e atitude
com o meio ambiente. Segundo Inmetro (2022) entre os anos analisados 1709 empresas receberam a certificação ambiental. Os
maiores estados com certificação neste período foram: Santa Catarina com 115 certificações, Minas Gerais com 150, Rio de Janeiro
com 168 certificações, Paraná com 173 e São Paulo com 1103 empresas certificadas.

CONCLUSOES

Embora as questões ambientais estejam sendo discutidas com maior frequencia na atualidade ainda há muito o que ser estudado e
aplicado no cotidiano das empresas, e as certificações são pontos relevantes para este processo de consientização uma vez que
este assunto passa a ser tratado além dos muros das organizações afetando a sociedade como um todo. Portanto investir em
conhecimento sobre o tema e ampliação destas discussões passa a ser o caminho necessário e irreversível onde todos nós
podemos e fazemos parte deste processo de melhoria e vitando degradações ainda maiores principalmente pelo alto consumo dos
diversos produtos evitando colapso, e prejudicando a natureza bem como as gerações futuras..

REFERENCIAS
INMETRO - Certifiq INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Disponível em(#60)
https://certifiq.inmetro.gov.br/(#62) Acesso em 17 de setembro de 2022. Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.
ed. Ediitora Atlas SA.
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TITULO Sustentabilidade Empresarial e a Certificação Ambiental nas Empresas

INTRODUCAO

A sustentabilidade ambiental passa a ser um, tema de extrema relevância na atualidade sendo por meio desta a capacidade de criar
meios para suprir as necessidades básicas do presente sem que isso afete as gerações futuras, definindo como o mundo estará em
um futuro próximo, no âmbito empresarial ela é tão importante quanto, pois faz com que as empresas utilizem recursos de forma
consciente e adequada, minimizando possíveis prejuízos ambientais irreversíveis. Desta forma a sustentabilidade nas organizações
brasileiras é um tema que está sendo cada vez mais abordado e sendo quantificado por meio das certificações emitidas.

OBJETIVOS
O presente trabalho apresenta como objetivo, compartilhar informações sobre aa questões de certificação ambientas (ISO 14000)
nas empresas, assim como os índices de adesão a certificação ambiental no Brasil entre os anos de 2017 à 2022..

METODOLOGIA

O método científico definido para a realização da pesquisa parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Atualmente a sustentabilidade e preservação do meio ambiente são vistas de forma muito positiva pelos consumidores, por isso as
empresas se empenham em adquirir a ISO 14001, após pesquisa foi constatado entre os anos de 2017 à 2022, que os cinco maiores
estados brasileiros a conseguirem essa certificação nas empresas foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas gerais e Santa
Catarina. A aceitação da sustentabilidade nas organizações, no período analisado, últimos cinco anos, foi de grande importância, e
pode ser um fator decisivo ao consumidor, que opta por uma empresa com a certificação, devido a sua boa visibilidade e atitude
com o meio ambiente. Segundo Inmetro (2022) entre os anos analisados 1709 empresas receberam a certificação ambiental. Os
maiores estados com certificação neste período foram: Santa Catarina com 115 certificações, Minas Gerais com 150, Rio de Janeiro
com 168 certificações, Paraná com 173 e São Paulo com 1103 empresas certificadas.

CONCLUSOES

Embora as questões ambientais estejam sendo discutidas com maior frequencia na atualidade ainda há muito o que ser estudado e
aplicado no cotidiano das empresas, e as certificações são pontos relevantes para este processo de consientização uma vez que
este assunto passa a ser tratado além dos muros das organizações afetando a sociedade como um todo. Portanto investir em
conhecimento sobre o tema e ampliação destas discussões passa a ser o caminho necessário e irreversível onde todos nós
podemos e fazemos parte deste processo de melhoria e vitando degradações ainda maiores principalmente pelo alto consumo dos
diversos produtos evitando colapso, e prejudicando a natureza bem como as gerações futuras..

REFERENCIAS
INMETRO - Certifiq INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Disponível em(#60)
https://certifiq.inmetro.gov.br/(#62) Acesso em 17 de setembro de 2022. Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.
ed. Ediitora Atlas SA.
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Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO Sustentabilidade Empresarial e a Certificação Ambiental nas Empresas

INTRODUCAO

A sustentabilidade ambiental passa a ser um, tema de extrema relevância na atualidade sendo por meio desta a capacidade de criar
meios para suprir as necessidades básicas do presente sem que isso afete as gerações futuras, definindo como o mundo estará em
um futuro próximo, no âmbito empresarial ela é tão importante quanto, pois faz com que as empresas utilizem recursos de forma
consciente e adequada, minimizando possíveis prejuízos ambientais irreversíveis. Desta forma a sustentabilidade nas organizações
brasileiras é um tema que está sendo cada vez mais abordado e sendo quantificado por meio das certificações emitidas.

OBJETIVOS
O presente trabalho apresenta como objetivo, compartilhar informações sobre aa questões de certificação ambientas (ISO 14000)
nas empresas, assim como os índices de adesão a certificação ambiental no Brasil entre os anos de 2017 à 2022..

METODOLOGIA

O método científico definido para a realização da pesquisa parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Atualmente a sustentabilidade e preservação do meio ambiente são vistas de forma muito positiva pelos consumidores, por isso as
empresas se empenham em adquirir a ISO 14001, após pesquisa foi constatado entre os anos de 2017 à 2022, que os cinco maiores
estados brasileiros a conseguirem essa certificação nas empresas foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas gerais e Santa
Catarina. A aceitação da sustentabilidade nas organizações, no período analisado, últimos cinco anos, foi de grande importância, e
pode ser um fator decisivo ao consumidor, que opta por uma empresa com a certificação, devido a sua boa visibilidade e atitude
com o meio ambiente. Segundo Inmetro (2022) entre os anos analisados 1709 empresas receberam a certificação ambiental. Os
maiores estados com certificação neste período foram: Santa Catarina com 115 certificações, Minas Gerais com 150, Rio de Janeiro
com 168 certificações, Paraná com 173 e São Paulo com 1103 empresas certificadas.

CONCLUSOES

Embora as questões ambientais estejam sendo discutidas com maior frequencia na atualidade ainda há muito o que ser estudado e
aplicado no cotidiano das empresas, e as certificações são pontos relevantes para este processo de consientização uma vez que
este assunto passa a ser tratado além dos muros das organizações afetando a sociedade como um todo. Portanto investir em
conhecimento sobre o tema e ampliação destas discussões passa a ser o caminho necessário e irreversível onde todos nós
podemos e fazemos parte deste processo de melhoria e vitando degradações ainda maiores principalmente pelo alto consumo dos
diversos produtos evitando colapso, e prejudicando a natureza bem como as gerações futuras..

REFERENCIAS
INMETRO - Certifiq INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Disponível em(#60)
https://certifiq.inmetro.gov.br/(#62) Acesso em 17 de setembro de 2022. Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.
ed. Ediitora Atlas SA.
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4104111 - LUDMILA SANTOS SANTANA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO Sustentabilidade Empresarial e a Certificação Ambiental nas Empresas

INTRODUCAO

A sustentabilidade ambiental passa a ser um, tema de extrema relevância na atualidade sendo por meio desta a capacidade de criar
meios para suprir as necessidades básicas do presente sem que isso afete as gerações futuras, definindo como o mundo estará em
um futuro próximo, no âmbito empresarial ela é tão importante quanto, pois faz com que as empresas utilizem recursos de forma
consciente e adequada, minimizando possíveis prejuízos ambientais irreversíveis. Desta forma a sustentabilidade nas organizações
brasileiras é um tema que está sendo cada vez mais abordado e sendo quantificado por meio das certificações emitidas.

OBJETIVOS
O presente trabalho apresenta como objetivo, compartilhar informações sobre aa questões de certificação ambientas (ISO 14000)
nas empresas, assim como os índices de adesão a certificação ambiental no Brasil entre os anos de 2017 à 2022..

METODOLOGIA

O método científico definido para a realização da pesquisa parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Atualmente a sustentabilidade e preservação do meio ambiente são vistas de forma muito positiva pelos consumidores, por isso as
empresas se empenham em adquirir a ISO 14001, após pesquisa foi constatado entre os anos de 2017 à 2022, que os cinco maiores
estados brasileiros a conseguirem essa certificação nas empresas foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas gerais e Santa
Catarina. A aceitação da sustentabilidade nas organizações, no período analisado, últimos cinco anos, foi de grande importância, e
pode ser um fator decisivo ao consumidor, que opta por uma empresa com a certificação, devido a sua boa visibilidade e atitude
com o meio ambiente. Segundo Inmetro (2022) entre os anos analisados 1709 empresas receberam a certificação ambiental. Os
maiores estados com certificação neste período foram: Santa Catarina com 115 certificações, Minas Gerais com 150, Rio de Janeiro
com 168 certificações, Paraná com 173 e São Paulo com 1103 empresas certificadas.

CONCLUSOES

Embora as questões ambientais estejam sendo discutidas com maior frequencia na atualidade ainda há muito o que ser estudado e
aplicado no cotidiano das empresas, e as certificações são pontos relevantes para este processo de consientização uma vez que
este assunto passa a ser tratado além dos muros das organizações afetando a sociedade como um todo. Portanto investir em
conhecimento sobre o tema e ampliação destas discussões passa a ser o caminho necessário e irreversível onde todos nós
podemos e fazemos parte deste processo de melhoria e vitando degradações ainda maiores principalmente pelo alto consumo dos
diversos produtos evitando colapso, e prejudicando a natureza bem como as gerações futuras..

REFERENCIAS
INMETRO - Certifiq INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Disponível em(#60)
https://certifiq.inmetro.gov.br/(#62) Acesso em 17 de setembro de 2022. Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.
ed. Ediitora Atlas SA.
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TITULO
AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO EM UMA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA DE BERTIOGA- SP

INTRODUCAO

O fornecimento de água tratada da cidade de Bertioga- SP é realizado pela SABESP, através da captação de água do Parque
Estadual da Restinga de Bertioga, classificado como Classe I conforme CONAMA 357/2005, sendo necessário o tratamento
simplificado. (Brasil, 2005) O tratamento da água segue as diretrizes das portarias PCMS 05/17 e GMMS 888/21. (Brasil, 2021)
Valores abaixo do mínimo recomendado não garantem a eficácia do tratamento e concentração acima do máximo permitido pode
acarretar problemas na saúde da população. (LACERDA, 2020) A implantação de um sistema automatizado de dosagem de Cloro e
Flúor visa promover a economia dos produtos químicos além de melhorias operacionais.

OBJETIVOS
Avaliar a redução dos custos operacionais na implantação de um sistema sincronizado de dosadores de Cloro e Flúor na ETA
Bertioga-SP com a vazão de água.

METODOLOGIA
Foram instalados hidrômetros e bombas dosadoras de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio nas 3 tubulações de captação de
água. As bombas dosadoras foram conectadas aos hidrômetros, instalados em by-pass, corrigindo continuamente a dosagem de
acordo com a vazão.

RESULTADOS

As análises de água realizadas no laboratório apresentaram concentração conforme estabelecido na legislação, obtendo portanto,
melhorias dos serviços prestados por meio de um acompanhamento contínuo na dosagem dos produtos químicos, considerando as
variações naturais da vazão de água, de forma garantir segurança operacional. O sistema automatizado possibilita o
acompanhamento contínuo gerando uma economia de produtos químicos em torno de 10% do volume utilizado de Hipoclorito de
Sódio e Ácido Fluossilícico . O tempo de retorno do investimento no novo sistema é de 2 anos.

CONCLUSOES
O sistema automatizado possibilitou o acompanhamento da vazão de água bruta em tempo real permitindo a dosagem necessária
de agente desinfetante e de fluoretação nas quantidades adequadas à qualidade de água bruta, gerando uma economia de 10% no
consumo de produtos químicos.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos
corpos de água. Disponível em:Http:\www.mma.gov.br/port/conama/index.cfm. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Portaria de
Consolidação n°05 de 28 de Setembro de 2017, “Consolidação das normas sobre as ações e serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde.”, publicado no DOU, de 03 de Outubro de 2017. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS nº 888,
de 4 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, 29 p.
Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562. PDF. Acesso em 30
setembro 2022 LACERDA, A.A.G., OLIVEIRA, N.A., PINHEIRO, H. H.C., ASSIS, K.M.L., CURY, J.A., Fluoretação da água dos dez
maiores municípios do estado do Tocantins, Brasil. Ciência e saúde coletiva. vol. 25. Março. 2020
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos Henrique de Araujo Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO
AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO EM UMA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA DE BERTIOGA- SP

INTRODUCAO

O fornecimento de água tratada da cidade de Bertioga- SP é realizado pela SABESP, através da captação de água do Parque
Estadual da Restinga de Bertioga, classificado como Classe I conforme CONAMA 357/2005, sendo necessário o tratamento
simplificado. (Brasil, 2005) O tratamento da água segue as diretrizes das portarias PCMS 05/17 e GMMS 888/21. (Brasil, 2021)
Valores abaixo do mínimo recomendado não garantem a eficácia do tratamento e concentração acima do máximo permitido pode
acarretar problemas na saúde da população. (LACERDA, 2020) A implantação de um sistema automatizado de dosagem de Cloro e
Flúor visa promover a economia dos produtos químicos além de melhorias operacionais.

OBJETIVOS
Avaliar a redução dos custos operacionais na implantação de um sistema sincronizado de dosadores de Cloro e Flúor na ETA
Bertioga-SP com a vazão de água.

METODOLOGIA
Foram instalados hidrômetros e bombas dosadoras de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio nas 3 tubulações de captação de
água. As bombas dosadoras foram conectadas aos hidrômetros, instalados em by-pass, corrigindo continuamente a dosagem de
acordo com a vazão.

RESULTADOS

As análises de água realizadas no laboratório apresentaram concentração conforme estabelecido na legislação, obtendo portanto,
melhorias dos serviços prestados por meio de um acompanhamento contínuo na dosagem dos produtos químicos, considerando as
variações naturais da vazão de água, de forma garantir segurança operacional. O sistema automatizado possibilita o
acompanhamento contínuo gerando uma economia de produtos químicos em torno de 10% do volume utilizado de Hipoclorito de
Sódio e Ácido Fluossilícico . O tempo de retorno do investimento no novo sistema é de 2 anos.

CONCLUSOES
O sistema automatizado possibilitou o acompanhamento da vazão de água bruta em tempo real permitindo a dosagem necessária
de agente desinfetante e de fluoretação nas quantidades adequadas à qualidade de água bruta, gerando uma economia de 10% no
consumo de produtos químicos.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos
corpos de água. Disponível em:Http:\www.mma.gov.br/port/conama/index.cfm. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Portaria de
Consolidação n°05 de 28 de Setembro de 2017, “Consolidação das normas sobre as ações e serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde.”, publicado no DOU, de 03 de Outubro de 2017. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS nº 888,
de 4 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, 29 p.
Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562. PDF. Acesso em 30
setembro 2022 LACERDA, A.A.G., OLIVEIRA, N.A., PINHEIRO, H. H.C., ASSIS, K.M.L., CURY, J.A., Fluoretação da água dos dez
maiores municípios do estado do Tocantins, Brasil. Ciência e saúde coletiva. vol. 25. Março. 2020
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos Henrique de Araujo Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO
AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO EM UMA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA DE BERTIOGA- SP

INTRODUCAO

O fornecimento de água tratada da cidade de Bertioga- SP é realizado pela SABESP, através da captação de água do Parque
Estadual da Restinga de Bertioga, classificado como Classe I conforme CONAMA 357/2005, sendo necessário o tratamento
simplificado. (Brasil, 2005) O tratamento da água segue as diretrizes das portarias PCMS 05/17 e GMMS 888/21. (Brasil, 2021)
Valores abaixo do mínimo recomendado não garantem a eficácia do tratamento e concentração acima do máximo permitido pode
acarretar problemas na saúde da população. (LACERDA, 2020) A implantação de um sistema automatizado de dosagem de Cloro e
Flúor visa promover a economia dos produtos químicos além de melhorias operacionais.

OBJETIVOS
Avaliar a redução dos custos operacionais na implantação de um sistema sincronizado de dosadores de Cloro e Flúor na ETA
Bertioga-SP com a vazão de água.

METODOLOGIA
Foram instalados hidrômetros e bombas dosadoras de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio nas 3 tubulações de captação de
água. As bombas dosadoras foram conectadas aos hidrômetros, instalados em by-pass, corrigindo continuamente a dosagem de
acordo com a vazão.

RESULTADOS

As análises de água realizadas no laboratório apresentaram concentração conforme estabelecido na legislação, obtendo portanto,
melhorias dos serviços prestados por meio de um acompanhamento contínuo na dosagem dos produtos químicos, considerando as
variações naturais da vazão de água, de forma garantir segurança operacional. O sistema automatizado possibilita o
acompanhamento contínuo gerando uma economia de produtos químicos em torno de 10% do volume utilizado de Hipoclorito de
Sódio e Ácido Fluossilícico . O tempo de retorno do investimento no novo sistema é de 2 anos.

CONCLUSOES
O sistema automatizado possibilitou o acompanhamento da vazão de água bruta em tempo real permitindo a dosagem necessária
de agente desinfetante e de fluoretação nas quantidades adequadas à qualidade de água bruta, gerando uma economia de 10% no
consumo de produtos químicos.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos
corpos de água. Disponível em:Http:\www.mma.gov.br/port/conama/index.cfm. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Portaria de
Consolidação n°05 de 28 de Setembro de 2017, “Consolidação das normas sobre as ações e serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde.”, publicado no DOU, de 03 de Outubro de 2017. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS nº 888,
de 4 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, 29 p.
Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562. PDF. Acesso em 30
setembro 2022 LACERDA, A.A.G., OLIVEIRA, N.A., PINHEIRO, H. H.C., ASSIS, K.M.L., CURY, J.A., Fluoretação da água dos dez
maiores municípios do estado do Tocantins, Brasil. Ciência e saúde coletiva. vol. 25. Março. 2020
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos Henrique de Araujo Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO
AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO EM UMA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA DE BERTIOGA- SP

INTRODUCAO

O fornecimento de água tratada da cidade de Bertioga- SP é realizado pela SABESP, através da captação de água do Parque
Estadual da Restinga de Bertioga, classificado como Classe I conforme CONAMA 357/2005, sendo necessário o tratamento
simplificado. (Brasil, 2005) O tratamento da água segue as diretrizes das portarias PCMS 05/17 e GMMS 888/21. (Brasil, 2021)
Valores abaixo do mínimo recomendado não garantem a eficácia do tratamento e concentração acima do máximo permitido pode
acarretar problemas na saúde da população. (LACERDA, 2020) A implantação de um sistema automatizado de dosagem de Cloro e
Flúor visa promover a economia dos produtos químicos além de melhorias operacionais.

OBJETIVOS
Avaliar a redução dos custos operacionais na implantação de um sistema sincronizado de dosadores de Cloro e Flúor na ETA
Bertioga-SP com a vazão de água.

METODOLOGIA
Foram instalados hidrômetros e bombas dosadoras de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio nas 3 tubulações de captação de
água. As bombas dosadoras foram conectadas aos hidrômetros, instalados em by-pass, corrigindo continuamente a dosagem de
acordo com a vazão.

RESULTADOS

As análises de água realizadas no laboratório apresentaram concentração conforme estabelecido na legislação, obtendo portanto,
melhorias dos serviços prestados por meio de um acompanhamento contínuo na dosagem dos produtos químicos, considerando as
variações naturais da vazão de água, de forma garantir segurança operacional. O sistema automatizado possibilita o
acompanhamento contínuo gerando uma economia de produtos químicos em torno de 10% do volume utilizado de Hipoclorito de
Sódio e Ácido Fluossilícico . O tempo de retorno do investimento no novo sistema é de 2 anos.

CONCLUSOES
O sistema automatizado possibilitou o acompanhamento da vazão de água bruta em tempo real permitindo a dosagem necessária
de agente desinfetante e de fluoretação nas quantidades adequadas à qualidade de água bruta, gerando uma economia de 10% no
consumo de produtos químicos.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos
corpos de água. Disponível em:Http:\www.mma.gov.br/port/conama/index.cfm. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Portaria de
Consolidação n°05 de 28 de Setembro de 2017, “Consolidação das normas sobre as ações e serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde.”, publicado no DOU, de 03 de Outubro de 2017. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS nº 888,
de 4 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, 29 p.
Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562. PDF. Acesso em 30
setembro 2022 LACERDA, A.A.G., OLIVEIRA, N.A., PINHEIRO, H. H.C., ASSIS, K.M.L., CURY, J.A., Fluoretação da água dos dez
maiores municípios do estado do Tocantins, Brasil. Ciência e saúde coletiva. vol. 25. Março. 2020
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Marcos Henrique de Araujo Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO
AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO EM UMA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA DE BERTIOGA- SP

INTRODUCAO

O fornecimento de água tratada da cidade de Bertioga- SP é realizado pela SABESP, através da captação de água do Parque
Estadual da Restinga de Bertioga, classificado como Classe I conforme CONAMA 357/2005, sendo necessário o tratamento
simplificado. (Brasil, 2005) O tratamento da água segue as diretrizes das portarias PCMS 05/17 e GMMS 888/21. (Brasil, 2021)
Valores abaixo do mínimo recomendado não garantem a eficácia do tratamento e concentração acima do máximo permitido pode
acarretar problemas na saúde da população. (LACERDA, 2020) A implantação de um sistema automatizado de dosagem de Cloro e
Flúor visa promover a economia dos produtos químicos além de melhorias operacionais.

OBJETIVOS
Avaliar a redução dos custos operacionais na implantação de um sistema sincronizado de dosadores de Cloro e Flúor na ETA
Bertioga-SP com a vazão de água.

METODOLOGIA
Foram instalados hidrômetros e bombas dosadoras de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio nas 3 tubulações de captação de
água. As bombas dosadoras foram conectadas aos hidrômetros, instalados em by-pass, corrigindo continuamente a dosagem de
acordo com a vazão.

RESULTADOS

As análises de água realizadas no laboratório apresentaram concentração conforme estabelecido na legislação, obtendo portanto,
melhorias dos serviços prestados por meio de um acompanhamento contínuo na dosagem dos produtos químicos, considerando as
variações naturais da vazão de água, de forma garantir segurança operacional. O sistema automatizado possibilita o
acompanhamento contínuo gerando uma economia de produtos químicos em torno de 10% do volume utilizado de Hipoclorito de
Sódio e Ácido Fluossilícico . O tempo de retorno do investimento no novo sistema é de 2 anos.

CONCLUSOES
O sistema automatizado possibilitou o acompanhamento da vazão de água bruta em tempo real permitindo a dosagem necessária
de agente desinfetante e de fluoretação nas quantidades adequadas à qualidade de água bruta, gerando uma economia de 10% no
consumo de produtos químicos.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos
corpos de água. Disponível em:Http:\www.mma.gov.br/port/conama/index.cfm. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Portaria de
Consolidação n°05 de 28 de Setembro de 2017, “Consolidação das normas sobre as ações e serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde.”, publicado no DOU, de 03 de Outubro de 2017. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS nº 888,
de 4 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, 29 p.
Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562. PDF. Acesso em 30
setembro 2022 LACERDA, A.A.G., OLIVEIRA, N.A., PINHEIRO, H. H.C., ASSIS, K.M.L., CURY, J.A., Fluoretação da água dos dez
maiores municípios do estado do Tocantins, Brasil. Ciência e saúde coletiva. vol. 25. Março. 2020
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4039157 - ANDREAS STEFAN BUENO GERICH 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Robson Miranda da Gama

TITULO Desenvolvimento de comprimido orodispersível contendo captopril por moldagem

INTRODUCAO

Umas das principais causas de mortalidade em todo o mundo são as doenças cardiovasculares, dentre elas a doença arterial
coronariana, acidente vascular encefálico, doença arterial periférica, doenças renais e insuficiência cardíaca congestiva, destaca-se
entre elas a hipertensão arterial sistêmica(1). A farmacoterapia oral é a mais utilizada para controle da pressão arterial em
pacientes com urgências hipertensivas, sendo o captopril o fármaco mais usado( 2). Os comprimidos orodispersíveis são formas de
dosagem unitária sólidas que se desintegram na boca em um minuto na presença de saliva, devido a super desintegrantes na
formulação (3). Um fármaco administrado por via sublingual e absorvido nesse local desencadeia a resposta farmacológica mais
rápida, além do fármaco ser protegido do metabolismo rápido no intestino e na primeira passagem pelo fígado. Não há no mercado
um comprimido orodispersível de captopril para ser utilizado em urgências hipertensivas.

OBJETIVOS
Este projeto teve por objetivo desenvolver a formulação de comprimido orodispersível contendo 50 mg de captopril obtido por
moldagem.

METODOLOGIA

Determinação da pureza do captopril matéria-prima por titulação (4). Foi utilizada como base para o desenvolvimento do
comprimido orodispersível a formulação proposta por Paludetti (5). Foram preparados lotes com 20 comprimidos. Cada comprimido
continha 50mg de captopril. Após o preparo a qualidade dos comprimidos obtidos foram avaliados por técnicas de controle de
qualidade farmacopeica (peso, médio, dureza, tempo de desintegração e teor) (4).

RESULTADOS

A matéria-prima captopril utilizada estava com teor de 99,5±0,5% (n=3). De acordo com os valores de referência entre 99,0 3 101%.
Os comprimidos orodispersíveis obtidos tiveram, peso médio de 0,59±0,03g; dureza de 2,7±0,5 kgf; tempo de desintegração de
16±4s e teor 99,7±0,5%. Desta forma a formulação proposta estava dentro dos parâmetros de referência de controle de qualidade
farmacopeicos para comprimidos orodispersíveis (4) .

CONCLUSOES
Foram desenvolvidos comprimidos orodispersíveis contendo captopril obtidos por moldagem, que atendem os parâmetros
farmacopeicos de peso médio, dureza, tempo de desintegração e teor.

REFERENCIAS

1. FIÓRIO, Cleiton Eduardo et al. Prevalência de hipertensão arterial em adultos no município de São Paulo e fatores associados.
Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 23, p. e200052, 2020. 2. DOURADO, Anny Karolinny et al. Avaliação da equivalência
farmacêutica e perfil de dissolução de captopril comprimidos 25mg distribuídos na rede pública de saúde de goiânia. Revista de
Biotecnologia (#38) Ciência, v. 4, n. 1, 2015. 3. RAMEESA, C. K.; DRISYA, M. K. Orodispersible tablet: A patient friendly dosage form
(a Review). Bali Med. J., v. 4, n. 1, p. 17-20, 2015. 4. ANVISA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Farmacopeia
Brasileira, volume 1. 6ª Ed. Brasília, 2019. 5. PALUDETTI.L,A.; Formulário Rx: Gomas-Caramelos-Balas-Pastilhas. São Paulo: RX
Editora, 2008.

Página 835



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13706 Farmacotecnia
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4051653 - GABRIEL RIBEIRO FAZIO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Robson Miranda da Gama

TITULO Desenvolvimento de comprimido orodispersível contendo captopril por moldagem

INTRODUCAO

Umas das principais causas de mortalidade em todo o mundo são as doenças cardiovasculares, dentre elas a doença arterial
coronariana, acidente vascular encefálico, doença arterial periférica, doenças renais e insuficiência cardíaca congestiva, destaca-se
entre elas a hipertensão arterial sistêmica(1). A farmacoterapia oral é a mais utilizada para controle da pressão arterial em
pacientes com urgências hipertensivas, sendo o captopril o fármaco mais usado( 2). Os comprimidos orodispersíveis são formas de
dosagem unitária sólidas que se desintegram na boca em um minuto na presença de saliva, devido a super desintegrantes na
formulação (3). Um fármaco administrado por via sublingual e absorvido nesse local desencadeia a resposta farmacológica mais
rápida, além do fármaco ser protegido do metabolismo rápido no intestino e na primeira passagem pelo fígado. Não há no mercado
um comprimido orodispersível de captopril para ser utilizado em urgências hipertensivas.

OBJETIVOS
Este projeto teve por objetivo desenvolver a formulação de comprimido orodispersível contendo 50 mg de captopril obtido por
moldagem.

METODOLOGIA

Determinação da pureza do captopril matéria-prima por titulação (4). Foi utilizada como base para o desenvolvimento do
comprimido orodispersível a formulação proposta por Paludetti (5). Foram preparados lotes com 20 comprimidos. Cada comprimido
continha 50mg de captopril. Após o preparo a qualidade dos comprimidos obtidos foram avaliados por técnicas de controle de
qualidade farmacopeica (peso, médio, dureza, tempo de desintegração e teor) (4).

RESULTADOS

A matéria-prima captopril utilizada estava com teor de 99,5±0,5% (n=3). De acordo com os valores de referência entre 99,0 3 101%.
Os comprimidos orodispersíveis obtidos tiveram, peso médio de 0,59±0,03g; dureza de 2,7±0,5 kgf; tempo de desintegração de
16±4s e teor 99,7±0,5%. Desta forma a formulação proposta estava dentro dos parâmetros de referência de controle de qualidade
farmacopeicos para comprimidos orodispersíveis (4) .

CONCLUSOES
Foram desenvolvidos comprimidos orodispersíveis contendo captopril obtidos por moldagem, que atendem os parâmetros
farmacopeicos de peso médio, dureza, tempo de desintegração e teor.

REFERENCIAS

1. FIÓRIO, Cleiton Eduardo et al. Prevalência de hipertensão arterial em adultos no município de São Paulo e fatores associados.
Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 23, p. e200052, 2020. 2. DOURADO, Anny Karolinny et al. Avaliação da equivalência
farmacêutica e perfil de dissolução de captopril comprimidos 25mg distribuídos na rede pública de saúde de goiânia. Revista de
Biotecnologia (#38) Ciência, v. 4, n. 1, 2015. 3. RAMEESA, C. K.; DRISYA, M. K. Orodispersible tablet: A patient friendly dosage form
(a Review). Bali Med. J., v. 4, n. 1, p. 17-20, 2015. 4. ANVISA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Farmacopeia
Brasileira, volume 1. 6ª Ed. Brasília, 2019. 5. PALUDETTI.L,A.; Formulário Rx: Gomas-Caramelos-Balas-Pastilhas. São Paulo: RX
Editora, 2008.
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4616693 - ISABELLA PEREIRA BERNARDINO DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Henrique da Silva Nali Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO A importância da drenagem linfática em pacientes mastectomizadas

INTRODUCAO

O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo causando multiplicação desordenada de células anormais da mama,
que forma um tumor, e impacta diretamente na vida da mulher, afetando sua autoestima principalmente devido a mutilação que é
necessária para retirada do tumor. Normalmente é submetida a mastectomia, parcial ou total, e por consequência o linfedema é uma
condição que pode aparecer em pacientes tratadas para o câncer de mama.

OBJETIVOS Verificar a influência e importância da atuação do esteticista em pacientes mastectomizadas através de técnicas utilizadas.

METODOLOGIA

Baseia-se em uma revisão narrativa que foi conduzido em levantamento de material em bancos de dados de artigos científicos
(PubMed, Scielo) e livros da área dos últimos 5 anos, artigos na língua inglesa e portuguesa foram incluídos no trabalho. Além disso,
incluímos no trabalho artigos originais e artigos de revisão. E para o levantamento da coisa, utilizou-se os seguintes descritores “
Cancer de mama”, utilizamos operadores boleanos para refinar a busca.

RESULTADOS

Conforme pesquisas e análises feitas, a técnica de drenagem linfática manual aponta como um dos principais tratamentos a ser
feito durante o processo quando se há linfedemas causados ao longo desses casos por diversos fatores. A DLM, associadas com
outras terapias compressivas, causar melhora nas pacientes com linfedema pós-mastectomia, na melhora da dor e diminuição do
edema, sendo visível com dois ou em longo prazo, a mesma tem mais efeito sozinha do associado. É necessário o uso do método
constante, devido a melhora ser eficaz após 3 meses, para os edemas crônicos, á apenas uma mudança mínima, tendo apenas o
alivio da dor no local. A drenagem linfática manual é um dos recursos que pode ser fundamental em mulheres mastectomizadas.
Pacientes submetidos a DLM foi possível observar melhora no quadro pós operatório, diminuiu tempo de recuperação e retornou
mais rapidamente as atividades cotidianas. De acordo o estudo de Silva (2017), a drenagem linfática traz uma melhor qualidade de
vida para o paciente, tanto questões que afetam o físico e o emocional.

CONCLUSOES
A atuação do esteticista para esse tipo de tratamento pós operatório é de extrema importância, pois irá fazer a redução da dor,
diminuição do edema e melhora no aspecto estético da parte afetada, não só isso mas também a elevação da autoestima da
paciente. Contudo, o profissional que for realizar a drenagem, necessita estar apto.

REFERENCIAS

MARQUES J, Análise dos Efeitos da Drenagem Linfática Manual no Tratamento do Linfedema Pós Mastectomia, publicado em
SAÚDE (#38) CIÊNCIA EM AÇÃO - Revista Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde, 2014, pág. 72-82,
file:///C:/Users/visit0001/Downloads/106-329-1-PB.pdf BARROS M, livro Fisioterapia Drenagem Linfatica Manual, publicado em
2001, editora Robe, https://www.estantevirtual.com.br/livros/maria-helena-de-barros/fisioterapia-drenagem-linfatica-
manual/2742985231 Prado A., Os Benefícios da Drenagem Linfática Pós Mastectomia, publicado em Id On Line revista de
psicologia, 2020, pág. 362-373, https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/viewFile/2720/4357
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Henrique da Silva Nali Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO A importância da drenagem linfática em pacientes mastectomizadas

INTRODUCAO

O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo causando multiplicação desordenada de células anormais da mama,
que forma um tumor, e impacta diretamente na vida da mulher, afetando sua autoestima principalmente devido a mutilação que é
necessária para retirada do tumor. Normalmente é submetida a mastectomia, parcial ou total, e por consequência o linfedema é uma
condição que pode aparecer em pacientes tratadas para o câncer de mama.

OBJETIVOS Verificar a influência e importância da atuação do esteticista em pacientes mastectomizadas através de técnicas utilizadas.

METODOLOGIA

Baseia-se em uma revisão narrativa que foi conduzido em levantamento de material em bancos de dados de artigos científicos
(PubMed, Scielo) e livros da área dos últimos 5 anos, artigos na língua inglesa e portuguesa foram incluídos no trabalho. Além disso,
incluímos no trabalho artigos originais e artigos de revisão. E para o levantamento da coisa, utilizou-se os seguintes descritores “
Cancer de mama”, utilizamos operadores boleanos para refinar a busca.

RESULTADOS

Conforme pesquisas e análises feitas, a técnica de drenagem linfática manual aponta como um dos principais tratamentos a ser
feito durante o processo quando se há linfedemas causados ao longo desses casos por diversos fatores. A DLM, associadas com
outras terapias compressivas, causar melhora nas pacientes com linfedema pós-mastectomia, na melhora da dor e diminuição do
edema, sendo visível com dois ou em longo prazo, a mesma tem mais efeito sozinha do associado. É necessário o uso do método
constante, devido a melhora ser eficaz após 3 meses, para os edemas crônicos, á apenas uma mudança mínima, tendo apenas o
alivio da dor no local. A drenagem linfática manual é um dos recursos que pode ser fundamental em mulheres mastectomizadas.
Pacientes submetidos a DLM foi possível observar melhora no quadro pós operatório, diminuiu tempo de recuperação e retornou
mais rapidamente as atividades cotidianas. De acordo o estudo de Silva (2017), a drenagem linfática traz uma melhor qualidade de
vida para o paciente, tanto questões que afetam o físico e o emocional.

CONCLUSOES
A atuação do esteticista para esse tipo de tratamento pós operatório é de extrema importância, pois irá fazer a redução da dor,
diminuição do edema e melhora no aspecto estético da parte afetada, não só isso mas também a elevação da autoestima da
paciente. Contudo, o profissional que for realizar a drenagem, necessita estar apto.

REFERENCIAS

MARQUES J, Análise dos Efeitos da Drenagem Linfática Manual no Tratamento do Linfedema Pós Mastectomia, publicado em
SAÚDE (#38) CIÊNCIA EM AÇÃO - Revista Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde, 2014, pág. 72-82,
file:///C:/Users/visit0001/Downloads/106-329-1-PB.pdf BARROS M, livro Fisioterapia Drenagem Linfatica Manual, publicado em
2001, editora Robe, https://www.estantevirtual.com.br/livros/maria-helena-de-barros/fisioterapia-drenagem-linfatica-
manual/2742985231 Prado A., Os Benefícios da Drenagem Linfática Pós Mastectomia, publicado em Id On Line revista de
psicologia, 2020, pág. 362-373, https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/viewFile/2720/4357
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4736231 - LARISSA SOUZA DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Henrique da Silva Nali Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO A importância da drenagem linfática em pacientes mastectomizadas

INTRODUCAO

O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo causando multiplicação desordenada de células anormais da mama,
que forma um tumor, e impacta diretamente na vida da mulher, afetando sua autoestima principalmente devido a mutilação que é
necessária para retirada do tumor. Normalmente é submetida a mastectomia, parcial ou total, e por consequência o linfedema é uma
condição que pode aparecer em pacientes tratadas para o câncer de mama.

OBJETIVOS Verificar a influência e importância da atuação do esteticista em pacientes mastectomizadas através de técnicas utilizadas.

METODOLOGIA

Baseia-se em uma revisão narrativa que foi conduzido em levantamento de material em bancos de dados de artigos científicos
(PubMed, Scielo) e livros da área dos últimos 5 anos, artigos na língua inglesa e portuguesa foram incluídos no trabalho. Além disso,
incluímos no trabalho artigos originais e artigos de revisão. E para o levantamento da coisa, utilizou-se os seguintes descritores “
Cancer de mama”, utilizamos operadores boleanos para refinar a busca.

RESULTADOS

Conforme pesquisas e análises feitas, a técnica de drenagem linfática manual aponta como um dos principais tratamentos a ser
feito durante o processo quando se há linfedemas causados ao longo desses casos por diversos fatores. A DLM, associadas com
outras terapias compressivas, causar melhora nas pacientes com linfedema pós-mastectomia, na melhora da dor e diminuição do
edema, sendo visível com dois ou em longo prazo, a mesma tem mais efeito sozinha do associado. É necessário o uso do método
constante, devido a melhora ser eficaz após 3 meses, para os edemas crônicos, á apenas uma mudança mínima, tendo apenas o
alivio da dor no local. A drenagem linfática manual é um dos recursos que pode ser fundamental em mulheres mastectomizadas.
Pacientes submetidos a DLM foi possível observar melhora no quadro pós operatório, diminuiu tempo de recuperação e retornou
mais rapidamente as atividades cotidianas. De acordo o estudo de Silva (2017), a drenagem linfática traz uma melhor qualidade de
vida para o paciente, tanto questões que afetam o físico e o emocional.

CONCLUSOES
A atuação do esteticista para esse tipo de tratamento pós operatório é de extrema importância, pois irá fazer a redução da dor,
diminuição do edema e melhora no aspecto estético da parte afetada, não só isso mas também a elevação da autoestima da
paciente. Contudo, o profissional que for realizar a drenagem, necessita estar apto.

REFERENCIAS

MARQUES J, Análise dos Efeitos da Drenagem Linfática Manual no Tratamento do Linfedema Pós Mastectomia, publicado em
SAÚDE (#38) CIÊNCIA EM AÇÃO - Revista Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde, 2014, pág. 72-82,
file:///C:/Users/visit0001/Downloads/106-329-1-PB.pdf BARROS M, livro Fisioterapia Drenagem Linfatica Manual, publicado em
2001, editora Robe, https://www.estantevirtual.com.br/livros/maria-helena-de-barros/fisioterapia-drenagem-linfatica-
manual/2742985231 Prado A., Os Benefícios da Drenagem Linfática Pós Mastectomia, publicado em Id On Line revista de
psicologia, 2020, pág. 362-373, https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/viewFile/2720/4357
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TITULO O exercício aeróbico como padrão ouro na fibromialgia e suas possíveis contraindicações

INTRODUCAO

A fibromialgia é uma doença reumática, de etiologia desconhecida que apresenta como principal característica a dor
musculoesquelética. Também envolve presença de transtornos psicológicos associados como depressão e ansiedade que implicam
diretamente na qualidade de vida dos indivíduos afetados. Os exercícios aeróbicos são frequentemente utilizados no tratamento da
fibromialgia por serem intervenções de baixo custo que podem promover saúde em vários aspectos, porém vale ressaltar que os
benefícios alcançados por essa intervenção dependem de tais variáveis como: período, frequência, duração e intensidade do
exercício estabelecido para cada indivíduo ou grupo.

OBJETIVOS Verificar a eficácia dos exercícios aeróbicos no tratamento da fibromialgia e suas possíveis complicações.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos na língua portuguesa e inglesa que abordaram o exercício
aeróbico como intervenção no tratamento de pacientes com fibromialgia. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed,
Cochrane, PEDro e BVS com os descritores Aerobic Exercise; Fibromyalgia; Treatment; Physiotherapy e seus respectivos na língua
portuguesa, com restrição de cinco anos. Foram incluídas revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados em que pelo
menos um grupo tenha recebido a intervenção de exercício aeróbico (de forma isolada ou combinada com outras intervenções),
evidenciando o manejo dos sintomas e seus efeitos adversos.

RESULTADOS
Resultados preliminares: Os estudos clínicos analisados até o momento sugerem que o exercício aeróbico em sua maioria apresenta
eficácia quando empregada no tratamento de fibromialgia principalmente nos aspectos de manejo de sintomas como dor e fadiga.

CONCLUSOES
Em andamento. As evidências pesquisadas, até o momento, referem que o exercício aeróbico é uma intervenção com potencial
aceitável para otimizar os resultados no tratamento de fibromialgia, ainda que seja necessária a realização de mais estudos que
abordassem as suas possíveis complicações.

REFERENCIAS

Bidonde J, Busch AJ, Schachter CL, Webber SC, Musselman KE, Overend TJ, Góes SM, Dal Bello-Haas V, Boden C. Treinamento
misto de exercícios para adultos com fibromialgia. Banco de dados Cochrane Syst Rev. 2019 24;5(5) 2. Bidonde J, Busch AJ,
Schachter CL, Overend TJ, Kim SY, Góes SM, Boden C, Foulds HJ. Treinamento de exercício aeróbico para adultos com fibromialgia.
Banco de dados Cochrane Syst Rev. 2017 Jun 21;6(6) 3. Couto N, Monteiro D, Cid L, Bento T. Efeito de diferentes tipos de exercício
em indivíduos adultos com fibromialgia: revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Sci Rep. 2022 Jun
20;12(1) 4. Norouzi E, Hosseini F, Vaezmosavi M, Gerber M, Pühse U, Brand S. Zumba dance e exercício aeróbico podem melhorar a
memória de trabalho, função motora e sintomas depressivos em pacientes do sexo feminino com Fibromialgia. Eur J Sport Sci. 2020
Ago;20(7)
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TITULO Caracterização de bacteriófago de Escherichia coli multirresistente para aplicação terapêutica em Medicina Veterinária

INTRODUCAO

A resistência aos antibióticos - capacidade dos microrganismos de evoluir e resistir aos efeitos bactericidas e bacteriostáticos – é
considerada um importante fator para a morbidade e mortalidade em todo o mundo (LIMMATHUROTSAKUL et al., 2019; ROHWER et
al. 2002). Diante do avanço da resistência microbiana e da falta de perspectiva do desenvolvimento de novas moléculas
antimicrobianas, tem se incentivado a busca por alternativas terapêuticas para o tratamento de infecções bacterianas (WHO; 2019;
TACCONELLI et al. 2019). Neste sentido, diversas pesquisas têm apontado o uso de bacteriófagos líticos como uma alternativa
promissora à utilização de antibióticos no tratamento e prevenção de infecções bacterianas em humanos e animais.

OBJETIVOS Isolar e caracterizar um bacteriófago lítico contra um isolado clínico de Escherichia coli.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado a partir do isolamento de um bacteriófago que infecta E. coli, sendo nomeado Escherichia coli_USP_GLX
(GLX), obtido a partir de amostra de esgoto localizado nas imediações da Universidade de São Paulo, Campus Butantã. Este fago foi
propagado e concentrado em uma solução contendo PEG8000 e NaCl. A caracterização inicial do fago isolado foi realizada através
das seguintes técnicas: (1) teste do pingo (“drop test”), realizado a partir do depósito de uma gota da solução fágica em diferentes
diluições sobre um tapete bacteriano plaqueada em meio de cultura TSB top ágar; (2) efeito lítico do fago na cultura bacteriana em
meio líquido e (3) avalição morfológica por meio de microscopia eletrônica de transmissão (MET).

RESULTADOS

O isolamento de um fago lítico ambiental contra um isolado clínico de E. coli foi bem-sucedido. Quando uma alíquota do fago é
misturada com a cultura da bactéria hospedeira e plaqueada em meio sólido se observa a formação de placas de lise com tamanho
aproximado de 0,5 mm. Após a propagação deste fago em maior escala, obtivemos uma solução de fagos contendo 5,4x1010
Pfu/ml (unidades formadoras de placa por mililitro) de acordo com o “drop test”. Ao testar a capacidade do fago de lisar a bactéria
em meio líquido foi observada uma pequena perda de turbidez, indicando que em meio sólido este fago apresenta uma melhor
eficiência de ligação ao receptor da bactéria e infecção. A análise da morfologia do fago, observada por microscopia de transmissão
eletrônica, revelou que o fago GLX pertence à família Podoviridae, constituído de um capsídeo contendo uma cauda curta.

CONCLUSOES
Durante o desenvolvimento do trabalho foi isolado com sucesso um fago lítico contra uma E.coli clínica. Este fago, a princípio, foi
classificado como Podoviridae com base no seu morfotipo e será melhor caracterizado visando seu potencial para aplicação em
fagoterapia.

REFERENCIAS

LIMMATHUROTSAKUL, D. et al. Improving the estimation of the global burden of antimicrobial resistant infections. The Lancet
Infectious Diseases, v. 19, n. 11, p. e392–e398, 2019. ROHWER, F.; EDWARDS, R. The phage proteomic tree: A genome-based
taxonomy for phage. Journal of Bacteriology, v. 184, n. 16, p. 4529–4535, 2002 TACCONELLI, E.; PEZZANI, M. D. Public health
burden of antimicrobial resistance in Europe. The Lancet Infectious Diseases, v. 19, n. 1, p. 4–6, 2019. WHO. New report calls for
urgent action to avert antimicrobial resistance crisis. Disponível em: (#60)https://www.who.int/news/item/29-04-2019-new-report-
calls-for-urgent-action-to-avert-antimicrobial-resistance-crisis(#62). Acesso em: 28 maio. 2021.
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TITULO Caracterização de bacteriófago de Escherichia coli multirresistente para aplicação terapêutica em Medicina Veterinária

INTRODUCAO

A resistência aos antibióticos - capacidade dos microrganismos de evoluir e resistir aos efeitos bactericidas e bacteriostáticos – é
considerada um importante fator para a morbidade e mortalidade em todo o mundo (LIMMATHUROTSAKUL et al., 2019; ROHWER et
al. 2002). Diante do avanço da resistência microbiana e da falta de perspectiva do desenvolvimento de novas moléculas
antimicrobianas, tem se incentivado a busca por alternativas terapêuticas para o tratamento de infecções bacterianas (WHO; 2019;
TACCONELLI et al. 2019). Neste sentido, diversas pesquisas têm apontado o uso de bacteriófagos líticos como uma alternativa
promissora à utilização de antibióticos no tratamento e prevenção de infecções bacterianas em humanos e animais.

OBJETIVOS Isolar e caracterizar um bacteriófago lítico contra um isolado clínico de Escherichia coli.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado a partir do isolamento de um bacteriófago que infecta E. coli, sendo nomeado Escherichia coli_USP_GLX
(GLX), obtido a partir de amostra de esgoto localizado nas imediações da Universidade de São Paulo, Campus Butantã. Este fago foi
propagado e concentrado em uma solução contendo PEG8000 e NaCl. A caracterização inicial do fago isolado foi realizada através
das seguintes técnicas: (1) teste do pingo (“drop test”), realizado a partir do depósito de uma gota da solução fágica em diferentes
diluições sobre um tapete bacteriano plaqueada em meio de cultura TSB top ágar; (2) efeito lítico do fago na cultura bacteriana em
meio líquido e (3) avalição morfológica por meio de microscopia eletrônica de transmissão (MET).

RESULTADOS

O isolamento de um fago lítico ambiental contra um isolado clínico de E. coli foi bem-sucedido. Quando uma alíquota do fago é
misturada com a cultura da bactéria hospedeira e plaqueada em meio sólido se observa a formação de placas de lise com tamanho
aproximado de 0,5 mm. Após a propagação deste fago em maior escala, obtivemos uma solução de fagos contendo 5,4x1010
Pfu/ml (unidades formadoras de placa por mililitro) de acordo com o “drop test”. Ao testar a capacidade do fago de lisar a bactéria
em meio líquido foi observada uma pequena perda de turbidez, indicando que em meio sólido este fago apresenta uma melhor
eficiência de ligação ao receptor da bactéria e infecção. A análise da morfologia do fago, observada por microscopia de transmissão
eletrônica, revelou que o fago GLX pertence à família Podoviridae, constituído de um capsídeo contendo uma cauda curta.

CONCLUSOES
Durante o desenvolvimento do trabalho foi isolado com sucesso um fago lítico contra uma E.coli clínica. Este fago, a princípio, foi
classificado como Podoviridae com base no seu morfotipo e será melhor caracterizado visando seu potencial para aplicação em
fagoterapia.

REFERENCIAS

LIMMATHUROTSAKUL, D. et al. Improving the estimation of the global burden of antimicrobial resistant infections. The Lancet
Infectious Diseases, v. 19, n. 11, p. e392–e398, 2019. ROHWER, F.; EDWARDS, R. The phage proteomic tree: A genome-based
taxonomy for phage. Journal of Bacteriology, v. 184, n. 16, p. 4529–4535, 2002 TACCONELLI, E.; PEZZANI, M. D. Public health
burden of antimicrobial resistance in Europe. The Lancet Infectious Diseases, v. 19, n. 1, p. 4–6, 2019. WHO. New report calls for
urgent action to avert antimicrobial resistance crisis. Disponível em: (#60)https://www.who.int/news/item/29-04-2019-new-report-
calls-for-urgent-action-to-avert-antimicrobial-resistance-crisis(#62). Acesso em: 28 maio. 2021.
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TITULO CARCINOSSARCOMA MAMÁRIO E MELANOMA EPITELIÓIDE EM UM FELINO (Felis catus) – Relato de caso

INTRODUCAO

A incidência de neoplasias nos animais de companhia vem crescendo à medida que os animais se tornam mais longevos. Os
tumores mamários são os mais frequentes nas fêmeas, mas ocorre de forma incomum em felinos. O carcinossarcoma é uma
neoplasia que ocorre raramente, e consiste tanto em uma proliferação epitelial quanto mesenquimal maligna em um mesmo tumor.
Já os tumores melanocíticos são relativamente comuns, porém sua frequência é maior na cavidade oral e intraocular.

OBJETIVOS
Relatar caso de carcinossarcoma mamário e melanoma epitelióide cutâneo em membro pélvico esquerdo em felino (Felis catus)
atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Cirurgia de Pequenos Animais, um felino, fêmea, 9 anos de idade, sem raça definida
com uma formação em membro pélvico esquerdo há um ano, de crescimento rápido e ulcerado, outra formação em mama torácica
cranial direita alopécica, não ulcerada e irregular. Após a cirurgia de mastectomia parcial e anaplastia, foi encaminhado ao setor de
Patologia Animal para o diagnóstico histopatológico. Realizou-se análise macroscópica, processamento e coloração conforme a
rotina.

RESULTADOS

Foi realizado citologia aspirativa da formação do membro, revelando elevada celularidade, composta por células arredondas a
alongadas, de citoplasma carregado de grânulos finos a grosseiros preto-esverdeado (melanina), células bi e multinucleadas e
ocasionais figuras de mitose, sugestivo de melanoma. Ao exame histopatológica macroscópico da cadeia mamária direita, um
nódulo estendendo-se de mama torácica cranial a caudal medindo 11,5 cm x 1,8 cm x 1,4 cm firme, irregular, acastanhado, ao corte,
duro, esbranquiçado, multinodular e encapsulado. Ao exame microscópico, observa-se neoplasia de moderada celularidade,
multifocal. A proliferação revela células epiteliais em arranjo papilar ora tubular com células cuboides, citoplasma moderado, 01 a
02 nucléolos conspícuos. Nota-se ainda células mesenquimais, citoplasma indistinto e 01 a 03 nucléolos conspícuos. Ambos com
anisocitose e anisocariose moderada. Diagnóstico morfológico de carcinossarcoma. O segundo nódulo, com 4,5 cm x 3,0 cm x 2,1
cm de consistência macia, acastanhada e irregular, ao corte, macio, sólido e acastanhado com áreas avermelhadas. Ao exame
microscópico, observa-se neoplasia irregular, infiltrativa e não encapsulada com células poliédricas, citoplasma amplos com
pequenos grânulos intracitoplasmáticos acastanhados e nucléolo inconspícuo. Dianóstico compatível com melanoma epitelióide.

CONCLUSOES
Este é relato de caso demonstra que um mesmo animal pode apresentar neoplasias malignas de diferentes origens histológicas,
portanto a importância do exame histopatológico para diferencia-los.

REFERENCIAS
1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. GOLDSCHMIDT, M. et al. Classification
and grading of canine mammary tumors. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 117-131, 2011.
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TITULO CARCINOSSARCOMA MAMÁRIO E MELANOMA EPITELIÓIDE EM UM FELINO (Felis catus) – Relato de caso

INTRODUCAO

A incidência de neoplasias nos animais de companhia vem crescendo à medida que os animais se tornam mais longevos. Os
tumores mamários são os mais frequentes nas fêmeas, mas ocorre de forma incomum em felinos. O carcinossarcoma é uma
neoplasia que ocorre raramente, e consiste tanto em uma proliferação epitelial quanto mesenquimal maligna em um mesmo tumor.
Já os tumores melanocíticos são relativamente comuns, porém sua frequência é maior na cavidade oral e intraocular.

OBJETIVOS
Relatar caso de carcinossarcoma mamário e melanoma epitelióide cutâneo em membro pélvico esquerdo em felino (Felis catus)
atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Cirurgia de Pequenos Animais, um felino, fêmea, 9 anos de idade, sem raça definida
com uma formação em membro pélvico esquerdo há um ano, de crescimento rápido e ulcerado, outra formação em mama torácica
cranial direita alopécica, não ulcerada e irregular. Após a cirurgia de mastectomia parcial e anaplastia, foi encaminhado ao setor de
Patologia Animal para o diagnóstico histopatológico. Realizou-se análise macroscópica, processamento e coloração conforme a
rotina.

RESULTADOS

Foi realizado citologia aspirativa da formação do membro, revelando elevada celularidade, composta por células arredondas a
alongadas, de citoplasma carregado de grânulos finos a grosseiros preto-esverdeado (melanina), células bi e multinucleadas e
ocasionais figuras de mitose, sugestivo de melanoma. Ao exame histopatológica macroscópico da cadeia mamária direita, um
nódulo estendendo-se de mama torácica cranial a caudal medindo 11,5 cm x 1,8 cm x 1,4 cm firme, irregular, acastanhado, ao corte,
duro, esbranquiçado, multinodular e encapsulado. Ao exame microscópico, observa-se neoplasia de moderada celularidade,
multifocal. A proliferação revela células epiteliais em arranjo papilar ora tubular com células cuboides, citoplasma moderado, 01 a
02 nucléolos conspícuos. Nota-se ainda células mesenquimais, citoplasma indistinto e 01 a 03 nucléolos conspícuos. Ambos com
anisocitose e anisocariose moderada. Diagnóstico morfológico de carcinossarcoma. O segundo nódulo, com 4,5 cm x 3,0 cm x 2,1
cm de consistência macia, acastanhada e irregular, ao corte, macio, sólido e acastanhado com áreas avermelhadas. Ao exame
microscópico, observa-se neoplasia irregular, infiltrativa e não encapsulada com células poliédricas, citoplasma amplos com
pequenos grânulos intracitoplasmáticos acastanhados e nucléolo inconspícuo. Dianóstico compatível com melanoma epitelióide.

CONCLUSOES
Este é relato de caso demonstra que um mesmo animal pode apresentar neoplasias malignas de diferentes origens histológicas,
portanto a importância do exame histopatológico para diferencia-los.

REFERENCIAS
1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. GOLDSCHMIDT, M. et al. Classification
and grading of canine mammary tumors. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 117-131, 2011.
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TITULO CARCINOSSARCOMA MAMÁRIO E MELANOMA EPITELIÓIDE EM UM FELINO (Felis catus) – Relato de caso

INTRODUCAO

A incidência de neoplasias nos animais de companhia vem crescendo à medida que os animais se tornam mais longevos. Os
tumores mamários são os mais frequentes nas fêmeas, mas ocorre de forma incomum em felinos. O carcinossarcoma é uma
neoplasia que ocorre raramente, e consiste tanto em uma proliferação epitelial quanto mesenquimal maligna em um mesmo tumor.
Já os tumores melanocíticos são relativamente comuns, porém sua frequência é maior na cavidade oral e intraocular.

OBJETIVOS
Relatar caso de carcinossarcoma mamário e melanoma epitelióide cutâneo em membro pélvico esquerdo em felino (Felis catus)
atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Cirurgia de Pequenos Animais, um felino, fêmea, 9 anos de idade, sem raça definida
com uma formação em membro pélvico esquerdo há um ano, de crescimento rápido e ulcerado, outra formação em mama torácica
cranial direita alopécica, não ulcerada e irregular. Após a cirurgia de mastectomia parcial e anaplastia, foi encaminhado ao setor de
Patologia Animal para o diagnóstico histopatológico. Realizou-se análise macroscópica, processamento e coloração conforme a
rotina.

RESULTADOS

Foi realizado citologia aspirativa da formação do membro, revelando elevada celularidade, composta por células arredondas a
alongadas, de citoplasma carregado de grânulos finos a grosseiros preto-esverdeado (melanina), células bi e multinucleadas e
ocasionais figuras de mitose, sugestivo de melanoma. Ao exame histopatológica macroscópico da cadeia mamária direita, um
nódulo estendendo-se de mama torácica cranial a caudal medindo 11,5 cm x 1,8 cm x 1,4 cm firme, irregular, acastanhado, ao corte,
duro, esbranquiçado, multinodular e encapsulado. Ao exame microscópico, observa-se neoplasia de moderada celularidade,
multifocal. A proliferação revela células epiteliais em arranjo papilar ora tubular com células cuboides, citoplasma moderado, 01 a
02 nucléolos conspícuos. Nota-se ainda células mesenquimais, citoplasma indistinto e 01 a 03 nucléolos conspícuos. Ambos com
anisocitose e anisocariose moderada. Diagnóstico morfológico de carcinossarcoma. O segundo nódulo, com 4,5 cm x 3,0 cm x 2,1
cm de consistência macia, acastanhada e irregular, ao corte, macio, sólido e acastanhado com áreas avermelhadas. Ao exame
microscópico, observa-se neoplasia irregular, infiltrativa e não encapsulada com células poliédricas, citoplasma amplos com
pequenos grânulos intracitoplasmáticos acastanhados e nucléolo inconspícuo. Dianóstico compatível com melanoma epitelióide.

CONCLUSOES
Este é relato de caso demonstra que um mesmo animal pode apresentar neoplasias malignas de diferentes origens histológicas,
portanto a importância do exame histopatológico para diferencia-los.

REFERENCIAS
1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. GOLDSCHMIDT, M. et al. Classification
and grading of canine mammary tumors. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 117-131, 2011.
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TITULO CARCINOSSARCOMA MAMÁRIO E MELANOMA EPITELIÓIDE EM UM FELINO (Felis catus) – Relato de caso

INTRODUCAO

A incidência de neoplasias nos animais de companhia vem crescendo à medida que os animais se tornam mais longevos. Os
tumores mamários são os mais frequentes nas fêmeas, mas ocorre de forma incomum em felinos. O carcinossarcoma é uma
neoplasia que ocorre raramente, e consiste tanto em uma proliferação epitelial quanto mesenquimal maligna em um mesmo tumor.
Já os tumores melanocíticos são relativamente comuns, porém sua frequência é maior na cavidade oral e intraocular.

OBJETIVOS
Relatar caso de carcinossarcoma mamário e melanoma epitelióide cutâneo em membro pélvico esquerdo em felino (Felis catus)
atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Cirurgia de Pequenos Animais, um felino, fêmea, 9 anos de idade, sem raça definida
com uma formação em membro pélvico esquerdo há um ano, de crescimento rápido e ulcerado, outra formação em mama torácica
cranial direita alopécica, não ulcerada e irregular. Após a cirurgia de mastectomia parcial e anaplastia, foi encaminhado ao setor de
Patologia Animal para o diagnóstico histopatológico. Realizou-se análise macroscópica, processamento e coloração conforme a
rotina.

RESULTADOS

Foi realizado citologia aspirativa da formação do membro, revelando elevada celularidade, composta por células arredondas a
alongadas, de citoplasma carregado de grânulos finos a grosseiros preto-esverdeado (melanina), células bi e multinucleadas e
ocasionais figuras de mitose, sugestivo de melanoma. Ao exame histopatológica macroscópico da cadeia mamária direita, um
nódulo estendendo-se de mama torácica cranial a caudal medindo 11,5 cm x 1,8 cm x 1,4 cm firme, irregular, acastanhado, ao corte,
duro, esbranquiçado, multinodular e encapsulado. Ao exame microscópico, observa-se neoplasia de moderada celularidade,
multifocal. A proliferação revela células epiteliais em arranjo papilar ora tubular com células cuboides, citoplasma moderado, 01 a
02 nucléolos conspícuos. Nota-se ainda células mesenquimais, citoplasma indistinto e 01 a 03 nucléolos conspícuos. Ambos com
anisocitose e anisocariose moderada. Diagnóstico morfológico de carcinossarcoma. O segundo nódulo, com 4,5 cm x 3,0 cm x 2,1
cm de consistência macia, acastanhada e irregular, ao corte, macio, sólido e acastanhado com áreas avermelhadas. Ao exame
microscópico, observa-se neoplasia irregular, infiltrativa e não encapsulada com células poliédricas, citoplasma amplos com
pequenos grânulos intracitoplasmáticos acastanhados e nucléolo inconspícuo. Dianóstico compatível com melanoma epitelióide.

CONCLUSOES
Este é relato de caso demonstra que um mesmo animal pode apresentar neoplasias malignas de diferentes origens histológicas,
portanto a importância do exame histopatológico para diferencia-los.

REFERENCIAS
1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. GOLDSCHMIDT, M. et al. Classification
and grading of canine mammary tumors. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 117-131, 2011.
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TITULO CARCINOSSARCOMA MAMÁRIO E MELANOMA EPITELIÓIDE EM UM FELINO (Felis catus) – Relato de caso

INTRODUCAO

A incidência de neoplasias nos animais de companhia vem crescendo à medida que os animais se tornam mais longevos. Os
tumores mamários são os mais frequentes nas fêmeas, mas ocorre de forma incomum em felinos. O carcinossarcoma é uma
neoplasia que ocorre raramente, e consiste tanto em uma proliferação epitelial quanto mesenquimal maligna em um mesmo tumor.
Já os tumores melanocíticos são relativamente comuns, porém sua frequência é maior na cavidade oral e intraocular.

OBJETIVOS
Relatar caso de carcinossarcoma mamário e melanoma epitelióide cutâneo em membro pélvico esquerdo em felino (Felis catus)
atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Cirurgia de Pequenos Animais, um felino, fêmea, 9 anos de idade, sem raça definida
com uma formação em membro pélvico esquerdo há um ano, de crescimento rápido e ulcerado, outra formação em mama torácica
cranial direita alopécica, não ulcerada e irregular. Após a cirurgia de mastectomia parcial e anaplastia, foi encaminhado ao setor de
Patologia Animal para o diagnóstico histopatológico. Realizou-se análise macroscópica, processamento e coloração conforme a
rotina.

RESULTADOS

Foi realizado citologia aspirativa da formação do membro, revelando elevada celularidade, composta por células arredondas a
alongadas, de citoplasma carregado de grânulos finos a grosseiros preto-esverdeado (melanina), células bi e multinucleadas e
ocasionais figuras de mitose, sugestivo de melanoma. Ao exame histopatológica macroscópico da cadeia mamária direita, um
nódulo estendendo-se de mama torácica cranial a caudal medindo 11,5 cm x 1,8 cm x 1,4 cm firme, irregular, acastanhado, ao corte,
duro, esbranquiçado, multinodular e encapsulado. Ao exame microscópico, observa-se neoplasia de moderada celularidade,
multifocal. A proliferação revela células epiteliais em arranjo papilar ora tubular com células cuboides, citoplasma moderado, 01 a
02 nucléolos conspícuos. Nota-se ainda células mesenquimais, citoplasma indistinto e 01 a 03 nucléolos conspícuos. Ambos com
anisocitose e anisocariose moderada. Diagnóstico morfológico de carcinossarcoma. O segundo nódulo, com 4,5 cm x 3,0 cm x 2,1
cm de consistência macia, acastanhada e irregular, ao corte, macio, sólido e acastanhado com áreas avermelhadas. Ao exame
microscópico, observa-se neoplasia irregular, infiltrativa e não encapsulada com células poliédricas, citoplasma amplos com
pequenos grânulos intracitoplasmáticos acastanhados e nucléolo inconspícuo. Dianóstico compatível com melanoma epitelióide.

CONCLUSOES
Este é relato de caso demonstra que um mesmo animal pode apresentar neoplasias malignas de diferentes origens histológicas,
portanto a importância do exame histopatológico para diferencia-los.

REFERENCIAS
1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. GOLDSCHMIDT, M. et al. Classification
and grading of canine mammary tumors. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 117-131, 2011.
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TITULO CARCINOSSARCOMA MAMÁRIO E MELANOMA EPITELIÓIDE EM UM FELINO (Felis catus) – Relato de caso

INTRODUCAO

A incidência de neoplasias nos animais de companhia vem crescendo à medida que os animais se tornam mais longevos. Os
tumores mamários são os mais frequentes nas fêmeas, mas ocorre de forma incomum em felinos. O carcinossarcoma é uma
neoplasia que ocorre raramente, e consiste tanto em uma proliferação epitelial quanto mesenquimal maligna em um mesmo tumor.
Já os tumores melanocíticos são relativamente comuns, porém sua frequência é maior na cavidade oral e intraocular.

OBJETIVOS
Relatar caso de carcinossarcoma mamário e melanoma epitelióide cutâneo em membro pélvico esquerdo em felino (Felis catus)
atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA

Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Cirurgia de Pequenos Animais, um felino, fêmea, 9 anos de idade, sem raça definida
com uma formação em membro pélvico esquerdo há um ano, de crescimento rápido e ulcerado, outra formação em mama torácica
cranial direita alopécica, não ulcerada e irregular. Após a cirurgia de mastectomia parcial e anaplastia, foi encaminhado ao setor de
Patologia Animal para o diagnóstico histopatológico. Realizou-se análise macroscópica, processamento e coloração conforme a
rotina.

RESULTADOS

Foi realizado citologia aspirativa da formação do membro, revelando elevada celularidade, composta por células arredondas a
alongadas, de citoplasma carregado de grânulos finos a grosseiros preto-esverdeado (melanina), células bi e multinucleadas e
ocasionais figuras de mitose, sugestivo de melanoma. Ao exame histopatológica macroscópico da cadeia mamária direita, um
nódulo estendendo-se de mama torácica cranial a caudal medindo 11,5 cm x 1,8 cm x 1,4 cm firme, irregular, acastanhado, ao corte,
duro, esbranquiçado, multinodular e encapsulado. Ao exame microscópico, observa-se neoplasia de moderada celularidade,
multifocal. A proliferação revela células epiteliais em arranjo papilar ora tubular com células cuboides, citoplasma moderado, 01 a
02 nucléolos conspícuos. Nota-se ainda células mesenquimais, citoplasma indistinto e 01 a 03 nucléolos conspícuos. Ambos com
anisocitose e anisocariose moderada. Diagnóstico morfológico de carcinossarcoma. O segundo nódulo, com 4,5 cm x 3,0 cm x 2,1
cm de consistência macia, acastanhada e irregular, ao corte, macio, sólido e acastanhado com áreas avermelhadas. Ao exame
microscópico, observa-se neoplasia irregular, infiltrativa e não encapsulada com células poliédricas, citoplasma amplos com
pequenos grânulos intracitoplasmáticos acastanhados e nucléolo inconspícuo. Dianóstico compatível com melanoma epitelióide.

CONCLUSOES
Este é relato de caso demonstra que um mesmo animal pode apresentar neoplasias malignas de diferentes origens histológicas,
portanto a importância do exame histopatológico para diferencia-los.

REFERENCIAS
1. MEUTEN, Donald J. (Ed.). Tumors in domestic animals. John Wiley (#38) Sons, 2020. 2. GOLDSCHMIDT, M. et al. Classification
and grading of canine mammary tumors. Veterinary pathology, v. 48, n. 1, p. 117-131, 2011.
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TITULO
Patrimônio Edificado da cidade de Iguape-SP: o caso do Sobrado dos Toledos: ocupações, identidades e memória entre os séculos
XIX e XX

INTRODUCAO

Este estudo é parte da dissertação que desenvolvo atualmente no Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas da UNISA.
Intentamos trazer à tona as diversas identidades marcadas pelas ocupações do casarão Sobrado dos Toledos, importante
Patrimônio edificado no contexto histórico de Iguape. O Sobrado dos Toledo mostrou-se engendrado nas memórias e na construção
identitária de povos locais que ali conviviam.

OBJETIVOS
O objetivo desta apresentação é trazer para a discussão as memórias que foram forjadas no Sobrado dos Toledos entre os séculos
XIX e XX, a partir dos estudos interdisciplinares.

METODOLOGIA
Nossa metodologia perpassa pelo levantamento documental nos arquivos do IPHAN, assim como nos registros de tombamento,
fotos, documentos em cartórios, documento da Biblioteca Municipal de Iguape e documentos oportunos no decorrer da pesquisa.

RESULTADOS

CONCLUSOES

A observação dos elementos cotidianos, a partir do olhar interdisciplinar, recuperados por documentos escritos em arquivos
históricos locais e na materialidade resgatada, permitirá o olhar para as práticas simbólicas e religiosas locais e regionais, imersas
nas relações identitárias, a partir de um recorte histórico marcado pelo uso de uma estrutura arquitetônica que faz parte da história
Imperial e início da República no Brasil.

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA FUNARI, P. P. A. Arqueologia. São Paulo: Ática, 1988 (Série Princípio; 145) FUNARI, P. P. A. (Org.). Arqueologia
histórica e cultura material. Campinas: Unicamp, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 1998. STOCKHAMMER, P.W. From
Hibridity to Entanglement: from Essencialim to Practice. In: STOCHAMMER,P.W. et al (eds). Archaology and Cultural Mixture:
Creilizaition, Hibridity and Metizae. Cambridge, Cambridge Univerity Press, 2013, p. 11-28. (Review from Cambridge ; 28)
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TITULO USO DA CITOPATOLOGIA NO DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA EPITELIAL MALIGNA EM UM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Na medicina veterinária, existem diversos métodos para o apoio ao diagnóstico na prática clínica. Uma ferramenta que
recentemente ganhou destaque na medicina veterinária é a citopatologia, baseada na análise de células individualizadas
provenientes dos tecidos lesionados, com o objetivo de determinar a natureza do processo patológico.

OBJETIVOS
Relatar o papel da citopatologia em auxiliar na avaliação e evolução do caso de um paciente canino com uma neoplasia epitelial
maligna pouco diferenciada.

METODOLOGIA

No dia 02/09/2022, foi atendido no Hospital Veterinário UNISA um cão, SRD, macho, com queixa de aumento de volume em região
cervical ventral há 1 mês. Tutor relatou hiporexia, oligodipsia e oligúria. Ao exame físico, o paciente estava prostrado, bradipnéico,
com mucosas hipocoradas, febre (39,9°C), desidratação (10%), caquexia, escore corporal 2/9. Ao examinar a região cervical, foi
observada uma massa firme, bilateral, aderida, não ulcerada, de aproximadamente 10 x 8 cm. Foi solicitada radiografia de cervical,
cuja projeção latero-lateral revelou aumento da dimensão dos tecidos moles com aspecto homogêneo, circundando e desviando a
traqueia, sugerindo neoformação. Com base nesta suspeita, foi solicitado exame de citologia aspirativa. A coleta foi realizada por
punção por agulha fina da lesão, utilizando-se uma agulha 22G. O material foi expelido em lâminas de vidro, procedendo-se a
confecção de esfregaços do tipo "squash", corados em panótico rápido e avaliados à microscopia.

RESULTADOS

A avaliação microscópica revelou amostra de alta celularidade, composta por células epiteliais, predominantemente em densos
agregados, ocasionalmente individualizadas com núcleos nus e raramente formando ácinos, sugerindo epitélio glandular. Estas
células apresentavam citoplasma distinto a pouco distinto, de tamanho moderado e coloração basofílica, seus núcleos eram
arredondados, ora centrais, ora paracentrais, com cromatina rendilhada e nucléolos frequentemente evidentes, por vezes múltiplos e
aumentados de tamanho. Critérios de malignidade incluíam moderada anisocitose, anisocariose, cariomegalia intensa, raras células
binucleadas e figuras de mitose atípicas, sugerindo neoplasia epitelial maligna pouco diferenciada, com suspeita de origem
glandular, sendo recomendada a histopatologia para confirmação. Com base na evolução e prognóstico desfavorável do caso, o
paciente foi eutanasiado e encaminhado para necrópsia e histopatologia para confirmação dos resultados. Este relato demonstra a
importância da citologia para o auxílio na rotina clínica veterinária, visto que é uma técnica de baixo custo e minimamente invasiva,
podendo diferenciar uma formação neoplásica de um processo inflamatório rapidamente quando comparado à histopatologia.
Apesar disso, este exame tem suas limitações, e em tumores pouco diferenciados a conclusão diagnóstica pode ser difícil apenas
pelos critérios citomorfológicos, necessitando da confirmação histopatológica e imuno-histoquímica.

CONCLUSOES
O exame citológico foi essencial para a confirmação de um processo neoplásico maligno e a tomada rápida de decisões neste caso,
sendo um exame de suma importância que deve ser utilizado e utilizado na prática.

REFERENCIAS
1. Cowell RL, Tyler RD, Meinkoth JH, DeNicola DB. Diagnóstico Citológico e Hematologia de Cães e Gatos. 3a ed. 476p. São Paulo:
MedVet, 2009. 498p. 2. Magalhães AM, Ramadinha RR, Barros CSL, Peixoto PV. Estudo comparativo entre citopatologia e
histopatologia no diagnóstico de neoplasias caninas. Pesq. Vet. Bras, 21(1): 23-32, 2001.
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TITULO USO DA CITOPATOLOGIA NO DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA EPITELIAL MALIGNA EM UM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Na medicina veterinária, existem diversos métodos para o apoio ao diagnóstico na prática clínica. Uma ferramenta que
recentemente ganhou destaque na medicina veterinária é a citopatologia, baseada na análise de células individualizadas
provenientes dos tecidos lesionados, com o objetivo de determinar a natureza do processo patológico.

OBJETIVOS
Relatar o papel da citopatologia em auxiliar na avaliação e evolução do caso de um paciente canino com uma neoplasia epitelial
maligna pouco diferenciada.

METODOLOGIA

No dia 02/09/2022, foi atendido no Hospital Veterinário UNISA um cão, SRD, macho, com queixa de aumento de volume em região
cervical ventral há 1 mês. Tutor relatou hiporexia, oligodipsia e oligúria. Ao exame físico, o paciente estava prostrado, bradipnéico,
com mucosas hipocoradas, febre (39,9°C), desidratação (10%), caquexia, escore corporal 2/9. Ao examinar a região cervical, foi
observada uma massa firme, bilateral, aderida, não ulcerada, de aproximadamente 10 x 8 cm. Foi solicitada radiografia de cervical,
cuja projeção latero-lateral revelou aumento da dimensão dos tecidos moles com aspecto homogêneo, circundando e desviando a
traqueia, sugerindo neoformação. Com base nesta suspeita, foi solicitado exame de citologia aspirativa. A coleta foi realizada por
punção por agulha fina da lesão, utilizando-se uma agulha 22G. O material foi expelido em lâminas de vidro, procedendo-se a
confecção de esfregaços do tipo "squash", corados em panótico rápido e avaliados à microscopia.

RESULTADOS

A avaliação microscópica revelou amostra de alta celularidade, composta por células epiteliais, predominantemente em densos
agregados, ocasionalmente individualizadas com núcleos nus e raramente formando ácinos, sugerindo epitélio glandular. Estas
células apresentavam citoplasma distinto a pouco distinto, de tamanho moderado e coloração basofílica, seus núcleos eram
arredondados, ora centrais, ora paracentrais, com cromatina rendilhada e nucléolos frequentemente evidentes, por vezes múltiplos e
aumentados de tamanho. Critérios de malignidade incluíam moderada anisocitose, anisocariose, cariomegalia intensa, raras células
binucleadas e figuras de mitose atípicas, sugerindo neoplasia epitelial maligna pouco diferenciada, com suspeita de origem
glandular, sendo recomendada a histopatologia para confirmação. Com base na evolução e prognóstico desfavorável do caso, o
paciente foi eutanasiado e encaminhado para necrópsia e histopatologia para confirmação dos resultados. Este relato demonstra a
importância da citologia para o auxílio na rotina clínica veterinária, visto que é uma técnica de baixo custo e minimamente invasiva,
podendo diferenciar uma formação neoplásica de um processo inflamatório rapidamente quando comparado à histopatologia.
Apesar disso, este exame tem suas limitações, e em tumores pouco diferenciados a conclusão diagnóstica pode ser difícil apenas
pelos critérios citomorfológicos, necessitando da confirmação histopatológica e imuno-histoquímica.

CONCLUSOES
O exame citológico foi essencial para a confirmação de um processo neoplásico maligno e a tomada rápida de decisões neste caso,
sendo um exame de suma importância que deve ser utilizado e utilizado na prática.

REFERENCIAS
1. Cowell RL, Tyler RD, Meinkoth JH, DeNicola DB. Diagnóstico Citológico e Hematologia de Cães e Gatos. 3a ed. 476p. São Paulo:
MedVet, 2009. 498p. 2. Magalhães AM, Ramadinha RR, Barros CSL, Peixoto PV. Estudo comparativo entre citopatologia e
histopatologia no diagnóstico de neoplasias caninas. Pesq. Vet. Bras, 21(1): 23-32, 2001.
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TITULO USO DA CITOPATOLOGIA NO DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA EPITELIAL MALIGNA EM UM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Na medicina veterinária, existem diversos métodos para o apoio ao diagnóstico na prática clínica. Uma ferramenta que
recentemente ganhou destaque na medicina veterinária é a citopatologia, baseada na análise de células individualizadas
provenientes dos tecidos lesionados, com o objetivo de determinar a natureza do processo patológico.

OBJETIVOS
Relatar o papel da citopatologia em auxiliar na avaliação e evolução do caso de um paciente canino com uma neoplasia epitelial
maligna pouco diferenciada.

METODOLOGIA

No dia 02/09/2022, foi atendido no Hospital Veterinário UNISA um cão, SRD, macho, com queixa de aumento de volume em região
cervical ventral há 1 mês. Tutor relatou hiporexia, oligodipsia e oligúria. Ao exame físico, o paciente estava prostrado, bradipnéico,
com mucosas hipocoradas, febre (39,9°C), desidratação (10%), caquexia, escore corporal 2/9. Ao examinar a região cervical, foi
observada uma massa firme, bilateral, aderida, não ulcerada, de aproximadamente 10 x 8 cm. Foi solicitada radiografia de cervical,
cuja projeção latero-lateral revelou aumento da dimensão dos tecidos moles com aspecto homogêneo, circundando e desviando a
traqueia, sugerindo neoformação. Com base nesta suspeita, foi solicitado exame de citologia aspirativa. A coleta foi realizada por
punção por agulha fina da lesão, utilizando-se uma agulha 22G. O material foi expelido em lâminas de vidro, procedendo-se a
confecção de esfregaços do tipo "squash", corados em panótico rápido e avaliados à microscopia.

RESULTADOS

A avaliação microscópica revelou amostra de alta celularidade, composta por células epiteliais, predominantemente em densos
agregados, ocasionalmente individualizadas com núcleos nus e raramente formando ácinos, sugerindo epitélio glandular. Estas
células apresentavam citoplasma distinto a pouco distinto, de tamanho moderado e coloração basofílica, seus núcleos eram
arredondados, ora centrais, ora paracentrais, com cromatina rendilhada e nucléolos frequentemente evidentes, por vezes múltiplos e
aumentados de tamanho. Critérios de malignidade incluíam moderada anisocitose, anisocariose, cariomegalia intensa, raras células
binucleadas e figuras de mitose atípicas, sugerindo neoplasia epitelial maligna pouco diferenciada, com suspeita de origem
glandular, sendo recomendada a histopatologia para confirmação. Com base na evolução e prognóstico desfavorável do caso, o
paciente foi eutanasiado e encaminhado para necrópsia e histopatologia para confirmação dos resultados. Este relato demonstra a
importância da citologia para o auxílio na rotina clínica veterinária, visto que é uma técnica de baixo custo e minimamente invasiva,
podendo diferenciar uma formação neoplásica de um processo inflamatório rapidamente quando comparado à histopatologia.
Apesar disso, este exame tem suas limitações, e em tumores pouco diferenciados a conclusão diagnóstica pode ser difícil apenas
pelos critérios citomorfológicos, necessitando da confirmação histopatológica e imuno-histoquímica.

CONCLUSOES
O exame citológico foi essencial para a confirmação de um processo neoplásico maligno e a tomada rápida de decisões neste caso,
sendo um exame de suma importância que deve ser utilizado e utilizado na prática.

REFERENCIAS
1. Cowell RL, Tyler RD, Meinkoth JH, DeNicola DB. Diagnóstico Citológico e Hematologia de Cães e Gatos. 3a ed. 476p. São Paulo:
MedVet, 2009. 498p. 2. Magalhães AM, Ramadinha RR, Barros CSL, Peixoto PV. Estudo comparativo entre citopatologia e
histopatologia no diagnóstico de neoplasias caninas. Pesq. Vet. Bras, 21(1): 23-32, 2001.
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TITULO USO DA CITOPATOLOGIA NO DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA EPITELIAL MALIGNA EM UM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Na medicina veterinária, existem diversos métodos para o apoio ao diagnóstico na prática clínica. Uma ferramenta que
recentemente ganhou destaque na medicina veterinária é a citopatologia, baseada na análise de células individualizadas
provenientes dos tecidos lesionados, com o objetivo de determinar a natureza do processo patológico.

OBJETIVOS
Relatar o papel da citopatologia em auxiliar na avaliação e evolução do caso de um paciente canino com uma neoplasia epitelial
maligna pouco diferenciada.

METODOLOGIA

No dia 02/09/2022, foi atendido no Hospital Veterinário UNISA um cão, SRD, macho, com queixa de aumento de volume em região
cervical ventral há 1 mês. Tutor relatou hiporexia, oligodipsia e oligúria. Ao exame físico, o paciente estava prostrado, bradipnéico,
com mucosas hipocoradas, febre (39,9°C), desidratação (10%), caquexia, escore corporal 2/9. Ao examinar a região cervical, foi
observada uma massa firme, bilateral, aderida, não ulcerada, de aproximadamente 10 x 8 cm. Foi solicitada radiografia de cervical,
cuja projeção latero-lateral revelou aumento da dimensão dos tecidos moles com aspecto homogêneo, circundando e desviando a
traqueia, sugerindo neoformação. Com base nesta suspeita, foi solicitado exame de citologia aspirativa. A coleta foi realizada por
punção por agulha fina da lesão, utilizando-se uma agulha 22G. O material foi expelido em lâminas de vidro, procedendo-se a
confecção de esfregaços do tipo "squash", corados em panótico rápido e avaliados à microscopia.

RESULTADOS

A avaliação microscópica revelou amostra de alta celularidade, composta por células epiteliais, predominantemente em densos
agregados, ocasionalmente individualizadas com núcleos nus e raramente formando ácinos, sugerindo epitélio glandular. Estas
células apresentavam citoplasma distinto a pouco distinto, de tamanho moderado e coloração basofílica, seus núcleos eram
arredondados, ora centrais, ora paracentrais, com cromatina rendilhada e nucléolos frequentemente evidentes, por vezes múltiplos e
aumentados de tamanho. Critérios de malignidade incluíam moderada anisocitose, anisocariose, cariomegalia intensa, raras células
binucleadas e figuras de mitose atípicas, sugerindo neoplasia epitelial maligna pouco diferenciada, com suspeita de origem
glandular, sendo recomendada a histopatologia para confirmação. Com base na evolução e prognóstico desfavorável do caso, o
paciente foi eutanasiado e encaminhado para necrópsia e histopatologia para confirmação dos resultados. Este relato demonstra a
importância da citologia para o auxílio na rotina clínica veterinária, visto que é uma técnica de baixo custo e minimamente invasiva,
podendo diferenciar uma formação neoplásica de um processo inflamatório rapidamente quando comparado à histopatologia.
Apesar disso, este exame tem suas limitações, e em tumores pouco diferenciados a conclusão diagnóstica pode ser difícil apenas
pelos critérios citomorfológicos, necessitando da confirmação histopatológica e imuno-histoquímica.

CONCLUSOES
O exame citológico foi essencial para a confirmação de um processo neoplásico maligno e a tomada rápida de decisões neste caso,
sendo um exame de suma importância que deve ser utilizado e utilizado na prática.

REFERENCIAS
1. Cowell RL, Tyler RD, Meinkoth JH, DeNicola DB. Diagnóstico Citológico e Hematologia de Cães e Gatos. 3a ed. 476p. São Paulo:
MedVet, 2009. 498p. 2. Magalhães AM, Ramadinha RR, Barros CSL, Peixoto PV. Estudo comparativo entre citopatologia e
histopatologia no diagnóstico de neoplasias caninas. Pesq. Vet. Bras, 21(1): 23-32, 2001.
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TITULO USO DA CITOPATOLOGIA NO DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA EPITELIAL MALIGNA EM UM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Na medicina veterinária, existem diversos métodos para o apoio ao diagnóstico na prática clínica. Uma ferramenta que
recentemente ganhou destaque na medicina veterinária é a citopatologia, baseada na análise de células individualizadas
provenientes dos tecidos lesionados, com o objetivo de determinar a natureza do processo patológico.

OBJETIVOS
Relatar o papel da citopatologia em auxiliar na avaliação e evolução do caso de um paciente canino com uma neoplasia epitelial
maligna pouco diferenciada.

METODOLOGIA

No dia 02/09/2022, foi atendido no Hospital Veterinário UNISA um cão, SRD, macho, com queixa de aumento de volume em região
cervical ventral há 1 mês. Tutor relatou hiporexia, oligodipsia e oligúria. Ao exame físico, o paciente estava prostrado, bradipnéico,
com mucosas hipocoradas, febre (39,9°C), desidratação (10%), caquexia, escore corporal 2/9. Ao examinar a região cervical, foi
observada uma massa firme, bilateral, aderida, não ulcerada, de aproximadamente 10 x 8 cm. Foi solicitada radiografia de cervical,
cuja projeção latero-lateral revelou aumento da dimensão dos tecidos moles com aspecto homogêneo, circundando e desviando a
traqueia, sugerindo neoformação. Com base nesta suspeita, foi solicitado exame de citologia aspirativa. A coleta foi realizada por
punção por agulha fina da lesão, utilizando-se uma agulha 22G. O material foi expelido em lâminas de vidro, procedendo-se a
confecção de esfregaços do tipo "squash", corados em panótico rápido e avaliados à microscopia.

RESULTADOS

A avaliação microscópica revelou amostra de alta celularidade, composta por células epiteliais, predominantemente em densos
agregados, ocasionalmente individualizadas com núcleos nus e raramente formando ácinos, sugerindo epitélio glandular. Estas
células apresentavam citoplasma distinto a pouco distinto, de tamanho moderado e coloração basofílica, seus núcleos eram
arredondados, ora centrais, ora paracentrais, com cromatina rendilhada e nucléolos frequentemente evidentes, por vezes múltiplos e
aumentados de tamanho. Critérios de malignidade incluíam moderada anisocitose, anisocariose, cariomegalia intensa, raras células
binucleadas e figuras de mitose atípicas, sugerindo neoplasia epitelial maligna pouco diferenciada, com suspeita de origem
glandular, sendo recomendada a histopatologia para confirmação. Com base na evolução e prognóstico desfavorável do caso, o
paciente foi eutanasiado e encaminhado para necrópsia e histopatologia para confirmação dos resultados. Este relato demonstra a
importância da citologia para o auxílio na rotina clínica veterinária, visto que é uma técnica de baixo custo e minimamente invasiva,
podendo diferenciar uma formação neoplásica de um processo inflamatório rapidamente quando comparado à histopatologia.
Apesar disso, este exame tem suas limitações, e em tumores pouco diferenciados a conclusão diagnóstica pode ser difícil apenas
pelos critérios citomorfológicos, necessitando da confirmação histopatológica e imuno-histoquímica.

CONCLUSOES
O exame citológico foi essencial para a confirmação de um processo neoplásico maligno e a tomada rápida de decisões neste caso,
sendo um exame de suma importância que deve ser utilizado e utilizado na prática.

REFERENCIAS
1. Cowell RL, Tyler RD, Meinkoth JH, DeNicola DB. Diagnóstico Citológico e Hematologia de Cães e Gatos. 3a ed. 476p. São Paulo:
MedVet, 2009. 498p. 2. Magalhães AM, Ramadinha RR, Barros CSL, Peixoto PV. Estudo comparativo entre citopatologia e
histopatologia no diagnóstico de neoplasias caninas. Pesq. Vet. Bras, 21(1): 23-32, 2001.
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TITULO OS BENEFÍCIOS DA DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

A partir do expressivo envelhecimento populacional, observa-se um aumento equivalente da prevalência de doenças crônicas.
Concomitantemente, os cuidados paliativos têm se estabelecido uma promoção de cuidado importante ao longo do tratamento
curativo dessas doenças, sendo também um aliado fundamental no fim da vida desses pacientes. Nesse contexto, sabe-se que uma
das estratégias adotadas pelas equipes de cuidados paliativos das instituições de saúde é a oferta de cuidado domiciliar.

OBJETIVOS Analisar quais os benefícios gerados pela desospitalização de pacientes em cuidados paliativos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica, seguindo o protocolo PRISMA. Foram utilizadas as bases de dados online: PubMed, Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) do Ministério da Saúde, e Cochrane Library. Foram utilizados os descritores: “desospitalização de pacientes
em cuidado paliativo“, “benefícios da desospitalização paliativista“, “atenção domiciliar do paciente paliativo”. Foram incluídos
artigos publicados entre 2008 e 2022, sem restrições quanto ao tipo de estudo. A partir da leitura criteriosa dos títulos e resumos,
foram encontrados 739 trabalhos. Foram analisados 10 artigos a partir dos critérios de inclusão e exclusão definidos.

RESULTADOS

70% dos estudos selecionados elencam a autonomia do paciente e seus familiares como o principal benefício do cuidado domiciliar.
Em 85% dos artigos a diminuição da sobrecarga nos hospitais foi apontada como benefício central para as unidades de saúde,
associado ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde dentro da Rede de Atenção à Saúde. 40% dos artigos citavam diminuição
da reinternação e do risco de reinfecção como benefícios da prática. 15% mencionaram a prevenção do luto patológico como fator
positivo. Das dificuldades para implementação, 15% dos artigos apontaram o despreparo dos profissionais ao abordar cuidados
paliativos domiciliares com os familiares. 60% abordaram a desarticulação da APS e a desorganização dos serviços como um fator
impeditivo para sua ampliação nos grandes centros de saúde.

CONCLUSOES

Assim, a desospitalização corrobora um aumento da qualidade de vida e conforto para o paciente e seus familiares, além de reduzir
os gastos e superlotação do sistema de saúde com as internações prolongadas. Não obstante, nota-se que a formação de
profissionais da saúde ainda é insuficiente no tangente aos cuidados paliativos, especialmente se aplicado em um contexto
domiciliar. Essa lacuna reflete na relação da família com o tratamento paliativo, na sua adesão à prática e na articulação da RAS.

REFERENCIAS

FEUERWERKER, L. C. M.; MERHY, E. E. A contribuição da atenção domiciliar para a configuração de redes substitutivas de saúde:
desinstitucionalização e transformação de práticas. Revista Panamericana de Salud Pública, Washington, v. 3, n. 24, p. 180-188,
2008. OLARIO, P. S. Desospitalização em cuidados paliativos oncológicos: reconfiguração da gestão do cuidado para a atuação
multiprofissional. Orientadora: Ministério da Saúde 162 Marléa Chagas Moreira. 2019. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola
de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. SHEPPERD, S. GONÇALVES-BRADLEY,
D.C. STRAUS, S.E. WEE, B. Hospital at home: home(#38)#8208;based end(#38)#8208;of(#38)#8208;life care. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2021, Issue 3. Art. No.: CD009231. DOI: 10.1002/14651858.CD009231.pub3. Accessed 03 October 2022.
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TITULO OS BENEFÍCIOS DA DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

A partir do expressivo envelhecimento populacional, observa-se um aumento equivalente da prevalência de doenças crônicas.
Concomitantemente, os cuidados paliativos têm se estabelecido uma promoção de cuidado importante ao longo do tratamento
curativo dessas doenças, sendo também um aliado fundamental no fim da vida desses pacientes. Nesse contexto, sabe-se que uma
das estratégias adotadas pelas equipes de cuidados paliativos das instituições de saúde é a oferta de cuidado domiciliar.

OBJETIVOS Analisar quais os benefícios gerados pela desospitalização de pacientes em cuidados paliativos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica, seguindo o protocolo PRISMA. Foram utilizadas as bases de dados online: PubMed, Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) do Ministério da Saúde, e Cochrane Library. Foram utilizados os descritores: “desospitalização de pacientes
em cuidado paliativo“, “benefícios da desospitalização paliativista“, “atenção domiciliar do paciente paliativo”. Foram incluídos
artigos publicados entre 2008 e 2022, sem restrições quanto ao tipo de estudo. A partir da leitura criteriosa dos títulos e resumos,
foram encontrados 739 trabalhos. Foram analisados 10 artigos a partir dos critérios de inclusão e exclusão definidos.

RESULTADOS

70% dos estudos selecionados elencam a autonomia do paciente e seus familiares como o principal benefício do cuidado domiciliar.
Em 85% dos artigos a diminuição da sobrecarga nos hospitais foi apontada como benefício central para as unidades de saúde,
associado ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde dentro da Rede de Atenção à Saúde. 40% dos artigos citavam diminuição
da reinternação e do risco de reinfecção como benefícios da prática. 15% mencionaram a prevenção do luto patológico como fator
positivo. Das dificuldades para implementação, 15% dos artigos apontaram o despreparo dos profissionais ao abordar cuidados
paliativos domiciliares com os familiares. 60% abordaram a desarticulação da APS e a desorganização dos serviços como um fator
impeditivo para sua ampliação nos grandes centros de saúde.

CONCLUSOES

Assim, a desospitalização corrobora um aumento da qualidade de vida e conforto para o paciente e seus familiares, além de reduzir
os gastos e superlotação do sistema de saúde com as internações prolongadas. Não obstante, nota-se que a formação de
profissionais da saúde ainda é insuficiente no tangente aos cuidados paliativos, especialmente se aplicado em um contexto
domiciliar. Essa lacuna reflete na relação da família com o tratamento paliativo, na sua adesão à prática e na articulação da RAS.

REFERENCIAS

FEUERWERKER, L. C. M.; MERHY, E. E. A contribuição da atenção domiciliar para a configuração de redes substitutivas de saúde:
desinstitucionalização e transformação de práticas. Revista Panamericana de Salud Pública, Washington, v. 3, n. 24, p. 180-188,
2008. OLARIO, P. S. Desospitalização em cuidados paliativos oncológicos: reconfiguração da gestão do cuidado para a atuação
multiprofissional. Orientadora: Ministério da Saúde 162 Marléa Chagas Moreira. 2019. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola
de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. SHEPPERD, S. GONÇALVES-BRADLEY,
D.C. STRAUS, S.E. WEE, B. Hospital at home: home(#38)#8208;based end(#38)#8208;of(#38)#8208;life care. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2021, Issue 3. Art. No.: CD009231. DOI: 10.1002/14651858.CD009231.pub3. Accessed 03 October 2022.
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TITULO OS BENEFÍCIOS DA DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

A partir do expressivo envelhecimento populacional, observa-se um aumento equivalente da prevalência de doenças crônicas.
Concomitantemente, os cuidados paliativos têm se estabelecido uma promoção de cuidado importante ao longo do tratamento
curativo dessas doenças, sendo também um aliado fundamental no fim da vida desses pacientes. Nesse contexto, sabe-se que uma
das estratégias adotadas pelas equipes de cuidados paliativos das instituições de saúde é a oferta de cuidado domiciliar.

OBJETIVOS Analisar quais os benefícios gerados pela desospitalização de pacientes em cuidados paliativos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica, seguindo o protocolo PRISMA. Foram utilizadas as bases de dados online: PubMed, Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) do Ministério da Saúde, e Cochrane Library. Foram utilizados os descritores: “desospitalização de pacientes
em cuidado paliativo“, “benefícios da desospitalização paliativista“, “atenção domiciliar do paciente paliativo”. Foram incluídos
artigos publicados entre 2008 e 2022, sem restrições quanto ao tipo de estudo. A partir da leitura criteriosa dos títulos e resumos,
foram encontrados 739 trabalhos. Foram analisados 10 artigos a partir dos critérios de inclusão e exclusão definidos.

RESULTADOS

70% dos estudos selecionados elencam a autonomia do paciente e seus familiares como o principal benefício do cuidado domiciliar.
Em 85% dos artigos a diminuição da sobrecarga nos hospitais foi apontada como benefício central para as unidades de saúde,
associado ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde dentro da Rede de Atenção à Saúde. 40% dos artigos citavam diminuição
da reinternação e do risco de reinfecção como benefícios da prática. 15% mencionaram a prevenção do luto patológico como fator
positivo. Das dificuldades para implementação, 15% dos artigos apontaram o despreparo dos profissionais ao abordar cuidados
paliativos domiciliares com os familiares. 60% abordaram a desarticulação da APS e a desorganização dos serviços como um fator
impeditivo para sua ampliação nos grandes centros de saúde.

CONCLUSOES

Assim, a desospitalização corrobora um aumento da qualidade de vida e conforto para o paciente e seus familiares, além de reduzir
os gastos e superlotação do sistema de saúde com as internações prolongadas. Não obstante, nota-se que a formação de
profissionais da saúde ainda é insuficiente no tangente aos cuidados paliativos, especialmente se aplicado em um contexto
domiciliar. Essa lacuna reflete na relação da família com o tratamento paliativo, na sua adesão à prática e na articulação da RAS.

REFERENCIAS

FEUERWERKER, L. C. M.; MERHY, E. E. A contribuição da atenção domiciliar para a configuração de redes substitutivas de saúde:
desinstitucionalização e transformação de práticas. Revista Panamericana de Salud Pública, Washington, v. 3, n. 24, p. 180-188,
2008. OLARIO, P. S. Desospitalização em cuidados paliativos oncológicos: reconfiguração da gestão do cuidado para a atuação
multiprofissional. Orientadora: Ministério da Saúde 162 Marléa Chagas Moreira. 2019. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola
de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. SHEPPERD, S. GONÇALVES-BRADLEY,
D.C. STRAUS, S.E. WEE, B. Hospital at home: home(#38)#8208;based end(#38)#8208;of(#38)#8208;life care. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2021, Issue 3. Art. No.: CD009231. DOI: 10.1002/14651858.CD009231.pub3. Accessed 03 October 2022.
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TITULO OS BENEFÍCIOS DA DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

A partir do expressivo envelhecimento populacional, observa-se um aumento equivalente da prevalência de doenças crônicas.
Concomitantemente, os cuidados paliativos têm se estabelecido uma promoção de cuidado importante ao longo do tratamento
curativo dessas doenças, sendo também um aliado fundamental no fim da vida desses pacientes. Nesse contexto, sabe-se que uma
das estratégias adotadas pelas equipes de cuidados paliativos das instituições de saúde é a oferta de cuidado domiciliar.

OBJETIVOS Analisar quais os benefícios gerados pela desospitalização de pacientes em cuidados paliativos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica, seguindo o protocolo PRISMA. Foram utilizadas as bases de dados online: PubMed, Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) do Ministério da Saúde, e Cochrane Library. Foram utilizados os descritores: “desospitalização de pacientes
em cuidado paliativo“, “benefícios da desospitalização paliativista“, “atenção domiciliar do paciente paliativo”. Foram incluídos
artigos publicados entre 2008 e 2022, sem restrições quanto ao tipo de estudo. A partir da leitura criteriosa dos títulos e resumos,
foram encontrados 739 trabalhos. Foram analisados 10 artigos a partir dos critérios de inclusão e exclusão definidos.

RESULTADOS

70% dos estudos selecionados elencam a autonomia do paciente e seus familiares como o principal benefício do cuidado domiciliar.
Em 85% dos artigos a diminuição da sobrecarga nos hospitais foi apontada como benefício central para as unidades de saúde,
associado ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde dentro da Rede de Atenção à Saúde. 40% dos artigos citavam diminuição
da reinternação e do risco de reinfecção como benefícios da prática. 15% mencionaram a prevenção do luto patológico como fator
positivo. Das dificuldades para implementação, 15% dos artigos apontaram o despreparo dos profissionais ao abordar cuidados
paliativos domiciliares com os familiares. 60% abordaram a desarticulação da APS e a desorganização dos serviços como um fator
impeditivo para sua ampliação nos grandes centros de saúde.

CONCLUSOES

Assim, a desospitalização corrobora um aumento da qualidade de vida e conforto para o paciente e seus familiares, além de reduzir
os gastos e superlotação do sistema de saúde com as internações prolongadas. Não obstante, nota-se que a formação de
profissionais da saúde ainda é insuficiente no tangente aos cuidados paliativos, especialmente se aplicado em um contexto
domiciliar. Essa lacuna reflete na relação da família com o tratamento paliativo, na sua adesão à prática e na articulação da RAS.

REFERENCIAS

FEUERWERKER, L. C. M.; MERHY, E. E. A contribuição da atenção domiciliar para a configuração de redes substitutivas de saúde:
desinstitucionalização e transformação de práticas. Revista Panamericana de Salud Pública, Washington, v. 3, n. 24, p. 180-188,
2008. OLARIO, P. S. Desospitalização em cuidados paliativos oncológicos: reconfiguração da gestão do cuidado para a atuação
multiprofissional. Orientadora: Ministério da Saúde 162 Marléa Chagas Moreira. 2019. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola
de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. SHEPPERD, S. GONÇALVES-BRADLEY,
D.C. STRAUS, S.E. WEE, B. Hospital at home: home(#38)#8208;based end(#38)#8208;of(#38)#8208;life care. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2021, Issue 3. Art. No.: CD009231. DOI: 10.1002/14651858.CD009231.pub3. Accessed 03 October 2022.
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TITULO OS BENEFÍCIOS DA DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

A partir do expressivo envelhecimento populacional, observa-se um aumento equivalente da prevalência de doenças crônicas.
Concomitantemente, os cuidados paliativos têm se estabelecido uma promoção de cuidado importante ao longo do tratamento
curativo dessas doenças, sendo também um aliado fundamental no fim da vida desses pacientes. Nesse contexto, sabe-se que uma
das estratégias adotadas pelas equipes de cuidados paliativos das instituições de saúde é a oferta de cuidado domiciliar.

OBJETIVOS Analisar quais os benefícios gerados pela desospitalização de pacientes em cuidados paliativos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica, seguindo o protocolo PRISMA. Foram utilizadas as bases de dados online: PubMed, Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) do Ministério da Saúde, e Cochrane Library. Foram utilizados os descritores: “desospitalização de pacientes
em cuidado paliativo“, “benefícios da desospitalização paliativista“, “atenção domiciliar do paciente paliativo”. Foram incluídos
artigos publicados entre 2008 e 2022, sem restrições quanto ao tipo de estudo. A partir da leitura criteriosa dos títulos e resumos,
foram encontrados 739 trabalhos. Foram analisados 10 artigos a partir dos critérios de inclusão e exclusão definidos.

RESULTADOS

70% dos estudos selecionados elencam a autonomia do paciente e seus familiares como o principal benefício do cuidado domiciliar.
Em 85% dos artigos a diminuição da sobrecarga nos hospitais foi apontada como benefício central para as unidades de saúde,
associado ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde dentro da Rede de Atenção à Saúde. 40% dos artigos citavam diminuição
da reinternação e do risco de reinfecção como benefícios da prática. 15% mencionaram a prevenção do luto patológico como fator
positivo. Das dificuldades para implementação, 15% dos artigos apontaram o despreparo dos profissionais ao abordar cuidados
paliativos domiciliares com os familiares. 60% abordaram a desarticulação da APS e a desorganização dos serviços como um fator
impeditivo para sua ampliação nos grandes centros de saúde.

CONCLUSOES

Assim, a desospitalização corrobora um aumento da qualidade de vida e conforto para o paciente e seus familiares, além de reduzir
os gastos e superlotação do sistema de saúde com as internações prolongadas. Não obstante, nota-se que a formação de
profissionais da saúde ainda é insuficiente no tangente aos cuidados paliativos, especialmente se aplicado em um contexto
domiciliar. Essa lacuna reflete na relação da família com o tratamento paliativo, na sua adesão à prática e na articulação da RAS.

REFERENCIAS

FEUERWERKER, L. C. M.; MERHY, E. E. A contribuição da atenção domiciliar para a configuração de redes substitutivas de saúde:
desinstitucionalização e transformação de práticas. Revista Panamericana de Salud Pública, Washington, v. 3, n. 24, p. 180-188,
2008. OLARIO, P. S. Desospitalização em cuidados paliativos oncológicos: reconfiguração da gestão do cuidado para a atuação
multiprofissional. Orientadora: Ministério da Saúde 162 Marléa Chagas Moreira. 2019. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola
de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. SHEPPERD, S. GONÇALVES-BRADLEY,
D.C. STRAUS, S.E. WEE, B. Hospital at home: home(#38)#8208;based end(#38)#8208;of(#38)#8208;life care. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2021, Issue 3. Art. No.: CD009231. DOI: 10.1002/14651858.CD009231.pub3. Accessed 03 October 2022.
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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. Em casos severos é necessário a intubação orotraqueal, traqueostomia, disfagia e
gastrostomia. Muito se tem discutido sobre fatores preditores para as complicações quanto à gravidade da doença e internação
prolongada.

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 sua associação com o quadro clínico
após alta hospitalar

METODOLOGIA
Estudo coorte prospectivo. As informações obtidas foram pelo prontuário de alta hospitalar e da evolução clínica ambulatorial do
paciente no período mínimo de seis meses após a alta sobre os aspectos clínico, pré-natal, nutricional, vacinação, desenvolvimento
motor e sócio-ambientais. O monitoramento foi realizado pelo Ambulatório Escola de Pediatria da Universidade Santo Amaro.

RESULTADOS

: Dentre as crianças encaminhadas para o ambulatório de egressos do Hospital Geral do Grajaú, 25 cumpriram os critérios de
inclusão definidos nesta pesquisa, foi levantado dados sobre os seguintes aspectos: internação, clínicos no momento da consulta,
socioambentais, perinatais e testes de triagem, alimentares, nutricionais, vacinação. Também pôde ser considerado a avaliação
nutricional, alimentar, DNPM, vacinal, ambiental e patológica durante os 6 meses de acompanhamento dos pacientes. houve uma
perda de acompanhamento no seguimento das consultas, visto que 32% (8) dos pacientes realizaram somente a primeira consulta,
e somente 8% (2) realizaram o acompanhamento mês a mês durante os 6 meses após alta, havendo uma perda importante de
adesão ao longo do tempo. O atraso vacinal, atraso no DNPM, desenvolvimento de doenças secundárias (como a hipertensão), a
utilização de dispositivos por conta da internação, o risco de um paciente traqueostomizado e o seguimento dele depois durante sua
vida, o estridor laríngeo, e o próprio risco de evoluir enquanto lactentes sibilantes ou crianças asmáticas e a possibilidade de ter a
persistência desse diagnóstico.

CONCLUSOES

O maior tempo de internação deixa a criança mais vulnerável para vários vírus, mas apenas são testadas por um vírus: o VSR,
deixando-as mais vulneráveis para maior gravidade das complicações clínicas que deverão ser acompanhadas a nível ambulatorial.
A adesão ao seguimento clínico com as consultas mensais conseguiu corrigir as inadequações e posicionar a criança em
diagnósticos adequados. O estudo realça a atenção para maiores análises sobre a Bronquiolite Viral Aguda, os fatores de risco que
podem levar a uma internação e consequentes repercussões a serem acompanhadas por equipe médica.

REFERENCIAS
-BURNS, DAR. Sociedade Brasileira de Pediatria. Tratado de Pediatria. 4ed. São Paulo: Manole, 2017. -Sociedade Brasileira de
Pediatria. Brasil. Diretrizes para o Manejo da infecção causada pelo VSR 2017. -SILVER, AH, NAZIF JM. Bronchiolitis, Pediatrics in
Review, Nova York, v40, n11 568-576, 2019.
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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. Em casos severos é necessário a intubação orotraqueal, traqueostomia, disfagia e
gastrostomia. Muito se tem discutido sobre fatores preditores para as complicações quanto à gravidade da doença e internação
prolongada.

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 sua associação com o quadro clínico
após alta hospitalar

METODOLOGIA
Estudo coorte prospectivo. As informações obtidas foram pelo prontuário de alta hospitalar e da evolução clínica ambulatorial do
paciente no período mínimo de seis meses após a alta sobre os aspectos clínico, pré-natal, nutricional, vacinação, desenvolvimento
motor e sócio-ambientais. O monitoramento foi realizado pelo Ambulatório Escola de Pediatria da Universidade Santo Amaro.

RESULTADOS

: Dentre as crianças encaminhadas para o ambulatório de egressos do Hospital Geral do Grajaú, 25 cumpriram os critérios de
inclusão definidos nesta pesquisa, foi levantado dados sobre os seguintes aspectos: internação, clínicos no momento da consulta,
socioambentais, perinatais e testes de triagem, alimentares, nutricionais, vacinação. Também pôde ser considerado a avaliação
nutricional, alimentar, DNPM, vacinal, ambiental e patológica durante os 6 meses de acompanhamento dos pacientes. houve uma
perda de acompanhamento no seguimento das consultas, visto que 32% (8) dos pacientes realizaram somente a primeira consulta,
e somente 8% (2) realizaram o acompanhamento mês a mês durante os 6 meses após alta, havendo uma perda importante de
adesão ao longo do tempo. O atraso vacinal, atraso no DNPM, desenvolvimento de doenças secundárias (como a hipertensão), a
utilização de dispositivos por conta da internação, o risco de um paciente traqueostomizado e o seguimento dele depois durante sua
vida, o estridor laríngeo, e o próprio risco de evoluir enquanto lactentes sibilantes ou crianças asmáticas e a possibilidade de ter a
persistência desse diagnóstico.

CONCLUSOES

O maior tempo de internação deixa a criança mais vulnerável para vários vírus, mas apenas são testadas por um vírus: o VSR,
deixando-as mais vulneráveis para maior gravidade das complicações clínicas que deverão ser acompanhadas a nível ambulatorial.
A adesão ao seguimento clínico com as consultas mensais conseguiu corrigir as inadequações e posicionar a criança em
diagnósticos adequados. O estudo realça a atenção para maiores análises sobre a Bronquiolite Viral Aguda, os fatores de risco que
podem levar a uma internação e consequentes repercussões a serem acompanhadas por equipe médica.

REFERENCIAS
-BURNS, DAR. Sociedade Brasileira de Pediatria. Tratado de Pediatria. 4ed. São Paulo: Manole, 2017. -Sociedade Brasileira de
Pediatria. Brasil. Diretrizes para o Manejo da infecção causada pelo VSR 2017. -SILVER, AH, NAZIF JM. Bronchiolitis, Pediatrics in
Review, Nova York, v40, n11 568-576, 2019.
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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. Em casos severos é necessário a intubação orotraqueal, traqueostomia, disfagia e
gastrostomia. Muito se tem discutido sobre fatores preditores para as complicações quanto à gravidade da doença e internação
prolongada.

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 sua associação com o quadro clínico
após alta hospitalar

METODOLOGIA
Estudo coorte prospectivo. As informações obtidas foram pelo prontuário de alta hospitalar e da evolução clínica ambulatorial do
paciente no período mínimo de seis meses após a alta sobre os aspectos clínico, pré-natal, nutricional, vacinação, desenvolvimento
motor e sócio-ambientais. O monitoramento foi realizado pelo Ambulatório Escola de Pediatria da Universidade Santo Amaro.

RESULTADOS

: Dentre as crianças encaminhadas para o ambulatório de egressos do Hospital Geral do Grajaú, 25 cumpriram os critérios de
inclusão definidos nesta pesquisa, foi levantado dados sobre os seguintes aspectos: internação, clínicos no momento da consulta,
socioambentais, perinatais e testes de triagem, alimentares, nutricionais, vacinação. Também pôde ser considerado a avaliação
nutricional, alimentar, DNPM, vacinal, ambiental e patológica durante os 6 meses de acompanhamento dos pacientes. houve uma
perda de acompanhamento no seguimento das consultas, visto que 32% (8) dos pacientes realizaram somente a primeira consulta,
e somente 8% (2) realizaram o acompanhamento mês a mês durante os 6 meses após alta, havendo uma perda importante de
adesão ao longo do tempo. O atraso vacinal, atraso no DNPM, desenvolvimento de doenças secundárias (como a hipertensão), a
utilização de dispositivos por conta da internação, o risco de um paciente traqueostomizado e o seguimento dele depois durante sua
vida, o estridor laríngeo, e o próprio risco de evoluir enquanto lactentes sibilantes ou crianças asmáticas e a possibilidade de ter a
persistência desse diagnóstico.

CONCLUSOES

O maior tempo de internação deixa a criança mais vulnerável para vários vírus, mas apenas são testadas por um vírus: o VSR,
deixando-as mais vulneráveis para maior gravidade das complicações clínicas que deverão ser acompanhadas a nível ambulatorial.
A adesão ao seguimento clínico com as consultas mensais conseguiu corrigir as inadequações e posicionar a criança em
diagnósticos adequados. O estudo realça a atenção para maiores análises sobre a Bronquiolite Viral Aguda, os fatores de risco que
podem levar a uma internação e consequentes repercussões a serem acompanhadas por equipe médica.

REFERENCIAS
-BURNS, DAR. Sociedade Brasileira de Pediatria. Tratado de Pediatria. 4ed. São Paulo: Manole, 2017. -Sociedade Brasileira de
Pediatria. Brasil. Diretrizes para o Manejo da infecção causada pelo VSR 2017. -SILVER, AH, NAZIF JM. Bronchiolitis, Pediatrics in
Review, Nova York, v40, n11 568-576, 2019.
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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. Em casos severos é necessário a intubação orotraqueal, traqueostomia, disfagia e
gastrostomia. Muito se tem discutido sobre fatores preditores para as complicações quanto à gravidade da doença e internação
prolongada.

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 sua associação com o quadro clínico
após alta hospitalar

METODOLOGIA
Estudo coorte prospectivo. As informações obtidas foram pelo prontuário de alta hospitalar e da evolução clínica ambulatorial do
paciente no período mínimo de seis meses após a alta sobre os aspectos clínico, pré-natal, nutricional, vacinação, desenvolvimento
motor e sócio-ambientais. O monitoramento foi realizado pelo Ambulatório Escola de Pediatria da Universidade Santo Amaro.

RESULTADOS

: Dentre as crianças encaminhadas para o ambulatório de egressos do Hospital Geral do Grajaú, 25 cumpriram os critérios de
inclusão definidos nesta pesquisa, foi levantado dados sobre os seguintes aspectos: internação, clínicos no momento da consulta,
socioambentais, perinatais e testes de triagem, alimentares, nutricionais, vacinação. Também pôde ser considerado a avaliação
nutricional, alimentar, DNPM, vacinal, ambiental e patológica durante os 6 meses de acompanhamento dos pacientes. houve uma
perda de acompanhamento no seguimento das consultas, visto que 32% (8) dos pacientes realizaram somente a primeira consulta,
e somente 8% (2) realizaram o acompanhamento mês a mês durante os 6 meses após alta, havendo uma perda importante de
adesão ao longo do tempo. O atraso vacinal, atraso no DNPM, desenvolvimento de doenças secundárias (como a hipertensão), a
utilização de dispositivos por conta da internação, o risco de um paciente traqueostomizado e o seguimento dele depois durante sua
vida, o estridor laríngeo, e o próprio risco de evoluir enquanto lactentes sibilantes ou crianças asmáticas e a possibilidade de ter a
persistência desse diagnóstico.

CONCLUSOES

O maior tempo de internação deixa a criança mais vulnerável para vários vírus, mas apenas são testadas por um vírus: o VSR,
deixando-as mais vulneráveis para maior gravidade das complicações clínicas que deverão ser acompanhadas a nível ambulatorial.
A adesão ao seguimento clínico com as consultas mensais conseguiu corrigir as inadequações e posicionar a criança em
diagnósticos adequados. O estudo realça a atenção para maiores análises sobre a Bronquiolite Viral Aguda, os fatores de risco que
podem levar a uma internação e consequentes repercussões a serem acompanhadas por equipe médica.

REFERENCIAS
-BURNS, DAR. Sociedade Brasileira de Pediatria. Tratado de Pediatria. 4ed. São Paulo: Manole, 2017. -Sociedade Brasileira de
Pediatria. Brasil. Diretrizes para o Manejo da infecção causada pelo VSR 2017. -SILVER, AH, NAZIF JM. Bronchiolitis, Pediatrics in
Review, Nova York, v40, n11 568-576, 2019.
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TITULO
INVENTÁRIO DO PROGRAMA DA DISCIPLINA ELABORADO POR MARIA ROSA DE SOUSA PINHEIRO PARA O CURSO DE
ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (1958-1966)

INTRODUCAO

A presente proposta visa colaborar com os estudos de História da Enfermagem no Brasil, em específico, em relação à trajetória de
Maria Rosa Sousa Pinheiro, uma das mais relevantes enfermeiras de São Paulo. Propõe-se inventariar documentação específica,
original, que remonta à organização didático-pedagógica da disciplina História da Enfermagem, ministrada na Graduação em
Enfermagem da Escola de Enfermagem, da Universidade de São Paulo – EEUSP, entre 1958 e 1966.

OBJETIVOS

Analisar o programa da disciplina história da enfermagem proposto por Maria Rosa Sousa Pinheiro para o curso de Graduação em
Enfermagem da Escola de Enfermagem, da Universidade de São Paulo para, deste modo, colaborar com a construção da história da
enfermagem em São Paulo, fundamentalmente, em relação ao lugar ocupado pela EEUSP no processo de profissionalização da arte
e ciência do cuidado no Brasil pós-1930.

METODOLOGIA

O material de pesquisa concentra-se na pasta-arquivo intitulada História da Enfermagem Programas Provas – Questões e Testes
Temas para Discussão e Dissertação, cópia do documento original, que compõe o acervo do Grupo de Pesquisa Ciência, Saúde,
Gênero e Sentimento – CISGES/UNISA/CNPq. O método a ser empregado remonta às perspectivas e objetivos da pesquisa Survey,
na obtenção de informações quanti-qualitativamente sobre um determinado fenômeno, grupo de pessoas, registros históricos ou
organizações que expressem opiniões e costumes característicos ou atribuídos à um determinado público-alvo a partir de
instrumentos de coleta de dados, no caso, o lugar da História da Enfermagem na formação profissional no pós-1930 em São Paulo.

RESULTADOS

A síntese da bibliografia fundamental permite afirmar que Maria Rosa Sousa Pinheiro, segunda Diretora da Escola de Enfermagem
da Faculdade de Medicina da USP, educadora formada pela Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo,
realizou Graduação na Escola de Enfermagem da Universidade de Toronto, Canadá (1940/1943). Cabe destacar ainda que em 1947,
contemplada com uma bolsa de estudos concedida pelo Instituto de Assuntos Interamericanos (IIAA), Maria Rosa realizou o Curso
de Mestrado em Administração de Escolas de Enfermagem na Universidade de Columbia, o que lhe conferiu o título de
“personalidade marcante” na história da enfermagem brasileira. Sem abandonar as prioridades de sua antecessora, Edith de
Magalhães Fraenkel, Maria Rosa, consubstanciou a desanexação da EE da FMUSP, ampliando a autonomia da enfermagem frente às
ciências vizinhas, como a própria medicina.

CONCLUSOES
A atuação marcante nas atividades das entidades de classe, chefiando movimentos reivindicatórios, especialmente nas áreas de
educação e de legislação específica da enfermagem, bem como o título de Diretora que mais exerceu o cargo (1955-1978), Maria
Rosa Sousa Pinheiro impactou profundamente a enfermagem brasileira.
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TITULO Primeiro isolamento de leptospiras do sorogrupo Autumnalis em cães do Brasil

INTRODUCAO

A leptospirose é uma zoonose causada pela infecção por espécies patogênicas de espiroquetas do gênero Leptospira (AZOCAR-
AEDO, 2016). Atualmente, são classificadas em mais de 340 sorovariedades, das quais diversas delas podem infectar cães
(CERQUEIRA, 2019). A vacinação é a forma mais efetiva de garantir proteção na espécie canina, garantindo também o bloqueio da
transmissão da doença para seres humanos e outros animais. Somente o isolamento de leptospiras, e sua subsequente
caracterização sorológica, é capaz de revelar quais sorovares circulam entre cães, sendo portanto a principal ferramenta para
subsidiar a composição antigênica de vacinas comerciais (MIOTTO et al. 2016).

OBJETIVOS
Realizar o diagnóstico da leptospirose canina pelo uso de múltiplas técnicas associadas (PCR, sorologia, sinais clínicos e exames
laboratoriais), incluindo o isolamento do patógeno, em cães com suspeita clínica da doença atendidos no Hovet UNISA.

METODOLOGIA

Amostras de urina e sangue total foram coletadas logo após a suspeita clínica e destinadas ao cultivo bacteriano e detecção
molecular de leptospiras patogênicas por meio da PCR, assim como utilizadas para a avaliação hematológica (hemograma completo
diferencial) e urinálise do animal. Amostras de soro foram destinadas à investigação de anticorpos antileptospiras por meio da
técnica de soroaglutinação microscópica (MAT), além de serem avaliadas quanto aos níveis de uréia e creatinina sérica, atividade
de enzimas hepáticas (fosfatase alcalina e alanina aminotransferase) e concentração de bilirrubinas total e suas frações. Para
estimar ao sorogrupo ao qual pertence o isolado de Leptospira, foi utilizado a técnica de SAM, sendo usado um painel de anticorpos
policlonais de coelho contra leptospira spp. A caracterização molecular do isolado foi feita pela técnica de VNTR.

RESULTADOS

Foram atendidos cinco animais com suspeita clínica da entre outubro de 2021 e abril de 2022. Quatro dos cinco animais tiveram
diagnóstico de infecção aguda por leptospiras pela técnica de MAT (1, 2, 3 e 4); o animal 5 foi diagnosticado exclusivamente pela
PCR, enquanto o animal 2 foi diagnosticado por ambos os testes. Foi possível obter o isolamento de leptospiras de um dos animais
(Animal 1). Na caracterização molecular do isolado, foi identificado perfil 2017 do VNTR, resultante da análise dos padrões de VNTR
4, VNTR 7 e VNTR 10, sugerindo que o isolado pertence à espécie L. interrogans. A soroagrupagem do isolado obteve titulação de
800 para o sorovar Autumnalis.

CONCLUSOES

O uso associado das técnicas de PCR e SAM foi capaz de diagnosticar a doença em todos os animais com suspeita de leptospirose
atendidos. O isolado obtido foi devidamente caracterizado como pertencente ao sorogrupo Autumnalis. Esse é o primeiro relato de
isolamento de leptospiras desse sorogrupo em cães no Brasil, indicando que estudos de vigilância epidemiológica devem ser
conduzidos futuramente para avaliar a importância desse sorogrupo na epidemiologia da doença em cães e a necessidade de
inclusão desse sorogrupo em vacinas comerciais.
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and Evolution, 9(5), pp.760–768, 2009. MIOTTO, B.A. et al. Development and validation of a modified TaqMan based real-time PCR
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2017.
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TITULO Primeiro isolamento de leptospiras do sorogrupo Autumnalis em cães do Brasil

INTRODUCAO

A leptospirose é uma zoonose causada pela infecção por espécies patogênicas de espiroquetas do gênero Leptospira (AZOCAR-
AEDO, 2016). Atualmente, são classificadas em mais de 340 sorovariedades, das quais diversas delas podem infectar cães
(CERQUEIRA, 2019). A vacinação é a forma mais efetiva de garantir proteção na espécie canina, garantindo também o bloqueio da
transmissão da doença para seres humanos e outros animais. Somente o isolamento de leptospiras, e sua subsequente
caracterização sorológica, é capaz de revelar quais sorovares circulam entre cães, sendo portanto a principal ferramenta para
subsidiar a composição antigênica de vacinas comerciais (MIOTTO et al. 2016).

OBJETIVOS
Realizar o diagnóstico da leptospirose canina pelo uso de múltiplas técnicas associadas (PCR, sorologia, sinais clínicos e exames
laboratoriais), incluindo o isolamento do patógeno, em cães com suspeita clínica da doença atendidos no Hovet UNISA.

METODOLOGIA

Amostras de urina e sangue total foram coletadas logo após a suspeita clínica e destinadas ao cultivo bacteriano e detecção
molecular de leptospiras patogênicas por meio da PCR, assim como utilizadas para a avaliação hematológica (hemograma completo
diferencial) e urinálise do animal. Amostras de soro foram destinadas à investigação de anticorpos antileptospiras por meio da
técnica de soroaglutinação microscópica (MAT), além de serem avaliadas quanto aos níveis de uréia e creatinina sérica, atividade
de enzimas hepáticas (fosfatase alcalina e alanina aminotransferase) e concentração de bilirrubinas total e suas frações. Para
estimar ao sorogrupo ao qual pertence o isolado de Leptospira, foi utilizado a técnica de SAM, sendo usado um painel de anticorpos
policlonais de coelho contra leptospira spp. A caracterização molecular do isolado foi feita pela técnica de VNTR.

RESULTADOS

Foram atendidos cinco animais com suspeita clínica da entre outubro de 2021 e abril de 2022. Quatro dos cinco animais tiveram
diagnóstico de infecção aguda por leptospiras pela técnica de MAT (1, 2, 3 e 4); o animal 5 foi diagnosticado exclusivamente pela
PCR, enquanto o animal 2 foi diagnosticado por ambos os testes. Foi possível obter o isolamento de leptospiras de um dos animais
(Animal 1). Na caracterização molecular do isolado, foi identificado perfil 2017 do VNTR, resultante da análise dos padrões de VNTR
4, VNTR 7 e VNTR 10, sugerindo que o isolado pertence à espécie L. interrogans. A soroagrupagem do isolado obteve titulação de
800 para o sorovar Autumnalis.

CONCLUSOES

O uso associado das técnicas de PCR e SAM foi capaz de diagnosticar a doença em todos os animais com suspeita de leptospirose
atendidos. O isolado obtido foi devidamente caracterizado como pertencente ao sorogrupo Autumnalis. Esse é o primeiro relato de
isolamento de leptospiras desse sorogrupo em cães no Brasil, indicando que estudos de vigilância epidemiológica devem ser
conduzidos futuramente para avaliar a importância desse sorogrupo na epidemiologia da doença em cães e a necessidade de
inclusão desse sorogrupo em vacinas comerciais.

REFERENCIAS
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Health, 63(4), pp.328–336, 2016. CERQUEIRA, G.M. (#38) PICARDEAU, M. A century of Leptospira strain typing. Infection, Genetics
and Evolution, 9(5), pp.760–768, 2009. MIOTTO, B.A. et al. Development and validation of a modified TaqMan based real-time PCR
assay targeting the lipl32 gene for detection of pathogenic Leptospira in canine urine samples. Brazilian Journal of Microbiology,
2017.
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TITULO Primeiro isolamento de leptospiras do sorogrupo Autumnalis em cães do Brasil

INTRODUCAO

A leptospirose é uma zoonose causada pela infecção por espécies patogênicas de espiroquetas do gênero Leptospira (AZOCAR-
AEDO, 2016). Atualmente, são classificadas em mais de 340 sorovariedades, das quais diversas delas podem infectar cães
(CERQUEIRA, 2019). A vacinação é a forma mais efetiva de garantir proteção na espécie canina, garantindo também o bloqueio da
transmissão da doença para seres humanos e outros animais. Somente o isolamento de leptospiras, e sua subsequente
caracterização sorológica, é capaz de revelar quais sorovares circulam entre cães, sendo portanto a principal ferramenta para
subsidiar a composição antigênica de vacinas comerciais (MIOTTO et al. 2016).

OBJETIVOS
Realizar o diagnóstico da leptospirose canina pelo uso de múltiplas técnicas associadas (PCR, sorologia, sinais clínicos e exames
laboratoriais), incluindo o isolamento do patógeno, em cães com suspeita clínica da doença atendidos no Hovet UNISA.

METODOLOGIA

Amostras de urina e sangue total foram coletadas logo após a suspeita clínica e destinadas ao cultivo bacteriano e detecção
molecular de leptospiras patogênicas por meio da PCR, assim como utilizadas para a avaliação hematológica (hemograma completo
diferencial) e urinálise do animal. Amostras de soro foram destinadas à investigação de anticorpos antileptospiras por meio da
técnica de soroaglutinação microscópica (MAT), além de serem avaliadas quanto aos níveis de uréia e creatinina sérica, atividade
de enzimas hepáticas (fosfatase alcalina e alanina aminotransferase) e concentração de bilirrubinas total e suas frações. Para
estimar ao sorogrupo ao qual pertence o isolado de Leptospira, foi utilizado a técnica de SAM, sendo usado um painel de anticorpos
policlonais de coelho contra leptospira spp. A caracterização molecular do isolado foi feita pela técnica de VNTR.

RESULTADOS

Foram atendidos cinco animais com suspeita clínica da entre outubro de 2021 e abril de 2022. Quatro dos cinco animais tiveram
diagnóstico de infecção aguda por leptospiras pela técnica de MAT (1, 2, 3 e 4); o animal 5 foi diagnosticado exclusivamente pela
PCR, enquanto o animal 2 foi diagnosticado por ambos os testes. Foi possível obter o isolamento de leptospiras de um dos animais
(Animal 1). Na caracterização molecular do isolado, foi identificado perfil 2017 do VNTR, resultante da análise dos padrões de VNTR
4, VNTR 7 e VNTR 10, sugerindo que o isolado pertence à espécie L. interrogans. A soroagrupagem do isolado obteve titulação de
800 para o sorovar Autumnalis.

CONCLUSOES

O uso associado das técnicas de PCR e SAM foi capaz de diagnosticar a doença em todos os animais com suspeita de leptospirose
atendidos. O isolado obtido foi devidamente caracterizado como pertencente ao sorogrupo Autumnalis. Esse é o primeiro relato de
isolamento de leptospiras desse sorogrupo em cães no Brasil, indicando que estudos de vigilância epidemiológica devem ser
conduzidos futuramente para avaliar a importância desse sorogrupo na epidemiologia da doença em cães e a necessidade de
inclusão desse sorogrupo em vacinas comerciais.

REFERENCIAS
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Health, 63(4), pp.328–336, 2016. CERQUEIRA, G.M. (#38) PICARDEAU, M. A century of Leptospira strain typing. Infection, Genetics
and Evolution, 9(5), pp.760–768, 2009. MIOTTO, B.A. et al. Development and validation of a modified TaqMan based real-time PCR
assay targeting the lipl32 gene for detection of pathogenic Leptospira in canine urine samples. Brazilian Journal of Microbiology,
2017.
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TITULO Primeiro isolamento de leptospiras do sorogrupo Autumnalis em cães do Brasil

INTRODUCAO

A leptospirose é uma zoonose causada pela infecção por espécies patogênicas de espiroquetas do gênero Leptospira (AZOCAR-
AEDO, 2016). Atualmente, são classificadas em mais de 340 sorovariedades, das quais diversas delas podem infectar cães
(CERQUEIRA, 2019). A vacinação é a forma mais efetiva de garantir proteção na espécie canina, garantindo também o bloqueio da
transmissão da doença para seres humanos e outros animais. Somente o isolamento de leptospiras, e sua subsequente
caracterização sorológica, é capaz de revelar quais sorovares circulam entre cães, sendo portanto a principal ferramenta para
subsidiar a composição antigênica de vacinas comerciais (MIOTTO et al. 2016).

OBJETIVOS
Realizar o diagnóstico da leptospirose canina pelo uso de múltiplas técnicas associadas (PCR, sorologia, sinais clínicos e exames
laboratoriais), incluindo o isolamento do patógeno, em cães com suspeita clínica da doença atendidos no Hovet UNISA.

METODOLOGIA

Amostras de urina e sangue total foram coletadas logo após a suspeita clínica e destinadas ao cultivo bacteriano e detecção
molecular de leptospiras patogênicas por meio da PCR, assim como utilizadas para a avaliação hematológica (hemograma completo
diferencial) e urinálise do animal. Amostras de soro foram destinadas à investigação de anticorpos antileptospiras por meio da
técnica de soroaglutinação microscópica (MAT), além de serem avaliadas quanto aos níveis de uréia e creatinina sérica, atividade
de enzimas hepáticas (fosfatase alcalina e alanina aminotransferase) e concentração de bilirrubinas total e suas frações. Para
estimar ao sorogrupo ao qual pertence o isolado de Leptospira, foi utilizado a técnica de SAM, sendo usado um painel de anticorpos
policlonais de coelho contra leptospira spp. A caracterização molecular do isolado foi feita pela técnica de VNTR.

RESULTADOS

Foram atendidos cinco animais com suspeita clínica da entre outubro de 2021 e abril de 2022. Quatro dos cinco animais tiveram
diagnóstico de infecção aguda por leptospiras pela técnica de MAT (1, 2, 3 e 4); o animal 5 foi diagnosticado exclusivamente pela
PCR, enquanto o animal 2 foi diagnosticado por ambos os testes. Foi possível obter o isolamento de leptospiras de um dos animais
(Animal 1). Na caracterização molecular do isolado, foi identificado perfil 2017 do VNTR, resultante da análise dos padrões de VNTR
4, VNTR 7 e VNTR 10, sugerindo que o isolado pertence à espécie L. interrogans. A soroagrupagem do isolado obteve titulação de
800 para o sorovar Autumnalis.

CONCLUSOES

O uso associado das técnicas de PCR e SAM foi capaz de diagnosticar a doença em todos os animais com suspeita de leptospirose
atendidos. O isolado obtido foi devidamente caracterizado como pertencente ao sorogrupo Autumnalis. Esse é o primeiro relato de
isolamento de leptospiras desse sorogrupo em cães no Brasil, indicando que estudos de vigilância epidemiológica devem ser
conduzidos futuramente para avaliar a importância desse sorogrupo na epidemiologia da doença em cães e a necessidade de
inclusão desse sorogrupo em vacinas comerciais.
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Health, 63(4), pp.328–336, 2016. CERQUEIRA, G.M. (#38) PICARDEAU, M. A century of Leptospira strain typing. Infection, Genetics
and Evolution, 9(5), pp.760–768, 2009. MIOTTO, B.A. et al. Development and validation of a modified TaqMan based real-time PCR
assay targeting the lipl32 gene for detection of pathogenic Leptospira in canine urine samples. Brazilian Journal of Microbiology,
2017.
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TITULO
Os Novos Critérios e Tempo da Alta Pacientes Submetidos a Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior: Uma Revisão de
Literatura

INTRODUCAO

O ligamento cruzado anterior é frequentemente lesionado na prática esportiva, sendo mais comumente durante um mecanismo sem
contato com saltos, giros e/ou cortes. Os critérios de retorno ao esporte pós reconstrução do ligamento cruzado anterior são usados
para informar e auxiliar na tomada de decisões de tratamento, tempo de alta do atleta e retorno à modalidade esportiva sem
comprometer a evolução e os ganhos que o paciente conquistou até ali. Para melhor preparar os atletas para o retorno ao esporte,
com menor risco de reincidência, é ideal criar um protocolo de reabilitação após reconstrução com um tempo de recuperação
adequado

OBJETIVOS Verificar os novos critérios e o momento de alta no pós-operatório das reconstruções do Ligamento Cruzado Anterior

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos em inglês, português e espanhol que abordaram os critérios
e o momento da alta no pós-operatório das reconstruções do Ligamento Cruzado Anterior. A pesquisa foi realizada nas bases de
dados PubMed, Cochrane, PEDro e BVS, com restrição de cinco anos. Foram incluídas revisões sistemáticas e ensaios clínicos que
tratasse de reconstrução de LCA, tempo de alta, critérios para alta e fatores associados

RESULTADOS

Resultados preliminares. Encontrados 4.245 artigos seguindo os descritores citados. Com exclusão de 4.236 registros pelos
critérios de inclusão e exclusão, artigos duplicados e leitura de título e resumo, resultando em 9 artigos elegíveis para o presente
estudo, os estudos analisados até o momento sugerem que o critério e tempo de alta seja de 8 a 12 meses e menciona critérios
importantes a serem considerados no tratamento do atleta.

CONCLUSOES
Em andamento. As evidências pesquisadas, até o momento, referem que o tempo e critérios de alta são extremamente relevantes no
pós-operatório de reconstrução de Ligamento Cruzado Anterior, pois afeta o atleta em vários aspectos como, por exemplo, aspecto
psicológico, desempenho, nível de rendimento.
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TITULO Um desafio em Saúde Mental: o trabalho da Enfermagem adoece o Enfermeiro?

INTRODUCAO

O ambiente de trabalho é um dos principais fatores que influenciam a saúde psíquica do trabalhador. Desta forma, a Enfermagem
está diretamente ligada ao cuidado íntimo ao paciente, dor, sentimento de luto, sofrimento, morte, longas jornadas e condições
precárias de trabalho, podem determinar grande impacto na saúde mental do profissional. Neste sentido, optamos por estudar os
profissionais de enfermagem, visando obter resposta para a seguinte questão: O trabalho de enfermagem é fator determinante para
o adoecimento psíquico desses profissionais?

OBJETIVOS
Descobrir se a exposição constante ao estresse do ambiente de trabalho é fator determinante para o adoecimento psíquico dos
profissionais de enfermagem.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos completos disponíveis em português e inglês nas bases de dados SciELO e
PubMed/MEDLINE, através de filtragem pelas palavras-chave, “depressão”, “enfermagem”, “burnout”, além da seleção de somente
artigos publicados nos últimos 10 anos. Foram encontrados 17 artigos, dos quais 16 foram selecionados para o presente estudo.

RESULTADOS

O trabalho em enfermagem é submete os profissionais a situações de extremo estresse, principalmente por lidar com questões
delicadas como a saúde humana, que envolve dor e sofrimento, e, portanto, a exposição constante e excessiva a isso foi apontada
como causa de insatisfação profissional e sobrecarga emocional. Além disso, o levantamento apontou que 13,77% dos profissionais
de enfermagem são "workaholics”. Trata-se da compulsão ou vontade incontrolável de trabalhar e pode ser extremamente
prejudicial por fazer com que as horas de trabalho se sobressaiam e dominem todo o tempo do profissional.

CONCLUSOES

A análise apontou para o maior risco de esgotamento e exaustão emocional dentre os profissionais de enfermagem do que o
restante da população, nos artigos publicados em outros países. Isso é atribuído a fatores como, excesso de trabalho, problemas
familiares, abuso de substâncias, falta de estrutura nos hospitais, baixo reconhecimento e abuso de substâncias. A literatura
referente ao cenário internacional analisada, além indicar que o profissional de enfermagem está mais vulnerável a desenvolver
sintomas graves em decorrência de sobrecarga emocional, atribui esta suscetibilidade a alguns fatores aos quais está
constantemente exposto, em sua maioria por influência do contexto profissional.

REFERENCIAS

Silva D dos SD, Tavares NV da S, Alexandre ARG, Freitas DA, Brêda MZ, Albuquerque MC dos S de, et al. Depression and suicide risk
among nursing professionals: an integrative review. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2015 Dec;49(6):1023–31. Disponível
em: (#60)https://www.scielo.br/j/reeusp/a/D7Bd3ZsmQkq4FTQ5Cq8FnhP/?lang=en(#62) Patrício DF, Barbosa S da C, Silva RP da,
Silva RF da. Dimensões de burnout como preditoras da tensão emocional e depressão em profissionais de enfermagem em um
contexto hospitalar. Cadernos Saúde Coletiva. 2022 Jan 21; Dísponível em:
(#60)https://www.scielo.br/j/cadsc/a/hBWCzSHPrjXWXD3GsPmcH4r/?lang=pt(#62) Davidson JE, Proudfoot J, Lee K, Terterian G,
Zisook S. A Longitudinal Analysis of Nurse Suicide in the United States (2005–2016) With Recommendations for Action. Worldviews
on Evidence-Based Nursing. 2020 Feb;17(1):6–15. Disponível em: (#60)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32017434/(#62)
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TITULO Um desafio em Saúde Mental: o trabalho da Enfermagem adoece o Enfermeiro?

INTRODUCAO

O ambiente de trabalho é um dos principais fatores que influenciam a saúde psíquica do trabalhador. Desta forma, a Enfermagem
está diretamente ligada ao cuidado íntimo ao paciente, dor, sentimento de luto, sofrimento, morte, longas jornadas e condições
precárias de trabalho, podem determinar grande impacto na saúde mental do profissional. Neste sentido, optamos por estudar os
profissionais de enfermagem, visando obter resposta para a seguinte questão: O trabalho de enfermagem é fator determinante para
o adoecimento psíquico desses profissionais?

OBJETIVOS
Descobrir se a exposição constante ao estresse do ambiente de trabalho é fator determinante para o adoecimento psíquico dos
profissionais de enfermagem.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos completos disponíveis em português e inglês nas bases de dados SciELO e
PubMed/MEDLINE, através de filtragem pelas palavras-chave, “depressão”, “enfermagem”, “burnout”, além da seleção de somente
artigos publicados nos últimos 10 anos. Foram encontrados 17 artigos, dos quais 16 foram selecionados para o presente estudo.

RESULTADOS

O trabalho em enfermagem é submete os profissionais a situações de extremo estresse, principalmente por lidar com questões
delicadas como a saúde humana, que envolve dor e sofrimento, e, portanto, a exposição constante e excessiva a isso foi apontada
como causa de insatisfação profissional e sobrecarga emocional. Além disso, o levantamento apontou que 13,77% dos profissionais
de enfermagem são "workaholics”. Trata-se da compulsão ou vontade incontrolável de trabalhar e pode ser extremamente
prejudicial por fazer com que as horas de trabalho se sobressaiam e dominem todo o tempo do profissional.

CONCLUSOES

A análise apontou para o maior risco de esgotamento e exaustão emocional dentre os profissionais de enfermagem do que o
restante da população, nos artigos publicados em outros países. Isso é atribuído a fatores como, excesso de trabalho, problemas
familiares, abuso de substâncias, falta de estrutura nos hospitais, baixo reconhecimento e abuso de substâncias. A literatura
referente ao cenário internacional analisada, além indicar que o profissional de enfermagem está mais vulnerável a desenvolver
sintomas graves em decorrência de sobrecarga emocional, atribui esta suscetibilidade a alguns fatores aos quais está
constantemente exposto, em sua maioria por influência do contexto profissional.

REFERENCIAS

Silva D dos SD, Tavares NV da S, Alexandre ARG, Freitas DA, Brêda MZ, Albuquerque MC dos S de, et al. Depression and suicide risk
among nursing professionals: an integrative review. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2015 Dec;49(6):1023–31. Disponível
em: (#60)https://www.scielo.br/j/reeusp/a/D7Bd3ZsmQkq4FTQ5Cq8FnhP/?lang=en(#62) Patrício DF, Barbosa S da C, Silva RP da,
Silva RF da. Dimensões de burnout como preditoras da tensão emocional e depressão em profissionais de enfermagem em um
contexto hospitalar. Cadernos Saúde Coletiva. 2022 Jan 21; Dísponível em:
(#60)https://www.scielo.br/j/cadsc/a/hBWCzSHPrjXWXD3GsPmcH4r/?lang=pt(#62) Davidson JE, Proudfoot J, Lee K, Terterian G,
Zisook S. A Longitudinal Analysis of Nurse Suicide in the United States (2005–2016) With Recommendations for Action. Worldviews
on Evidence-Based Nursing. 2020 Feb;17(1):6–15. Disponível em: (#60)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32017434/(#62)
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TITULO Taxonomia de ectoparasitas de roedores e marsupiais da Reserva Legado das Águas

INTRODUCAO

Os ectoparasitos estão compreendidos nas classes Insecta e Arachnida, sendo a primeira se referindo as pulgas, piolhos e larvas, e
a segunda pela subclasse Acari, que é representada pelas subordens Gamasida e Ixodida (ácaros e carrapatos), esses artrópodes
estabelecem com as espécies hospedeiras relações que vão desde o parasitismo ao mutualismo, sendo denominados,
ectoparasitos. Ácaros da subordem Gamasida parasitam vertebrados e invertebrados. Alimentam-se de tecidos ou fluidos de seus
hospedeiros enquanto carrapatos da subordem Ixodida parasitam uma grande diversidade de hospedeiros incluindo quase todas as
espécies de mamíferos sinantrópicos, silvestres e domésticos, inclusive o homem, contudo ácaros e carrapatos apresentam íntima
associação com ambientes antrópicos e com isso tendem a representar um ponto de importância dentro da saúde pública. Entre os
diversos grupos de ectoparasitas que infestam mamíferos silvestres, os ácaros presentes na família Laelapidae são os mais
comuns, sendo essa família cosmopolita com diversidade de habitats, entre os gêneros conhecidos, vários são associados a
artrópodes, vivem livremente no solo ou são formas predadoras ou parasitam mamíferos.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo o conhecimento da diversidade de ectoparasitas da família Laelapidae associados a
pequenos mamíferos silvestres e a pesquisa de agentes patogênicos associados aos mesmos.

METODOLOGIA

Foram realizadas 8 campanhas de campo em três diferentes áreas da Reserva, em cada campanha foram amostradas três trilhas
com um total de 80 armadilhas Tomahonk e 80 armadilhas do tipo Shermann totalizando 77.760 armadilhas/dia. Os ectoparasitos
recuperados dos hospedeiros através de escovação foram mantidos em álcool absoluto para identificação taxonômica e como
material testemunho. Os ácaros foram identificados através da comparação com os tipos depositados na Coleção Acarológica do
Instituto Butantan, além das descrições originais de Fonseca (1936).

RESULTADOS

Foram capturados 621 indivíduos, sendo 105 marsupiais, 323 roedores e 193 morcegos, pertencentes a 41 gêneros e 48 espécies.
Um total de 6629 ácaros foram colhidos dos roedores capturados, sendo em sua maioria pertencente a Família Laelapidae. Das 10
espécies de laelapídeos identificadas (Gigantolaelaps oudemansi, Gigantoalelaps gilmorei, Gigantolaelaps wolffsoni, Androlaelaps
fahrenholzi, Laelaps castroi, Laelaps paulistanensis, Laelaps sp.1, Laelaps sp.2, Laelaps sp.3, Eubrachulaelaps rotundus e
Ornithonyssus sp.). Gigantolaelaps oudemansi foi a mais abundante com 3348 indivíduos (50,5%). O parasitismo dos ácaros
laelapideos nos roedores é mantido por fêmeas, com apenas 5 machos coletados das espécies G. oudemansi, G. wolffsoni e
Androlaelaps fahrenholzi.

CONCLUSOES
A partir do presente trabalho conclui-se que a família Laelapidae compreende um complexo de distribuição vasta e mundial a qual
há uma gama de espécies a serem destrinchadas, tratando-se de ectoparasitos de capital importância em relação a saúde publica
dado a estreita associação a roedores comensais, além de vital importância dentro do sistema ecológico terrestre.

REFERENCIAS
FONSECA, F. Notas de Acarologia XX. Espécies novas de acarianos do gênero Laelaps, parasitas de ratos do Brasil (Acari:
Laelaptidae). Memórias do Instituto Butantan v. 10, p. 33-37. 1936.
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TITULO O IMPACTO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES NA PANDEMIA DE COVID-19

INTRODUCAO

Os transtornos alimentares tornaram-se um assunto de grande relevância a ser abordado na atualidade, principalmente com a
entrada do século XXI, a globalização e a influência midiática cada vez maior sobre o jeito “correto” de se postar, apresentar e
autovigiar quanto à saúde física. A pandemia por COVID-19, ampliou-se na população mundial o ganho de peso e a ansiedade,
sintomas exacerbados devido ao luto pela perda de entes queridos, pelo isolamento constante imposto pela pandemia e pelo trauma
que toda a situação causa. Posto isso, foi visível o aumento do número de admissões hospitalares devido à pandemia da COVID-19,
quando a queixa principal do paciente foi algum transtorno alimentar, mais que dobrando o número de casos quando comparado
aos últimos três anos, sendo mulheres na faixa da adolescência as mais afetadas

OBJETIVOS Analisar o impacto dos transtornos alimentares no momento da pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Os textos revisados foram retirados em literatura médica da área de psiquiatria dos
últimos 20 anos, matérias de organizações governamentais internacionais a respeito do tema transtornos alimentares, no PubMed,
Scielo e no Código Internacional de Doenças (CID-11). Utilizou-se em português e inglês os seguintes descritores: “Transtornos da
Alimentação”; “Compulsão”; “Transtornos Mentais”; “Restrição Alimentar”.

RESULTADOS

O diagnóstico dos distúrbios alimentares deve ser propriamente efetuado e integralmente compreendido, pois sua abrangência
parte muito além do tratamento com fármacos e internação, devendo ser considerado a área psiquiátrica, convívio social e o meio
em qual o indivíduo se insere. De maneira concomitante, é de grande relevância monitorar e rastrear a população obesa, mulheres,
assim como a população jovem, afinal, ambos se encontram como os grupos mais afetados pelos distúrbios alimentares,
principalmente no momento atual, os quais esses distúrbios encontram-se em situação epidemiológica crescente, em meio a
pandemia mundial de COVID-19.

CONCLUSOES
A pandemia de COVID-19 proporcionou o surgimento de situações que poderiam promover aumento de ansiedade por diversos
fatores, sobretudo na população vulnerável. Este fato pode proporcionar o aumento de casos que levam à transtornos alimentares e
esses necessitam de um olhar especial da comunidade médico-científica.

REFERENCIAS

1. Treasure J, Duarte TA, Schmidt U. Eating disorders. The Lancet. 2020 Mar;395(10227):899–911. 2. Nardi AE, Silva AG da, Quevedo
J. Tratado de psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria. Primeira Edição. Porto Alegre: Artmed; 2022. 3. Otto AK, Jary JM,
Sturza J, Miller CA, Prohaska N, Bravender T, et al. Medical Admissions Among Adolescents With Eating Disorders During the COVID-
19 Pandemic. American Academy of Pediatrics. 2021 Jul 8;148(4):e2021052201.
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TITULO O IMPACTO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES NA PANDEMIA DE COVID-19

INTRODUCAO

Os transtornos alimentares tornaram-se um assunto de grande relevância a ser abordado na atualidade, principalmente com a
entrada do século XXI, a globalização e a influência midiática cada vez maior sobre o jeito “correto” de se postar, apresentar e
autovigiar quanto à saúde física. A pandemia por COVID-19, ampliou-se na população mundial o ganho de peso e a ansiedade,
sintomas exacerbados devido ao luto pela perda de entes queridos, pelo isolamento constante imposto pela pandemia e pelo trauma
que toda a situação causa. Posto isso, foi visível o aumento do número de admissões hospitalares devido à pandemia da COVID-19,
quando a queixa principal do paciente foi algum transtorno alimentar, mais que dobrando o número de casos quando comparado
aos últimos três anos, sendo mulheres na faixa da adolescência as mais afetadas

OBJETIVOS Analisar o impacto dos transtornos alimentares no momento da pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Os textos revisados foram retirados em literatura médica da área de psiquiatria dos
últimos 20 anos, matérias de organizações governamentais internacionais a respeito do tema transtornos alimentares, no PubMed,
Scielo e no Código Internacional de Doenças (CID-11). Utilizou-se em português e inglês os seguintes descritores: “Transtornos da
Alimentação”; “Compulsão”; “Transtornos Mentais”; “Restrição Alimentar”.

RESULTADOS

O diagnóstico dos distúrbios alimentares deve ser propriamente efetuado e integralmente compreendido, pois sua abrangência
parte muito além do tratamento com fármacos e internação, devendo ser considerado a área psiquiátrica, convívio social e o meio
em qual o indivíduo se insere. De maneira concomitante, é de grande relevância monitorar e rastrear a população obesa, mulheres,
assim como a população jovem, afinal, ambos se encontram como os grupos mais afetados pelos distúrbios alimentares,
principalmente no momento atual, os quais esses distúrbios encontram-se em situação epidemiológica crescente, em meio a
pandemia mundial de COVID-19.

CONCLUSOES
A pandemia de COVID-19 proporcionou o surgimento de situações que poderiam promover aumento de ansiedade por diversos
fatores, sobretudo na população vulnerável. Este fato pode proporcionar o aumento de casos que levam à transtornos alimentares e
esses necessitam de um olhar especial da comunidade médico-científica.

REFERENCIAS

1. Treasure J, Duarte TA, Schmidt U. Eating disorders. The Lancet. 2020 Mar;395(10227):899–911. 2. Nardi AE, Silva AG da, Quevedo
J. Tratado de psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria. Primeira Edição. Porto Alegre: Artmed; 2022. 3. Otto AK, Jary JM,
Sturza J, Miller CA, Prohaska N, Bravender T, et al. Medical Admissions Among Adolescents With Eating Disorders During the COVID-
19 Pandemic. American Academy of Pediatrics. 2021 Jul 8;148(4):e2021052201.
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TITULO O IMPACTO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES NA PANDEMIA DE COVID-19

INTRODUCAO

Os transtornos alimentares tornaram-se um assunto de grande relevância a ser abordado na atualidade, principalmente com a
entrada do século XXI, a globalização e a influência midiática cada vez maior sobre o jeito “correto” de se postar, apresentar e
autovigiar quanto à saúde física. A pandemia por COVID-19, ampliou-se na população mundial o ganho de peso e a ansiedade,
sintomas exacerbados devido ao luto pela perda de entes queridos, pelo isolamento constante imposto pela pandemia e pelo trauma
que toda a situação causa. Posto isso, foi visível o aumento do número de admissões hospitalares devido à pandemia da COVID-19,
quando a queixa principal do paciente foi algum transtorno alimentar, mais que dobrando o número de casos quando comparado
aos últimos três anos, sendo mulheres na faixa da adolescência as mais afetadas

OBJETIVOS Analisar o impacto dos transtornos alimentares no momento da pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Os textos revisados foram retirados em literatura médica da área de psiquiatria dos
últimos 20 anos, matérias de organizações governamentais internacionais a respeito do tema transtornos alimentares, no PubMed,
Scielo e no Código Internacional de Doenças (CID-11). Utilizou-se em português e inglês os seguintes descritores: “Transtornos da
Alimentação”; “Compulsão”; “Transtornos Mentais”; “Restrição Alimentar”.

RESULTADOS

O diagnóstico dos distúrbios alimentares deve ser propriamente efetuado e integralmente compreendido, pois sua abrangência
parte muito além do tratamento com fármacos e internação, devendo ser considerado a área psiquiátrica, convívio social e o meio
em qual o indivíduo se insere. De maneira concomitante, é de grande relevância monitorar e rastrear a população obesa, mulheres,
assim como a população jovem, afinal, ambos se encontram como os grupos mais afetados pelos distúrbios alimentares,
principalmente no momento atual, os quais esses distúrbios encontram-se em situação epidemiológica crescente, em meio a
pandemia mundial de COVID-19.

CONCLUSOES
A pandemia de COVID-19 proporcionou o surgimento de situações que poderiam promover aumento de ansiedade por diversos
fatores, sobretudo na população vulnerável. Este fato pode proporcionar o aumento de casos que levam à transtornos alimentares e
esses necessitam de um olhar especial da comunidade médico-científica.

REFERENCIAS

1. Treasure J, Duarte TA, Schmidt U. Eating disorders. The Lancet. 2020 Mar;395(10227):899–911. 2. Nardi AE, Silva AG da, Quevedo
J. Tratado de psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria. Primeira Edição. Porto Alegre: Artmed; 2022. 3. Otto AK, Jary JM,
Sturza J, Miller CA, Prohaska N, Bravender T, et al. Medical Admissions Among Adolescents With Eating Disorders During the COVID-
19 Pandemic. American Academy of Pediatrics. 2021 Jul 8;148(4):e2021052201.
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TITULO O IMPACTO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES NA PANDEMIA DE COVID-19

INTRODUCAO

Os transtornos alimentares tornaram-se um assunto de grande relevância a ser abordado na atualidade, principalmente com a
entrada do século XXI, a globalização e a influência midiática cada vez maior sobre o jeito “correto” de se postar, apresentar e
autovigiar quanto à saúde física. A pandemia por COVID-19, ampliou-se na população mundial o ganho de peso e a ansiedade,
sintomas exacerbados devido ao luto pela perda de entes queridos, pelo isolamento constante imposto pela pandemia e pelo trauma
que toda a situação causa. Posto isso, foi visível o aumento do número de admissões hospitalares devido à pandemia da COVID-19,
quando a queixa principal do paciente foi algum transtorno alimentar, mais que dobrando o número de casos quando comparado
aos últimos três anos, sendo mulheres na faixa da adolescência as mais afetadas

OBJETIVOS Analisar o impacto dos transtornos alimentares no momento da pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Os textos revisados foram retirados em literatura médica da área de psiquiatria dos
últimos 20 anos, matérias de organizações governamentais internacionais a respeito do tema transtornos alimentares, no PubMed,
Scielo e no Código Internacional de Doenças (CID-11). Utilizou-se em português e inglês os seguintes descritores: “Transtornos da
Alimentação”; “Compulsão”; “Transtornos Mentais”; “Restrição Alimentar”.

RESULTADOS

O diagnóstico dos distúrbios alimentares deve ser propriamente efetuado e integralmente compreendido, pois sua abrangência
parte muito além do tratamento com fármacos e internação, devendo ser considerado a área psiquiátrica, convívio social e o meio
em qual o indivíduo se insere. De maneira concomitante, é de grande relevância monitorar e rastrear a população obesa, mulheres,
assim como a população jovem, afinal, ambos se encontram como os grupos mais afetados pelos distúrbios alimentares,
principalmente no momento atual, os quais esses distúrbios encontram-se em situação epidemiológica crescente, em meio a
pandemia mundial de COVID-19.

CONCLUSOES
A pandemia de COVID-19 proporcionou o surgimento de situações que poderiam promover aumento de ansiedade por diversos
fatores, sobretudo na população vulnerável. Este fato pode proporcionar o aumento de casos que levam à transtornos alimentares e
esses necessitam de um olhar especial da comunidade médico-científica.

REFERENCIAS

1. Treasure J, Duarte TA, Schmidt U. Eating disorders. The Lancet. 2020 Mar;395(10227):899–911. 2. Nardi AE, Silva AG da, Quevedo
J. Tratado de psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria. Primeira Edição. Porto Alegre: Artmed; 2022. 3. Otto AK, Jary JM,
Sturza J, Miller CA, Prohaska N, Bravender T, et al. Medical Admissions Among Adolescents With Eating Disorders During the COVID-
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TITULO ATENÇÃO AO TRAUMA PELA LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA E URGÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO

O trauma é um problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil, que tem provocado forte impacto na morbidade e na
mortalidade da população, o que se reflete em questões sociais e econômicas da atualidade. Por isso, deve ser tratado com toda
atenção e cuidado, com ações que promovam a elevação dos níveis de especialização dos profissionais que atendem essa grave
situação de saúde

OBJETIVOS
Ampliar o conhecimento dos participantes da Liga Academica de Enfermagem em Emergência e Urgência, sobre a avaliação
primária de vítimas de trauma

METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo proposto, empregou-se, em um primeiro momento, uma aula expositiva de abordagem teórico-prática, por
meio de uma plataforma eletrônica de comunicação instantânea, no qual o tema em epígrafe se socializou por intermédio de
exemplos práticos da realidade, imagens e fluxogramas pedagógicos. Para esclarecimento de dúvidas houve discussão de casos e
reorientação durante o evento criado pela Liga Acadêmica de Enfermagem em Emergência e Urgência da UNISA

RESULTADOS

CONCLUSOES
Com essa atividade de extensão, espera-se que os 100 alunos inscritos estejam alinhados com as atualizações sobre atendimento
primário no trauma.

REFERENCIAS

1. . SANTOS JJS, et al. Epidemiologia das vítimas de trauma atendidas por serviço pré-hospitalar. R. pesq.: cuid. Fundam. Online
2021 jan/dez 13: 295-301 2. DE LIMA, Tamires Feitosa et al. Análise epidemiológica dos acidentes de trânsito no Brasil. Encontro de
Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC), v. 5, n. 1, 2019. 3. FERNANDES, Tainá Taveira et al. PERFIL DOS ACIDENTES DE
TRÂNSITO NO BRASIL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. Revista Multidisciplinar em Saúde, v. 1, n. 3, p. 54-54, 2020.
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Diego Santiago Montandon Elisabete Calabuig Chapina Ohara

TITULO ATENÇÃO AO TRAUMA PELA LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA E URGÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO

O trauma é um problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil, que tem provocado forte impacto na morbidade e na
mortalidade da população, o que se reflete em questões sociais e econômicas da atualidade. Por isso, deve ser tratado com toda
atenção e cuidado, com ações que promovam a elevação dos níveis de especialização dos profissionais que atendem essa grave
situação de saúde

OBJETIVOS
Ampliar o conhecimento dos participantes da Liga Academica de Enfermagem em Emergência e Urgência, sobre a avaliação
primária de vítimas de trauma

METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo proposto, empregou-se, em um primeiro momento, uma aula expositiva de abordagem teórico-prática, por
meio de uma plataforma eletrônica de comunicação instantânea, no qual o tema em epígrafe se socializou por intermédio de
exemplos práticos da realidade, imagens e fluxogramas pedagógicos. Para esclarecimento de dúvidas houve discussão de casos e
reorientação durante o evento criado pela Liga Acadêmica de Enfermagem em Emergência e Urgência da UNISA

RESULTADOS

CONCLUSOES
Com essa atividade de extensão, espera-se que os 100 alunos inscritos estejam alinhados com as atualizações sobre atendimento
primário no trauma.

REFERENCIAS

1. . SANTOS JJS, et al. Epidemiologia das vítimas de trauma atendidas por serviço pré-hospitalar. R. pesq.: cuid. Fundam. Online
2021 jan/dez 13: 295-301 2. DE LIMA, Tamires Feitosa et al. Análise epidemiológica dos acidentes de trânsito no Brasil. Encontro de
Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC), v. 5, n. 1, 2019. 3. FERNANDES, Tainá Taveira et al. PERFIL DOS ACIDENTES DE
TRÂNSITO NO BRASIL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. Revista Multidisciplinar em Saúde, v. 1, n. 3, p. 54-54, 2020.
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Diego Santiago Montandon Elisabete Calabuig Chapina Ohara

TITULO ATENÇÃO AO TRAUMA PELA LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA E URGÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO

O trauma é um problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil, que tem provocado forte impacto na morbidade e na
mortalidade da população, o que se reflete em questões sociais e econômicas da atualidade. Por isso, deve ser tratado com toda
atenção e cuidado, com ações que promovam a elevação dos níveis de especialização dos profissionais que atendem essa grave
situação de saúde

OBJETIVOS
Ampliar o conhecimento dos participantes da Liga Academica de Enfermagem em Emergência e Urgência, sobre a avaliação
primária de vítimas de trauma

METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo proposto, empregou-se, em um primeiro momento, uma aula expositiva de abordagem teórico-prática, por
meio de uma plataforma eletrônica de comunicação instantânea, no qual o tema em epígrafe se socializou por intermédio de
exemplos práticos da realidade, imagens e fluxogramas pedagógicos. Para esclarecimento de dúvidas houve discussão de casos e
reorientação durante o evento criado pela Liga Acadêmica de Enfermagem em Emergência e Urgência da UNISA

RESULTADOS

CONCLUSOES
Com essa atividade de extensão, espera-se que os 100 alunos inscritos estejam alinhados com as atualizações sobre atendimento
primário no trauma.

REFERENCIAS

1. . SANTOS JJS, et al. Epidemiologia das vítimas de trauma atendidas por serviço pré-hospitalar. R. pesq.: cuid. Fundam. Online
2021 jan/dez 13: 295-301 2. DE LIMA, Tamires Feitosa et al. Análise epidemiológica dos acidentes de trânsito no Brasil. Encontro de
Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC), v. 5, n. 1, 2019. 3. FERNANDES, Tainá Taveira et al. PERFIL DOS ACIDENTES DE
TRÂNSITO NO BRASIL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. Revista Multidisciplinar em Saúde, v. 1, n. 3, p. 54-54, 2020.
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Diego Santiago Montandon Elisabete Calabuig Chapina Ohara

TITULO ATENÇÃO AO TRAUMA PELA LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA E URGÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO

O trauma é um problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil, que tem provocado forte impacto na morbidade e na
mortalidade da população, o que se reflete em questões sociais e econômicas da atualidade. Por isso, deve ser tratado com toda
atenção e cuidado, com ações que promovam a elevação dos níveis de especialização dos profissionais que atendem essa grave
situação de saúde

OBJETIVOS
Ampliar o conhecimento dos participantes da Liga Academica de Enfermagem em Emergência e Urgência, sobre a avaliação
primária de vítimas de trauma

METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo proposto, empregou-se, em um primeiro momento, uma aula expositiva de abordagem teórico-prática, por
meio de uma plataforma eletrônica de comunicação instantânea, no qual o tema em epígrafe se socializou por intermédio de
exemplos práticos da realidade, imagens e fluxogramas pedagógicos. Para esclarecimento de dúvidas houve discussão de casos e
reorientação durante o evento criado pela Liga Acadêmica de Enfermagem em Emergência e Urgência da UNISA

RESULTADOS

CONCLUSOES
Com essa atividade de extensão, espera-se que os 100 alunos inscritos estejam alinhados com as atualizações sobre atendimento
primário no trauma.

REFERENCIAS

1. . SANTOS JJS, et al. Epidemiologia das vítimas de trauma atendidas por serviço pré-hospitalar. R. pesq.: cuid. Fundam. Online
2021 jan/dez 13: 295-301 2. DE LIMA, Tamires Feitosa et al. Análise epidemiológica dos acidentes de trânsito no Brasil. Encontro de
Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC), v. 5, n. 1, 2019. 3. FERNANDES, Tainá Taveira et al. PERFIL DOS ACIDENTES DE
TRÂNSITO NO BRASIL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. Revista Multidisciplinar em Saúde, v. 1, n. 3, p. 54-54, 2020.
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Ariana Aline da Silva

TITULO A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA GESTAÇÃO

INTRODUCAO

A gestação é um período de aproximadamente 38 semanas em que ocorrem diversas modificações fisiológicas, anatômicas e
psicológicas no organismo da mulher para o crescimento e desenvolvimento do feto e do útero, provocando alterações na forma, no
tamanho e na inércia da gestante. Além disso, algumas dessas mudanças podem contribuir para ocorrência de ansiedade,
depressão e sintomas como indisposição e fadiga. A prática regular de exercícios físicos durante a gestação, proporciona diversos
benefícios à saúde física e mental da gestante, sendo indicada para a maioria das gestantes, exceto para aquelas que tenham algum
tipo de complicação.

OBJETIVOS
Apresentar a importância do exercício físico no período gestacional e identificar os tipos de exercícios mais indicados durante esse
período.

METODOLOGIA
Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise de livros
e artigos científicos. A busca foi realizada por meio das bases de dados: Google Acadêmico, Periódicos Capes e Scielo Brasil,
através dos descritores “Atividade física para gestantes”, “Exercício físico na gestação”, “Gestantes ativas fisicamente”.

RESULTADOS

Através dos artigos analisados, exercícios físicos podem e devem ser realizados no período gestacional, mediante ausência de
qualquer anormalidade e posterior liberação médica, devendo ser prescritos e, preferencialmente, acompanhados por um
profissional de educação física, a fim de controlar qualquer variável ou sintoma para evitar, prevenir ou sanar complicação.
Identificou-se que o exercício físico deve ser de intensidade leve a moderada, podendo ser realizado de três a cinco vezes por
semana, inclusive em gestantes previamente pouco ativas fisicamente. Os exercícios mais indicados para as gestantes pouco ativas
são aqueles realizados com menor intensidade, podendo ser: caminhada, hidroginástica, yoga, pilates solo e alongamento. Para as
gestantes que apresentavam-se ativas antes do período gestacional, são indicadas também as práticas de intensidade moderada,
como: modalidades de ginástica aeróbica ou treinamento resistido, desde que obtiverem a aprovação médica.

CONCLUSOES
Foi possível perceber que manter ou iniciar uma vida ativa no período gestacional traz diversos benefícios à saúde corporal e mental
da gestante já que a gestação é uma fase de adaptações morfofuncionais e psicoemocionais, desde que aplicados os cuidados
necessários durante a prática da atividade escolhida, de acordo com a indicação médica.

REFERENCIAS

ACENCIO, Fábio Ricardo et al. Efeitos fisiológicos decorrentes do exercício físico no organismo materno durante a gestação.
Cinergis, v. 18, n. 1, p. 73-76, 2017. LEITÃO, M. et al. Posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte:
atividade física e saúde da mulher. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, Niterói, v. 6, n. 6, p. 215-220, nov./dez. 2000. OLSON,
David et al. Exercise in Pregnancy. American College Of Sports Medicine. Minneapolis, p. 147-153. 2009.
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Ariana Aline da Silva

TITULO A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA GESTAÇÃO

INTRODUCAO

A gestação é um período de aproximadamente 38 semanas em que ocorrem diversas modificações fisiológicas, anatômicas e
psicológicas no organismo da mulher para o crescimento e desenvolvimento do feto e do útero, provocando alterações na forma, no
tamanho e na inércia da gestante. Além disso, algumas dessas mudanças podem contribuir para ocorrência de ansiedade,
depressão e sintomas como indisposição e fadiga. A prática regular de exercícios físicos durante a gestação, proporciona diversos
benefícios à saúde física e mental da gestante, sendo indicada para a maioria das gestantes, exceto para aquelas que tenham algum
tipo de complicação.

OBJETIVOS
Apresentar a importância do exercício físico no período gestacional e identificar os tipos de exercícios mais indicados durante esse
período.

METODOLOGIA
Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise de livros
e artigos científicos. A busca foi realizada por meio das bases de dados: Google Acadêmico, Periódicos Capes e Scielo Brasil,
através dos descritores “Atividade física para gestantes”, “Exercício físico na gestação”, “Gestantes ativas fisicamente”.

RESULTADOS

Através dos artigos analisados, exercícios físicos podem e devem ser realizados no período gestacional, mediante ausência de
qualquer anormalidade e posterior liberação médica, devendo ser prescritos e, preferencialmente, acompanhados por um
profissional de educação física, a fim de controlar qualquer variável ou sintoma para evitar, prevenir ou sanar complicação.
Identificou-se que o exercício físico deve ser de intensidade leve a moderada, podendo ser realizado de três a cinco vezes por
semana, inclusive em gestantes previamente pouco ativas fisicamente. Os exercícios mais indicados para as gestantes pouco ativas
são aqueles realizados com menor intensidade, podendo ser: caminhada, hidroginástica, yoga, pilates solo e alongamento. Para as
gestantes que apresentavam-se ativas antes do período gestacional, são indicadas também as práticas de intensidade moderada,
como: modalidades de ginástica aeróbica ou treinamento resistido, desde que obtiverem a aprovação médica.

CONCLUSOES
Foi possível perceber que manter ou iniciar uma vida ativa no período gestacional traz diversos benefícios à saúde corporal e mental
da gestante já que a gestação é uma fase de adaptações morfofuncionais e psicoemocionais, desde que aplicados os cuidados
necessários durante a prática da atividade escolhida, de acordo com a indicação médica.

REFERENCIAS

ACENCIO, Fábio Ricardo et al. Efeitos fisiológicos decorrentes do exercício físico no organismo materno durante a gestação.
Cinergis, v. 18, n. 1, p. 73-76, 2017. LEITÃO, M. et al. Posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte:
atividade física e saúde da mulher. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, Niterói, v. 6, n. 6, p. 215-220, nov./dez. 2000. OLSON,
David et al. Exercise in Pregnancy. American College Of Sports Medicine. Minneapolis, p. 147-153. 2009.
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Ariana Aline da Silva

TITULO RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS ATENDIDAS EM AMBIENTE HOSPITALAR

INTRODUCAO

A experiência de adoecimento exige que o indivíduo tenha de lidar com demandas que, frequentemente, ultrapassam sua
capacidade de adaptação cotidiana. Na proposta biocomportamental do desenvolvimento humano, adoecimento e internação são
eventos de transição ecológica que alteram o sistema de comportamento do indivíduo com seus ambientes próximos. A recreação é
um dos elementos da Educação Física de grande relevância na vida do ser humano, como forma de manifestação do brincar, e
dentro do âmbito hospitalar torna-se um instrumento em que o paciente, expressa espontaneamente seus verdadeiros sentimentos.
As atividades propostas de acordo com cada situação onde a criança se encontra, podem variar os resultados durante a aplicação,
englobando atividades físicas voltadas para a recreação, artes culturais, desenhos, pinturas, artesanatos, pequenos teatros entre
outros recursos. Recreação para crianças no ambiente hospitalar possui não só como objetivo auxiliar a criança internada, mas
também seus familiares.

OBJETIVOS
O objetivo desse estudo foi caracterizar a função do profissional de educação física na prática da recreação para crianças no
ambiente hospitalar, visando o bem-estar motor e cognitivo e apresentar a sua importância para o desenvolvimento social nesse
ambiente.

METODOLOGIA
Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise de livros
e artigos científicos. A busca foi realizada por meio das bases de dados: Google Acadêmico, Periódicos Capes e Scielo Brasil,
através dos descritores “Recreação”, “Atividade Física”, “Atividades recreativas” e “Crianças”.

RESULTADOS

Entre as ferramentas para a atuação do profissional de educação física no âmbito hospitalar, destaca-se a Recreação Hospitalar,
que se mostra essencial na melhora das condições físico-psíquico-sociais dos pacientes que se encontram internados, tendo como
mediador o profissional de educação física nas relações criança-doença, criança-família, criança-equipe e criança-instituição,
procurando amenizar o trauma psicológico da internação e minimizar suas sequelas. Para a criança, a função de socialização é o
ponto de partida, pois ela muitas vezes, sente dificuldades em verbalizar seus sentimentos e, por meio das atividades passadas
através da recreação, consegue inventar um mundo onde possa expressar os impactos sofridos por esse período dentro do
ambiente hospitalar. A participação da família como incentivadora é importante para que o profissional de educação física possa
permanecer realizando este trabalho e se mantendo cada vez mais ativo na vida das crianças. Existem fases a serem seguidas e
cada processo que é avançado pelo profissional é indispensável ao paciente, com isso, a segurança que a criança se sentirá com
mais segura e consequentemente terá um melhor desenvolvimento.

CONCLUSOES

De acordo com a literatura pesquisada, foi possível perceber a importância da recreação no ambiente hospitalar, através da
aplicação de atividades lúdicas sendo adaptada para cada ocasião, pois mesmo hospitalizada a criança não deve ser afastada da
brincadeira, do humor, da possibilidade de rir, de construir uma realidade melhor e mais agradável e que dessa forma seja
viabilizada a estruturação de brinquedotecas, de modo que sejam oferecidas mais oportunidades para as interações infantis.

REFERENCIAS

CARVALHO, A. M, BEGNI, J. G. Brincar em unidades de atendimento pediátrico: aplicações e perspectivas. Psicologia em estudo, v.
11, n.1, p.109-117, 2006. PADOVAN, D.; SCHWARTZ, G. M. Recreação hospitalar: o papel do profissional de educação física na
equipe multidisciplinar. Revista Motriz, Rio Claro, v. 15, n. 4, p.1025-1034, out/dez. 2009. PEREIRA, D. C.; SILVA, D. de S. BELÉM, I. C.
O profissional de educação física na recreação hospitalar: reflexões sobre a importância de sua atuação neste ambiente. EDUCERE -
Revista da Educação, Umuarama v. 18, n. 1, p. 33-53, jan./jun. 2018.
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Ariana Aline da Silva

TITULO RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS ATENDIDAS EM AMBIENTE HOSPITALAR

INTRODUCAO

A experiência de adoecimento exige que o indivíduo tenha de lidar com demandas que, frequentemente, ultrapassam sua
capacidade de adaptação cotidiana. Na proposta biocomportamental do desenvolvimento humano, adoecimento e internação são
eventos de transição ecológica que alteram o sistema de comportamento do indivíduo com seus ambientes próximos. A recreação é
um dos elementos da Educação Física de grande relevância na vida do ser humano, como forma de manifestação do brincar, e
dentro do âmbito hospitalar torna-se um instrumento em que o paciente, expressa espontaneamente seus verdadeiros sentimentos.
As atividades propostas de acordo com cada situação onde a criança se encontra, podem variar os resultados durante a aplicação,
englobando atividades físicas voltadas para a recreação, artes culturais, desenhos, pinturas, artesanatos, pequenos teatros entre
outros recursos. Recreação para crianças no ambiente hospitalar possui não só como objetivo auxiliar a criança internada, mas
também seus familiares.

OBJETIVOS
O objetivo desse estudo foi caracterizar a função do profissional de educação física na prática da recreação para crianças no
ambiente hospitalar, visando o bem-estar motor e cognitivo e apresentar a sua importância para o desenvolvimento social nesse
ambiente.

METODOLOGIA
Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, na forma de revisão integrativa composta por uma análise de livros
e artigos científicos. A busca foi realizada por meio das bases de dados: Google Acadêmico, Periódicos Capes e Scielo Brasil,
através dos descritores “Recreação”, “Atividade Física”, “Atividades recreativas” e “Crianças”.

RESULTADOS

Entre as ferramentas para a atuação do profissional de educação física no âmbito hospitalar, destaca-se a Recreação Hospitalar,
que se mostra essencial na melhora das condições físico-psíquico-sociais dos pacientes que se encontram internados, tendo como
mediador o profissional de educação física nas relações criança-doença, criança-família, criança-equipe e criança-instituição,
procurando amenizar o trauma psicológico da internação e minimizar suas sequelas. Para a criança, a função de socialização é o
ponto de partida, pois ela muitas vezes, sente dificuldades em verbalizar seus sentimentos e, por meio das atividades passadas
através da recreação, consegue inventar um mundo onde possa expressar os impactos sofridos por esse período dentro do
ambiente hospitalar. A participação da família como incentivadora é importante para que o profissional de educação física possa
permanecer realizando este trabalho e se mantendo cada vez mais ativo na vida das crianças. Existem fases a serem seguidas e
cada processo que é avançado pelo profissional é indispensável ao paciente, com isso, a segurança que a criança se sentirá com
mais segura e consequentemente terá um melhor desenvolvimento.

CONCLUSOES

De acordo com a literatura pesquisada, foi possível perceber a importância da recreação no ambiente hospitalar, através da
aplicação de atividades lúdicas sendo adaptada para cada ocasião, pois mesmo hospitalizada a criança não deve ser afastada da
brincadeira, do humor, da possibilidade de rir, de construir uma realidade melhor e mais agradável e que dessa forma seja
viabilizada a estruturação de brinquedotecas, de modo que sejam oferecidas mais oportunidades para as interações infantis.

REFERENCIAS

CARVALHO, A. M, BEGNI, J. G. Brincar em unidades de atendimento pediátrico: aplicações e perspectivas. Psicologia em estudo, v.
11, n.1, p.109-117, 2006. PADOVAN, D.; SCHWARTZ, G. M. Recreação hospitalar: o papel do profissional de educação física na
equipe multidisciplinar. Revista Motriz, Rio Claro, v. 15, n. 4, p.1025-1034, out/dez. 2009. PEREIRA, D. C.; SILVA, D. de S. BELÉM, I. C.
O profissional de educação física na recreação hospitalar: reflexões sobre a importância de sua atuação neste ambiente. EDUCERE -
Revista da Educação, Umuarama v. 18, n. 1, p. 33-53, jan./jun. 2018.
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TITULO Importância da avaliação da temperatura nas unidades de alimentação e nutrição

INTRODUCAO

A função, das Unidades de Alimentação e Nutrição, é oferecer refeições seguras e nutricionalmente equilibradas. A temperatura dos
alimentos durante a distribuição é o principal fator no crescimento de micro-organismos que causam as doenças transmitidas pelos
alimentos (DTAs), estas são ocasionadas pela ingestão de alimentos contaminados. O uso correto das temperaturas desde o
preparo até a distribuição, são importantes para a diminuição desses micro-organismos causadores dessas doenças. Para
assegurar a qualidade a Portaria CVS 5 tem critérios de tempo e temperatura para distribuição dos alimentos quentes e frios.

OBJETIVOS
Analisar os dados apresentados no artigo científico que avaliou as temperaturas e o tempo de exposição das preparações no buffet
de um restaurante comercial do tipo self service .

METODOLOGIA
Pesquisa de revisão narrativa da literatura, analisando protocolos de aferição de temperaturas em serviços de buffet do tipo self
service e DTAs.

RESULTADOS

Constatado que por conta dessas temperaturas estarem abaixo do que a legislação preconiza, observou-se o tempo inadequado de
exposição desses alimentos, sendo por no máximo 1 hora, as preparações quentes que ficassem abaixo de 60ºC, já as preparações
frias de temperatura abaixo de 10º e 21ºC só poderiam ficar no máximo 2 horas. O tempo médio de exposição observados foi de 3
horas, e não houve controle da temperatura nos estabelecimentos das pesquisas.

CONCLUSOES

Diante da análise realizada, pode-se compreender que houveram manipulações inadequadas das preparações frias, em especial as
saladas e sobremesas, o que seguindo as normas da CVS 5 todas as técnicas seguidas na Unidade desde o preparo,
armazenamento e distribuição devem ser modificadas para evitar devidas contaminações dos alimentos. Portanto, é visto que se
faz necessário um controle higienicossanitário mais rígido de todas as Unidades de Alimentação e Nutrição a fim de prevenir
circunstâncias semelhantes à do presente estudo.

REFERENCIAS

GATTI, R.S. Avaliação da temperatura e do tempo de exposição das preparações do buffet de restaurante tipo self service. Paraná,
v.32, n. 278/279, março/abril. 2018. BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. Regulamento técnico sobre boas
práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação. Brasília - DF, 2013. BRASIL. Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA. Resolução – RDC Nº 216, de 15 de. Setembro de 2004.
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TITULO Importância da avaliação da temperatura nas unidades de alimentação e nutrição

INTRODUCAO

A função, das Unidades de Alimentação e Nutrição, é oferecer refeições seguras e nutricionalmente equilibradas. A temperatura dos
alimentos durante a distribuição é o principal fator no crescimento de micro-organismos que causam as doenças transmitidas pelos
alimentos (DTAs), estas são ocasionadas pela ingestão de alimentos contaminados. O uso correto das temperaturas desde o
preparo até a distribuição, são importantes para a diminuição desses micro-organismos causadores dessas doenças. Para
assegurar a qualidade a Portaria CVS 5 tem critérios de tempo e temperatura para distribuição dos alimentos quentes e frios.

OBJETIVOS
Analisar os dados apresentados no artigo científico que avaliou as temperaturas e o tempo de exposição das preparações no buffet
de um restaurante comercial do tipo self service .

METODOLOGIA
Pesquisa de revisão narrativa da literatura, analisando protocolos de aferição de temperaturas em serviços de buffet do tipo self
service e DTAs.

RESULTADOS

Constatado que por conta dessas temperaturas estarem abaixo do que a legislação preconiza, observou-se o tempo inadequado de
exposição desses alimentos, sendo por no máximo 1 hora, as preparações quentes que ficassem abaixo de 60ºC, já as preparações
frias de temperatura abaixo de 10º e 21ºC só poderiam ficar no máximo 2 horas. O tempo médio de exposição observados foi de 3
horas, e não houve controle da temperatura nos estabelecimentos das pesquisas.

CONCLUSOES

Diante da análise realizada, pode-se compreender que houveram manipulações inadequadas das preparações frias, em especial as
saladas e sobremesas, o que seguindo as normas da CVS 5 todas as técnicas seguidas na Unidade desde o preparo,
armazenamento e distribuição devem ser modificadas para evitar devidas contaminações dos alimentos. Portanto, é visto que se
faz necessário um controle higienicossanitário mais rígido de todas as Unidades de Alimentação e Nutrição a fim de prevenir
circunstâncias semelhantes à do presente estudo.

REFERENCIAS

GATTI, R.S. Avaliação da temperatura e do tempo de exposição das preparações do buffet de restaurante tipo self service. Paraná,
v.32, n. 278/279, março/abril. 2018. BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. Regulamento técnico sobre boas
práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação. Brasília - DF, 2013. BRASIL. Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA. Resolução – RDC Nº 216, de 15 de. Setembro de 2004.
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TITULO Importância da avaliação da temperatura nas unidades de alimentação e nutrição

INTRODUCAO

A função, das Unidades de Alimentação e Nutrição, é oferecer refeições seguras e nutricionalmente equilibradas. A temperatura dos
alimentos durante a distribuição é o principal fator no crescimento de micro-organismos que causam as doenças transmitidas pelos
alimentos (DTAs), estas são ocasionadas pela ingestão de alimentos contaminados. O uso correto das temperaturas desde o
preparo até a distribuição, são importantes para a diminuição desses micro-organismos causadores dessas doenças. Para
assegurar a qualidade a Portaria CVS 5 tem critérios de tempo e temperatura para distribuição dos alimentos quentes e frios.

OBJETIVOS
Analisar os dados apresentados no artigo científico que avaliou as temperaturas e o tempo de exposição das preparações no buffet
de um restaurante comercial do tipo self service .

METODOLOGIA
Pesquisa de revisão narrativa da literatura, analisando protocolos de aferição de temperaturas em serviços de buffet do tipo self
service e DTAs.

RESULTADOS

Constatado que por conta dessas temperaturas estarem abaixo do que a legislação preconiza, observou-se o tempo inadequado de
exposição desses alimentos, sendo por no máximo 1 hora, as preparações quentes que ficassem abaixo de 60ºC, já as preparações
frias de temperatura abaixo de 10º e 21ºC só poderiam ficar no máximo 2 horas. O tempo médio de exposição observados foi de 3
horas, e não houve controle da temperatura nos estabelecimentos das pesquisas.

CONCLUSOES

Diante da análise realizada, pode-se compreender que houveram manipulações inadequadas das preparações frias, em especial as
saladas e sobremesas, o que seguindo as normas da CVS 5 todas as técnicas seguidas na Unidade desde o preparo,
armazenamento e distribuição devem ser modificadas para evitar devidas contaminações dos alimentos. Portanto, é visto que se
faz necessário um controle higienicossanitário mais rígido de todas as Unidades de Alimentação e Nutrição a fim de prevenir
circunstâncias semelhantes à do presente estudo.

REFERENCIAS

GATTI, R.S. Avaliação da temperatura e do tempo de exposição das preparações do buffet de restaurante tipo self service. Paraná,
v.32, n. 278/279, março/abril. 2018. BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. Regulamento técnico sobre boas
práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação. Brasília - DF, 2013. BRASIL. Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA. Resolução – RDC Nº 216, de 15 de. Setembro de 2004.
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Clara Rodrigues

TITULO Importância da avaliação da temperatura nas unidades de alimentação e nutrição

INTRODUCAO

A função, das Unidades de Alimentação e Nutrição, é oferecer refeições seguras e nutricionalmente equilibradas. A temperatura dos
alimentos durante a distribuição é o principal fator no crescimento de micro-organismos que causam as doenças transmitidas pelos
alimentos (DTAs), estas são ocasionadas pela ingestão de alimentos contaminados. O uso correto das temperaturas desde o
preparo até a distribuição, são importantes para a diminuição desses micro-organismos causadores dessas doenças. Para
assegurar a qualidade a Portaria CVS 5 tem critérios de tempo e temperatura para distribuição dos alimentos quentes e frios.

OBJETIVOS
Analisar os dados apresentados no artigo científico que avaliou as temperaturas e o tempo de exposição das preparações no buffet
de um restaurante comercial do tipo self service .

METODOLOGIA
Pesquisa de revisão narrativa da literatura, analisando protocolos de aferição de temperaturas em serviços de buffet do tipo self
service e DTAs.

RESULTADOS

Constatado que por conta dessas temperaturas estarem abaixo do que a legislação preconiza, observou-se o tempo inadequado de
exposição desses alimentos, sendo por no máximo 1 hora, as preparações quentes que ficassem abaixo de 60ºC, já as preparações
frias de temperatura abaixo de 10º e 21ºC só poderiam ficar no máximo 2 horas. O tempo médio de exposição observados foi de 3
horas, e não houve controle da temperatura nos estabelecimentos das pesquisas.

CONCLUSOES

Diante da análise realizada, pode-se compreender que houveram manipulações inadequadas das preparações frias, em especial as
saladas e sobremesas, o que seguindo as normas da CVS 5 todas as técnicas seguidas na Unidade desde o preparo,
armazenamento e distribuição devem ser modificadas para evitar devidas contaminações dos alimentos. Portanto, é visto que se
faz necessário um controle higienicossanitário mais rígido de todas as Unidades de Alimentação e Nutrição a fim de prevenir
circunstâncias semelhantes à do presente estudo.

REFERENCIAS

GATTI, R.S. Avaliação da temperatura e do tempo de exposição das preparações do buffet de restaurante tipo self service. Paraná,
v.32, n. 278/279, março/abril. 2018. BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. Regulamento técnico sobre boas
práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação. Brasília - DF, 2013. BRASIL. Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA. Resolução – RDC Nº 216, de 15 de. Setembro de 2004.
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TITULO Importância da avaliação da temperatura nas unidades de alimentação e nutrição

INTRODUCAO

A função, das Unidades de Alimentação e Nutrição, é oferecer refeições seguras e nutricionalmente equilibradas. A temperatura dos
alimentos durante a distribuição é o principal fator no crescimento de micro-organismos que causam as doenças transmitidas pelos
alimentos (DTAs), estas são ocasionadas pela ingestão de alimentos contaminados. O uso correto das temperaturas desde o
preparo até a distribuição, são importantes para a diminuição desses micro-organismos causadores dessas doenças. Para
assegurar a qualidade a Portaria CVS 5 tem critérios de tempo e temperatura para distribuição dos alimentos quentes e frios.

OBJETIVOS
Analisar os dados apresentados no artigo científico que avaliou as temperaturas e o tempo de exposição das preparações no buffet
de um restaurante comercial do tipo self service .

METODOLOGIA
Pesquisa de revisão narrativa da literatura, analisando protocolos de aferição de temperaturas em serviços de buffet do tipo self
service e DTAs.

RESULTADOS

Constatado que por conta dessas temperaturas estarem abaixo do que a legislação preconiza, observou-se o tempo inadequado de
exposição desses alimentos, sendo por no máximo 1 hora, as preparações quentes que ficassem abaixo de 60ºC, já as preparações
frias de temperatura abaixo de 10º e 21ºC só poderiam ficar no máximo 2 horas. O tempo médio de exposição observados foi de 3
horas, e não houve controle da temperatura nos estabelecimentos das pesquisas.

CONCLUSOES

Diante da análise realizada, pode-se compreender que houveram manipulações inadequadas das preparações frias, em especial as
saladas e sobremesas, o que seguindo as normas da CVS 5 todas as técnicas seguidas na Unidade desde o preparo,
armazenamento e distribuição devem ser modificadas para evitar devidas contaminações dos alimentos. Portanto, é visto que se
faz necessário um controle higienicossanitário mais rígido de todas as Unidades de Alimentação e Nutrição a fim de prevenir
circunstâncias semelhantes à do presente estudo.

REFERENCIAS

GATTI, R.S. Avaliação da temperatura e do tempo de exposição das preparações do buffet de restaurante tipo self service. Paraná,
v.32, n. 278/279, março/abril. 2018. BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. Regulamento técnico sobre boas
práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação. Brasília - DF, 2013. BRASIL. Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA. Resolução – RDC Nº 216, de 15 de. Setembro de 2004.
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TITULO Importância da avaliação da temperatura nas unidades de alimentação e nutrição

INTRODUCAO

A função, das Unidades de Alimentação e Nutrição, é oferecer refeições seguras e nutricionalmente equilibradas. A temperatura dos
alimentos durante a distribuição é o principal fator no crescimento de micro-organismos que causam as doenças transmitidas pelos
alimentos (DTAs), estas são ocasionadas pela ingestão de alimentos contaminados. O uso correto das temperaturas desde o
preparo até a distribuição, são importantes para a diminuição desses micro-organismos causadores dessas doenças. Para
assegurar a qualidade a Portaria CVS 5 tem critérios de tempo e temperatura para distribuição dos alimentos quentes e frios.

OBJETIVOS
Analisar os dados apresentados no artigo científico que avaliou as temperaturas e o tempo de exposição das preparações no buffet
de um restaurante comercial do tipo self service .

METODOLOGIA
Pesquisa de revisão narrativa da literatura, analisando protocolos de aferição de temperaturas em serviços de buffet do tipo self
service e DTAs.

RESULTADOS

Constatado que por conta dessas temperaturas estarem abaixo do que a legislação preconiza, observou-se o tempo inadequado de
exposição desses alimentos, sendo por no máximo 1 hora, as preparações quentes que ficassem abaixo de 60ºC, já as preparações
frias de temperatura abaixo de 10º e 21ºC só poderiam ficar no máximo 2 horas. O tempo médio de exposição observados foi de 3
horas, e não houve controle da temperatura nos estabelecimentos das pesquisas.

CONCLUSOES

Diante da análise realizada, pode-se compreender que houveram manipulações inadequadas das preparações frias, em especial as
saladas e sobremesas, o que seguindo as normas da CVS 5 todas as técnicas seguidas na Unidade desde o preparo,
armazenamento e distribuição devem ser modificadas para evitar devidas contaminações dos alimentos. Portanto, é visto que se
faz necessário um controle higienicossanitário mais rígido de todas as Unidades de Alimentação e Nutrição a fim de prevenir
circunstâncias semelhantes à do presente estudo.

REFERENCIAS

GATTI, R.S. Avaliação da temperatura e do tempo de exposição das preparações do buffet de restaurante tipo self service. Paraná,
v.32, n. 278/279, março/abril. 2018. BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. Regulamento técnico sobre boas
práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação. Brasília - DF, 2013. BRASIL. Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA. Resolução – RDC Nº 216, de 15 de. Setembro de 2004.
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Clara Rodrigues

TITULO Importância da avaliação da temperatura nas unidades de alimentação e nutrição

INTRODUCAO

A função, das Unidades de Alimentação e Nutrição, é oferecer refeições seguras e nutricionalmente equilibradas. A temperatura dos
alimentos durante a distribuição é o principal fator no crescimento de micro-organismos que causam as doenças transmitidas pelos
alimentos (DTAs), estas são ocasionadas pela ingestão de alimentos contaminados. O uso correto das temperaturas desde o
preparo até a distribuição, são importantes para a diminuição desses micro-organismos causadores dessas doenças. Para
assegurar a qualidade a Portaria CVS 5 tem critérios de tempo e temperatura para distribuição dos alimentos quentes e frios.

OBJETIVOS
Analisar os dados apresentados no artigo científico que avaliou as temperaturas e o tempo de exposição das preparações no buffet
de um restaurante comercial do tipo self service .

METODOLOGIA
Pesquisa de revisão narrativa da literatura, analisando protocolos de aferição de temperaturas em serviços de buffet do tipo self
service e DTAs.

RESULTADOS

Constatado que por conta dessas temperaturas estarem abaixo do que a legislação preconiza, observou-se o tempo inadequado de
exposição desses alimentos, sendo por no máximo 1 hora, as preparações quentes que ficassem abaixo de 60ºC, já as preparações
frias de temperatura abaixo de 10º e 21ºC só poderiam ficar no máximo 2 horas. O tempo médio de exposição observados foi de 3
horas, e não houve controle da temperatura nos estabelecimentos das pesquisas.

CONCLUSOES

Diante da análise realizada, pode-se compreender que houveram manipulações inadequadas das preparações frias, em especial as
saladas e sobremesas, o que seguindo as normas da CVS 5 todas as técnicas seguidas na Unidade desde o preparo,
armazenamento e distribuição devem ser modificadas para evitar devidas contaminações dos alimentos. Portanto, é visto que se
faz necessário um controle higienicossanitário mais rígido de todas as Unidades de Alimentação e Nutrição a fim de prevenir
circunstâncias semelhantes à do presente estudo.

REFERENCIAS

GATTI, R.S. Avaliação da temperatura e do tempo de exposição das preparações do buffet de restaurante tipo self service. Paraná,
v.32, n. 278/279, março/abril. 2018. BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. Regulamento técnico sobre boas
práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação. Brasília - DF, 2013. BRASIL. Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA. Resolução – RDC Nº 216, de 15 de. Setembro de 2004.
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TITULO Importância da avaliação da temperatura nas unidades de alimentação e nutrição

INTRODUCAO

A função, das Unidades de Alimentação e Nutrição, é oferecer refeições seguras e nutricionalmente equilibradas. A temperatura dos
alimentos durante a distribuição é o principal fator no crescimento de micro-organismos que causam as doenças transmitidas pelos
alimentos (DTAs), estas são ocasionadas pela ingestão de alimentos contaminados. O uso correto das temperaturas desde o
preparo até a distribuição, são importantes para a diminuição desses micro-organismos causadores dessas doenças. Para
assegurar a qualidade a Portaria CVS 5 tem critérios de tempo e temperatura para distribuição dos alimentos quentes e frios.

OBJETIVOS
Analisar os dados apresentados no artigo científico que avaliou as temperaturas e o tempo de exposição das preparações no buffet
de um restaurante comercial do tipo self service .

METODOLOGIA
Pesquisa de revisão narrativa da literatura, analisando protocolos de aferição de temperaturas em serviços de buffet do tipo self
service e DTAs.

RESULTADOS

Constatado que por conta dessas temperaturas estarem abaixo do que a legislação preconiza, observou-se o tempo inadequado de
exposição desses alimentos, sendo por no máximo 1 hora, as preparações quentes que ficassem abaixo de 60ºC, já as preparações
frias de temperatura abaixo de 10º e 21ºC só poderiam ficar no máximo 2 horas. O tempo médio de exposição observados foi de 3
horas, e não houve controle da temperatura nos estabelecimentos das pesquisas.

CONCLUSOES

Diante da análise realizada, pode-se compreender que houveram manipulações inadequadas das preparações frias, em especial as
saladas e sobremesas, o que seguindo as normas da CVS 5 todas as técnicas seguidas na Unidade desde o preparo,
armazenamento e distribuição devem ser modificadas para evitar devidas contaminações dos alimentos. Portanto, é visto que se
faz necessário um controle higienicossanitário mais rígido de todas as Unidades de Alimentação e Nutrição a fim de prevenir
circunstâncias semelhantes à do presente estudo.

REFERENCIAS

GATTI, R.S. Avaliação da temperatura e do tempo de exposição das preparações do buffet de restaurante tipo self service. Paraná,
v.32, n. 278/279, março/abril. 2018. BRASIL, ANVISA. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. Regulamento técnico sobre boas
práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação. Brasília - DF, 2013. BRASIL. Agencia
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Clara Rodrigues

TITULO Roteiro de Verificação das Boas Práticas para estabelecimento de culinária japonesa

INTRODUCAO

Para garantir a qualidade dos alimentos, as boas práticas alimentares (BP) devem ser adotadas. Com o objetivo de garantir a
qualidade e integridade dos alimentos, é importante adotar conjunto de princípios e regras para o manuseio correto dos alimentos. A
globalização facilitou a difusão da culinária oriental no Brasil e no mundo. A preparação de comida japonesa pode, em última
análise, levar à um potencial contaminação, pois a especificidade dessas preparações não é considerada pela legislação. É
importante entender os pontos críticos de controle (PCCs), como higiene das mãos, equipamentos e utensílios.

OBJETIVOS Analisar pontos de avaliação no controle higiênico sanitário em restaurantes japoneses da Cidade do Rio de Janeiro.

METODOLOGIA Revisão narrativa da literatura com analise de artigos científicos.

RESULTADOS

De acordo com os resultados citados no artigo foi visto que restaurantes na região da zona oeste e zona central apresentam 33%
para pia exclusiva de higienização das mãos. No caso do peixe cru, a regra mais importante é o processo de congelamento. A regra
pode variar em cada cidade do país.(#38)#8239;Mas, no geral, para eliminar possíveis parasitas presentes no animal, é necessário
congelar o pescado oriundo do mar por pelo menos 24 horas a –20°C, ou 15 horas a – 35°C. Diante os fatos do artigo confirmou que
8,33% que equivale somente um estabelecimento que aferia e registrava o pH do arroz acidificado. A temperatura de exposição do
sushi e sashimi mais adequada seria de até 5°C com prazo de até então 8 horas. Dado o exposto a manipulação do peixe como
sushi ou sashimi deve ser monitorada para não ocorrer contaminação.

CONCLUSOES

Acerca dessa temática e através dos dados obtidos, temos por entendimento a importância de requisitos mínimos para a
manipulação dos alimentos crus, desde o manuseio da matéria-prima até a manipulação do produto final, a fim de promover e
garantir uma maior segurança alimentar em estabelecimentos de culinária japonesa. As exigências estabelecidas devem ser
obedecidas conforme instrui a RDC n° 16 da Anvisa, no que diz respeito à temperatura e armazenagem correta do alimento, e
conforme a CVS 5 do estado de São Paulo, que determina a temperatura adequada que os alimentos frios devem ser distribuídos
para consumo.

REFERENCIAS

Alves, Flávia Bianca Amaral et al. Efeito antibacteriano do vinagre de arroz e qualidade microbiológica de sushis comercializados na
cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil. Brazilian Journal of Food Technology [online]. 2021, v. 24 [Acessado(#38)#8239;06 de
Outubro 2022] , e2020050. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/1981-6723.05020(#62). Epub
26(#38)#8239;Abr(#38)#8239;2021. ISSN 1981-6723. https://doi.org/10.1590/1981-6723.05020. Cordeiro, Karina Silva et al.
Ocorrência de bactérias patogênicas e deteriorantes em sashimi de salmão: avaliação de histamina e de susceptibilidade a
antimicrobianos. Brazilian Journal of Food Technology [online]. 2020, v. 23 [Acessado(#38)#8239;06 de Outubro 2022] , e2019085.
Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/1981-6723.08519(#62). Epub 09(#38)#8239;Dez(#38)#8239;2020. ISSN 1981-6723.
https://doi.org/10.1590/1981-6723.08519.
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TITULO Roteiro de Verificação das Boas Práticas para estabelecimento de culinária japonesa

INTRODUCAO

Para garantir a qualidade dos alimentos, as boas práticas alimentares (BP) devem ser adotadas. Com o objetivo de garantir a
qualidade e integridade dos alimentos, é importante adotar conjunto de princípios e regras para o manuseio correto dos alimentos. A
globalização facilitou a difusão da culinária oriental no Brasil e no mundo. A preparação de comida japonesa pode, em última
análise, levar à um potencial contaminação, pois a especificidade dessas preparações não é considerada pela legislação. É
importante entender os pontos críticos de controle (PCCs), como higiene das mãos, equipamentos e utensílios.

OBJETIVOS Analisar pontos de avaliação no controle higiênico sanitário em restaurantes japoneses da Cidade do Rio de Janeiro.

METODOLOGIA Revisão narrativa da literatura com analise de artigos científicos.

RESULTADOS

De acordo com os resultados citados no artigo foi visto que restaurantes na região da zona oeste e zona central apresentam 33%
para pia exclusiva de higienização das mãos. No caso do peixe cru, a regra mais importante é o processo de congelamento. A regra
pode variar em cada cidade do país.(#38)#8239;Mas, no geral, para eliminar possíveis parasitas presentes no animal, é necessário
congelar o pescado oriundo do mar por pelo menos 24 horas a –20°C, ou 15 horas a – 35°C. Diante os fatos do artigo confirmou que
8,33% que equivale somente um estabelecimento que aferia e registrava o pH do arroz acidificado. A temperatura de exposição do
sushi e sashimi mais adequada seria de até 5°C com prazo de até então 8 horas. Dado o exposto a manipulação do peixe como
sushi ou sashimi deve ser monitorada para não ocorrer contaminação.

CONCLUSOES

Acerca dessa temática e através dos dados obtidos, temos por entendimento a importância de requisitos mínimos para a
manipulação dos alimentos crus, desde o manuseio da matéria-prima até a manipulação do produto final, a fim de promover e
garantir uma maior segurança alimentar em estabelecimentos de culinária japonesa. As exigências estabelecidas devem ser
obedecidas conforme instrui a RDC n° 16 da Anvisa, no que diz respeito à temperatura e armazenagem correta do alimento, e
conforme a CVS 5 do estado de São Paulo, que determina a temperatura adequada que os alimentos frios devem ser distribuídos
para consumo.

REFERENCIAS

Alves, Flávia Bianca Amaral et al. Efeito antibacteriano do vinagre de arroz e qualidade microbiológica de sushis comercializados na
cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil. Brazilian Journal of Food Technology [online]. 2021, v. 24 [Acessado(#38)#8239;06 de
Outubro 2022] , e2020050. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/1981-6723.05020(#62). Epub
26(#38)#8239;Abr(#38)#8239;2021. ISSN 1981-6723. https://doi.org/10.1590/1981-6723.05020. Cordeiro, Karina Silva et al.
Ocorrência de bactérias patogênicas e deteriorantes em sashimi de salmão: avaliação de histamina e de susceptibilidade a
antimicrobianos. Brazilian Journal of Food Technology [online]. 2020, v. 23 [Acessado(#38)#8239;06 de Outubro 2022] , e2019085.
Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/1981-6723.08519(#62). Epub 09(#38)#8239;Dez(#38)#8239;2020. ISSN 1981-6723.
https://doi.org/10.1590/1981-6723.08519.

Página 894



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13736 Dietética 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4356411 - GABRIELA DE ARAUJO OURO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clara Rodrigues

TITULO Roteiro de Verificação das Boas Práticas para estabelecimento de culinária japonesa

INTRODUCAO

Para garantir a qualidade dos alimentos, as boas práticas alimentares (BP) devem ser adotadas. Com o objetivo de garantir a
qualidade e integridade dos alimentos, é importante adotar conjunto de princípios e regras para o manuseio correto dos alimentos. A
globalização facilitou a difusão da culinária oriental no Brasil e no mundo. A preparação de comida japonesa pode, em última
análise, levar à um potencial contaminação, pois a especificidade dessas preparações não é considerada pela legislação. É
importante entender os pontos críticos de controle (PCCs), como higiene das mãos, equipamentos e utensílios.

OBJETIVOS Analisar pontos de avaliação no controle higiênico sanitário em restaurantes japoneses da Cidade do Rio de Janeiro.

METODOLOGIA Revisão narrativa da literatura com analise de artigos científicos.

RESULTADOS

De acordo com os resultados citados no artigo foi visto que restaurantes na região da zona oeste e zona central apresentam 33%
para pia exclusiva de higienização das mãos. No caso do peixe cru, a regra mais importante é o processo de congelamento. A regra
pode variar em cada cidade do país.(#38)#8239;Mas, no geral, para eliminar possíveis parasitas presentes no animal, é necessário
congelar o pescado oriundo do mar por pelo menos 24 horas a –20°C, ou 15 horas a – 35°C. Diante os fatos do artigo confirmou que
8,33% que equivale somente um estabelecimento que aferia e registrava o pH do arroz acidificado. A temperatura de exposição do
sushi e sashimi mais adequada seria de até 5°C com prazo de até então 8 horas. Dado o exposto a manipulação do peixe como
sushi ou sashimi deve ser monitorada para não ocorrer contaminação.

CONCLUSOES

Acerca dessa temática e através dos dados obtidos, temos por entendimento a importância de requisitos mínimos para a
manipulação dos alimentos crus, desde o manuseio da matéria-prima até a manipulação do produto final, a fim de promover e
garantir uma maior segurança alimentar em estabelecimentos de culinária japonesa. As exigências estabelecidas devem ser
obedecidas conforme instrui a RDC n° 16 da Anvisa, no que diz respeito à temperatura e armazenagem correta do alimento, e
conforme a CVS 5 do estado de São Paulo, que determina a temperatura adequada que os alimentos frios devem ser distribuídos
para consumo.

REFERENCIAS

Alves, Flávia Bianca Amaral et al. Efeito antibacteriano do vinagre de arroz e qualidade microbiológica de sushis comercializados na
cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil. Brazilian Journal of Food Technology [online]. 2021, v. 24 [Acessado(#38)#8239;06 de
Outubro 2022] , e2020050. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/1981-6723.05020(#62). Epub
26(#38)#8239;Abr(#38)#8239;2021. ISSN 1981-6723. https://doi.org/10.1590/1981-6723.05020. Cordeiro, Karina Silva et al.
Ocorrência de bactérias patogênicas e deteriorantes em sashimi de salmão: avaliação de histamina e de susceptibilidade a
antimicrobianos. Brazilian Journal of Food Technology [online]. 2020, v. 23 [Acessado(#38)#8239;06 de Outubro 2022] , e2019085.
Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/1981-6723.08519(#62). Epub 09(#38)#8239;Dez(#38)#8239;2020. ISSN 1981-6723.
https://doi.org/10.1590/1981-6723.08519.
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Clara Rodrigues

TITULO Roteiro de Verificação das Boas Práticas para estabelecimento de culinária japonesa

INTRODUCAO

Para garantir a qualidade dos alimentos, as boas práticas alimentares (BP) devem ser adotadas. Com o objetivo de garantir a
qualidade e integridade dos alimentos, é importante adotar conjunto de princípios e regras para o manuseio correto dos alimentos. A
globalização facilitou a difusão da culinária oriental no Brasil e no mundo. A preparação de comida japonesa pode, em última
análise, levar à um potencial contaminação, pois a especificidade dessas preparações não é considerada pela legislação. É
importante entender os pontos críticos de controle (PCCs), como higiene das mãos, equipamentos e utensílios.

OBJETIVOS Analisar pontos de avaliação no controle higiênico sanitário em restaurantes japoneses da Cidade do Rio de Janeiro.

METODOLOGIA Revisão narrativa da literatura com analise de artigos científicos.

RESULTADOS

De acordo com os resultados citados no artigo foi visto que restaurantes na região da zona oeste e zona central apresentam 33%
para pia exclusiva de higienização das mãos. No caso do peixe cru, a regra mais importante é o processo de congelamento. A regra
pode variar em cada cidade do país.(#38)#8239;Mas, no geral, para eliminar possíveis parasitas presentes no animal, é necessário
congelar o pescado oriundo do mar por pelo menos 24 horas a –20°C, ou 15 horas a – 35°C. Diante os fatos do artigo confirmou que
8,33% que equivale somente um estabelecimento que aferia e registrava o pH do arroz acidificado. A temperatura de exposição do
sushi e sashimi mais adequada seria de até 5°C com prazo de até então 8 horas. Dado o exposto a manipulação do peixe como
sushi ou sashimi deve ser monitorada para não ocorrer contaminação.

CONCLUSOES

Acerca dessa temática e através dos dados obtidos, temos por entendimento a importância de requisitos mínimos para a
manipulação dos alimentos crus, desde o manuseio da matéria-prima até a manipulação do produto final, a fim de promover e
garantir uma maior segurança alimentar em estabelecimentos de culinária japonesa. As exigências estabelecidas devem ser
obedecidas conforme instrui a RDC n° 16 da Anvisa, no que diz respeito à temperatura e armazenagem correta do alimento, e
conforme a CVS 5 do estado de São Paulo, que determina a temperatura adequada que os alimentos frios devem ser distribuídos
para consumo.

REFERENCIAS

Alves, Flávia Bianca Amaral et al. Efeito antibacteriano do vinagre de arroz e qualidade microbiológica de sushis comercializados na
cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil. Brazilian Journal of Food Technology [online]. 2021, v. 24 [Acessado(#38)#8239;06 de
Outubro 2022] , e2020050. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/1981-6723.05020(#62). Epub
26(#38)#8239;Abr(#38)#8239;2021. ISSN 1981-6723. https://doi.org/10.1590/1981-6723.05020. Cordeiro, Karina Silva et al.
Ocorrência de bactérias patogênicas e deteriorantes em sashimi de salmão: avaliação de histamina e de susceptibilidade a
antimicrobianos. Brazilian Journal of Food Technology [online]. 2020, v. 23 [Acessado(#38)#8239;06 de Outubro 2022] , e2019085.
Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/1981-6723.08519(#62). Epub 09(#38)#8239;Dez(#38)#8239;2020. ISSN 1981-6723.
https://doi.org/10.1590/1981-6723.08519.
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Clara Rodrigues

TITULO Roteiro de Verificação das Boas Práticas para estabelecimento de culinária japonesa

INTRODUCAO

Para garantir a qualidade dos alimentos, as boas práticas alimentares (BP) devem ser adotadas. Com o objetivo de garantir a
qualidade e integridade dos alimentos, é importante adotar conjunto de princípios e regras para o manuseio correto dos alimentos. A
globalização facilitou a difusão da culinária oriental no Brasil e no mundo. A preparação de comida japonesa pode, em última
análise, levar à um potencial contaminação, pois a especificidade dessas preparações não é considerada pela legislação. É
importante entender os pontos críticos de controle (PCCs), como higiene das mãos, equipamentos e utensílios.

OBJETIVOS Analisar pontos de avaliação no controle higiênico sanitário em restaurantes japoneses da Cidade do Rio de Janeiro.

METODOLOGIA Revisão narrativa da literatura com analise de artigos científicos.

RESULTADOS

De acordo com os resultados citados no artigo foi visto que restaurantes na região da zona oeste e zona central apresentam 33%
para pia exclusiva de higienização das mãos. No caso do peixe cru, a regra mais importante é o processo de congelamento. A regra
pode variar em cada cidade do país.(#38)#8239;Mas, no geral, para eliminar possíveis parasitas presentes no animal, é necessário
congelar o pescado oriundo do mar por pelo menos 24 horas a –20°C, ou 15 horas a – 35°C. Diante os fatos do artigo confirmou que
8,33% que equivale somente um estabelecimento que aferia e registrava o pH do arroz acidificado. A temperatura de exposição do
sushi e sashimi mais adequada seria de até 5°C com prazo de até então 8 horas. Dado o exposto a manipulação do peixe como
sushi ou sashimi deve ser monitorada para não ocorrer contaminação.

CONCLUSOES

Acerca dessa temática e através dos dados obtidos, temos por entendimento a importância de requisitos mínimos para a
manipulação dos alimentos crus, desde o manuseio da matéria-prima até a manipulação do produto final, a fim de promover e
garantir uma maior segurança alimentar em estabelecimentos de culinária japonesa. As exigências estabelecidas devem ser
obedecidas conforme instrui a RDC n° 16 da Anvisa, no que diz respeito à temperatura e armazenagem correta do alimento, e
conforme a CVS 5 do estado de São Paulo, que determina a temperatura adequada que os alimentos frios devem ser distribuídos
para consumo.
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Alves, Flávia Bianca Amaral et al. Efeito antibacteriano do vinagre de arroz e qualidade microbiológica de sushis comercializados na
cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil. Brazilian Journal of Food Technology [online]. 2021, v. 24 [Acessado(#38)#8239;06 de
Outubro 2022] , e2020050. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/1981-6723.05020(#62). Epub
26(#38)#8239;Abr(#38)#8239;2021. ISSN 1981-6723. https://doi.org/10.1590/1981-6723.05020. Cordeiro, Karina Silva et al.
Ocorrência de bactérias patogênicas e deteriorantes em sashimi de salmão: avaliação de histamina e de susceptibilidade a
antimicrobianos. Brazilian Journal of Food Technology [online]. 2020, v. 23 [Acessado(#38)#8239;06 de Outubro 2022] , e2019085.
Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/1981-6723.08519(#62). Epub 09(#38)#8239;Dez(#38)#8239;2020. ISSN 1981-6723.
https://doi.org/10.1590/1981-6723.08519.
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Clara Rodrigues

TITULO QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E ASPECTOS SANITÁRIOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO E COMIDA JAPONESA NO BRASIL.

INTRODUCAO

É fundamental que a alimentação seja adequada e segura para a manutenção da saúde pública. No entanto por mais que haja cada
vez mais esforços e monitoramento as doenças transmitidas por alimentos (DTAS) continuam sendo bastante comuns, pois são
consequência do consumo de alimentos e água contaminada por bactéria, vírus, toxinas. Com o aumento do número dessas DTAS, é
associado ao novo hábito da população de fazer suas refeições fora de casa com maior constância. Os peixes utilizados nas
preparações japonesas são in natura ou seja não passam por nenhum tipo de cocção que possam eliminar os possíveis micro-
organismos presentes no alimento.

OBJETIVOS
Apresentar os dados disponibilizados na revisão bibliográfica onde estudou qualidades microbiológicas e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil nos últimos 10 anos.

METODOLOGIA Revisão narrativa da literatura com análise de artigos científicos.

RESULTADOS
A pesquisa realizada no Brasil, foram analisadas amostras de pescados em diversas regiões onde foi constatado a presença de
coliformes fecais e Salmonella em peixes in Natura.Sendo assim o indicado seria consumir frutos do mar congelados pois estes
apresentam menor índice de contaminação.

CONCLUSOES

De acordo com o artigo foi possível observar que todas as amostras coletadas em restaurantes de culinária japonesa nas diferentes
regiões do Brasil apresentaram algum tipo de microrganismo contaminante. Os principais microrganismos encontrados foram
coliformes fecais e Estafilococos coagulase positiva (ECP).A região que apresentou o maior índice de contaminação de pescados
foi a região sudeste, sendo São Paulo e estado com maior contaminação por Salmonella e Mercúrio. Portanto os estudos sugerem
que o local mais apropriado para compra de pescados parece ser em supermercado, pois apresentam boas condições
higiênicossanitária.

REFERENCIAS

RODRIGUES AGUIAR , Ana Karolina; DEUS BORBA, Gilcileia Inácio. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da comercialização de
pescado e comida japonesa no Brasil. PORTARIA CVS Nº 5. Portaria nº N°5, de 09/04/2013. Aprova o regulamento técnico sobre
boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção.
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Clara Rodrigues

TITULO QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E ASPECTOS SANITÁRIOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO E COMIDA JAPONESA NO BRASIL.

INTRODUCAO

É fundamental que a alimentação seja adequada e segura para a manutenção da saúde pública. No entanto por mais que haja cada
vez mais esforços e monitoramento as doenças transmitidas por alimentos (DTAS) continuam sendo bastante comuns, pois são
consequência do consumo de alimentos e água contaminada por bactéria, vírus, toxinas. Com o aumento do número dessas DTAS, é
associado ao novo hábito da população de fazer suas refeições fora de casa com maior constância. Os peixes utilizados nas
preparações japonesas são in natura ou seja não passam por nenhum tipo de cocção que possam eliminar os possíveis micro-
organismos presentes no alimento.

OBJETIVOS
Apresentar os dados disponibilizados na revisão bibliográfica onde estudou qualidades microbiológicas e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil nos últimos 10 anos.

METODOLOGIA Revisão narrativa da literatura com análise de artigos científicos.

RESULTADOS
A pesquisa realizada no Brasil, foram analisadas amostras de pescados em diversas regiões onde foi constatado a presença de
coliformes fecais e Salmonella em peixes in Natura.Sendo assim o indicado seria consumir frutos do mar congelados pois estes
apresentam menor índice de contaminação.

CONCLUSOES

De acordo com o artigo foi possível observar que todas as amostras coletadas em restaurantes de culinária japonesa nas diferentes
regiões do Brasil apresentaram algum tipo de microrganismo contaminante. Os principais microrganismos encontrados foram
coliformes fecais e Estafilococos coagulase positiva (ECP).A região que apresentou o maior índice de contaminação de pescados
foi a região sudeste, sendo São Paulo e estado com maior contaminação por Salmonella e Mercúrio. Portanto os estudos sugerem
que o local mais apropriado para compra de pescados parece ser em supermercado, pois apresentam boas condições
higiênicossanitária.

REFERENCIAS

RODRIGUES AGUIAR , Ana Karolina; DEUS BORBA, Gilcileia Inácio. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da comercialização de
pescado e comida japonesa no Brasil. PORTARIA CVS Nº 5. Portaria nº N°5, de 09/04/2013. Aprova o regulamento técnico sobre
boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção.
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4368797 - LARISSA SOUZA SA TELES DO NASCIMENTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clara Rodrigues

TITULO QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E ASPECTOS SANITÁRIOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO E COMIDA JAPONESA NO BRASIL.

INTRODUCAO

É fundamental que a alimentação seja adequada e segura para a manutenção da saúde pública. No entanto por mais que haja cada
vez mais esforços e monitoramento as doenças transmitidas por alimentos (DTAS) continuam sendo bastante comuns, pois são
consequência do consumo de alimentos e água contaminada por bactéria, vírus, toxinas. Com o aumento do número dessas DTAS, é
associado ao novo hábito da população de fazer suas refeições fora de casa com maior constância. Os peixes utilizados nas
preparações japonesas são in natura ou seja não passam por nenhum tipo de cocção que possam eliminar os possíveis micro-
organismos presentes no alimento.

OBJETIVOS
Apresentar os dados disponibilizados na revisão bibliográfica onde estudou qualidades microbiológicas e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil nos últimos 10 anos.

METODOLOGIA Revisão narrativa da literatura com análise de artigos científicos.

RESULTADOS
A pesquisa realizada no Brasil, foram analisadas amostras de pescados em diversas regiões onde foi constatado a presença de
coliformes fecais e Salmonella em peixes in Natura.Sendo assim o indicado seria consumir frutos do mar congelados pois estes
apresentam menor índice de contaminação.

CONCLUSOES

De acordo com o artigo foi possível observar que todas as amostras coletadas em restaurantes de culinária japonesa nas diferentes
regiões do Brasil apresentaram algum tipo de microrganismo contaminante. Os principais microrganismos encontrados foram
coliformes fecais e Estafilococos coagulase positiva (ECP).A região que apresentou o maior índice de contaminação de pescados
foi a região sudeste, sendo São Paulo e estado com maior contaminação por Salmonella e Mercúrio. Portanto os estudos sugerem
que o local mais apropriado para compra de pescados parece ser em supermercado, pois apresentam boas condições
higiênicossanitária.

REFERENCIAS

RODRIGUES AGUIAR , Ana Karolina; DEUS BORBA, Gilcileia Inácio. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da comercialização de
pescado e comida japonesa no Brasil. PORTARIA CVS Nº 5. Portaria nº N°5, de 09/04/2013. Aprova o regulamento técnico sobre
boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção.
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4379845 - ANA CAROLINE SOUSA HELFSTEIN 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clara Rodrigues

TITULO QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E ASPECTOS SANITÁRIOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO E COMIDA JAPONESA NO BRASIL.

INTRODUCAO

É fundamental que a alimentação seja adequada e segura para a manutenção da saúde pública. No entanto por mais que haja cada
vez mais esforços e monitoramento as doenças transmitidas por alimentos (DTAS) continuam sendo bastante comuns, pois são
consequência do consumo de alimentos e água contaminada por bactéria, vírus, toxinas. Com o aumento do número dessas DTAS, é
associado ao novo hábito da população de fazer suas refeições fora de casa com maior constância. Os peixes utilizados nas
preparações japonesas são in natura ou seja não passam por nenhum tipo de cocção que possam eliminar os possíveis micro-
organismos presentes no alimento.

OBJETIVOS
Apresentar os dados disponibilizados na revisão bibliográfica onde estudou qualidades microbiológicas e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil nos últimos 10 anos.

METODOLOGIA Revisão narrativa da literatura com análise de artigos científicos.

RESULTADOS
A pesquisa realizada no Brasil, foram analisadas amostras de pescados em diversas regiões onde foi constatado a presença de
coliformes fecais e Salmonella em peixes in Natura.Sendo assim o indicado seria consumir frutos do mar congelados pois estes
apresentam menor índice de contaminação.

CONCLUSOES

De acordo com o artigo foi possível observar que todas as amostras coletadas em restaurantes de culinária japonesa nas diferentes
regiões do Brasil apresentaram algum tipo de microrganismo contaminante. Os principais microrganismos encontrados foram
coliformes fecais e Estafilococos coagulase positiva (ECP).A região que apresentou o maior índice de contaminação de pescados
foi a região sudeste, sendo São Paulo e estado com maior contaminação por Salmonella e Mercúrio. Portanto os estudos sugerem
que o local mais apropriado para compra de pescados parece ser em supermercado, pois apresentam boas condições
higiênicossanitária.

REFERENCIAS

RODRIGUES AGUIAR , Ana Karolina; DEUS BORBA, Gilcileia Inácio. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da comercialização de
pescado e comida japonesa no Brasil. PORTARIA CVS Nº 5. Portaria nº N°5, de 09/04/2013. Aprova o regulamento técnico sobre
boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção.
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4393902 - AMANDA FERREIRA BEZERRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clara Rodrigues

TITULO QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E ASPECTOS SANITÁRIOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO E COMIDA JAPONESA NO BRASIL.

INTRODUCAO

É fundamental que a alimentação seja adequada e segura para a manutenção da saúde pública. No entanto por mais que haja cada
vez mais esforços e monitoramento as doenças transmitidas por alimentos (DTAS) continuam sendo bastante comuns, pois são
consequência do consumo de alimentos e água contaminada por bactéria, vírus, toxinas. Com o aumento do número dessas DTAS, é
associado ao novo hábito da população de fazer suas refeições fora de casa com maior constância. Os peixes utilizados nas
preparações japonesas são in natura ou seja não passam por nenhum tipo de cocção que possam eliminar os possíveis micro-
organismos presentes no alimento.

OBJETIVOS
Apresentar os dados disponibilizados na revisão bibliográfica onde estudou qualidades microbiológicas e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil nos últimos 10 anos.

METODOLOGIA Revisão narrativa da literatura com análise de artigos científicos.

RESULTADOS
A pesquisa realizada no Brasil, foram analisadas amostras de pescados em diversas regiões onde foi constatado a presença de
coliformes fecais e Salmonella em peixes in Natura.Sendo assim o indicado seria consumir frutos do mar congelados pois estes
apresentam menor índice de contaminação.

CONCLUSOES

De acordo com o artigo foi possível observar que todas as amostras coletadas em restaurantes de culinária japonesa nas diferentes
regiões do Brasil apresentaram algum tipo de microrganismo contaminante. Os principais microrganismos encontrados foram
coliformes fecais e Estafilococos coagulase positiva (ECP).A região que apresentou o maior índice de contaminação de pescados
foi a região sudeste, sendo São Paulo e estado com maior contaminação por Salmonella e Mercúrio. Portanto os estudos sugerem
que o local mais apropriado para compra de pescados parece ser em supermercado, pois apresentam boas condições
higiênicossanitária.

REFERENCIAS

RODRIGUES AGUIAR , Ana Karolina; DEUS BORBA, Gilcileia Inácio. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da comercialização de
pescado e comida japonesa no Brasil. PORTARIA CVS Nº 5. Portaria nº N°5, de 09/04/2013. Aprova o regulamento técnico sobre
boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção.
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4419243 - GUSTAVO SILVA PEDROZO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clara Rodrigues

TITULO QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E ASPECTOS SANITÁRIOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO E COMIDA JAPONESA NO BRASIL.

INTRODUCAO

É fundamental que a alimentação seja adequada e segura para a manutenção da saúde pública. No entanto por mais que haja cada
vez mais esforços e monitoramento as doenças transmitidas por alimentos (DTAS) continuam sendo bastante comuns, pois são
consequência do consumo de alimentos e água contaminada por bactéria, vírus, toxinas. Com o aumento do número dessas DTAS, é
associado ao novo hábito da população de fazer suas refeições fora de casa com maior constância. Os peixes utilizados nas
preparações japonesas são in natura ou seja não passam por nenhum tipo de cocção que possam eliminar os possíveis micro-
organismos presentes no alimento.

OBJETIVOS
Apresentar os dados disponibilizados na revisão bibliográfica onde estudou qualidades microbiológicas e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil nos últimos 10 anos.

METODOLOGIA Revisão narrativa da literatura com análise de artigos científicos.

RESULTADOS
A pesquisa realizada no Brasil, foram analisadas amostras de pescados em diversas regiões onde foi constatado a presença de
coliformes fecais e Salmonella em peixes in Natura.Sendo assim o indicado seria consumir frutos do mar congelados pois estes
apresentam menor índice de contaminação.

CONCLUSOES

De acordo com o artigo foi possível observar que todas as amostras coletadas em restaurantes de culinária japonesa nas diferentes
regiões do Brasil apresentaram algum tipo de microrganismo contaminante. Os principais microrganismos encontrados foram
coliformes fecais e Estafilococos coagulase positiva (ECP).A região que apresentou o maior índice de contaminação de pescados
foi a região sudeste, sendo São Paulo e estado com maior contaminação por Salmonella e Mercúrio. Portanto os estudos sugerem
que o local mais apropriado para compra de pescados parece ser em supermercado, pois apresentam boas condições
higiênicossanitária.

REFERENCIAS

RODRIGUES AGUIAR , Ana Karolina; DEUS BORBA, Gilcileia Inácio. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da comercialização de
pescado e comida japonesa no Brasil. PORTARIA CVS Nº 5. Portaria nº N°5, de 09/04/2013. Aprova o regulamento técnico sobre
boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção.
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4539800 - CLECIA FRANCA DUARTE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clara Rodrigues

TITULO QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E ASPECTOS SANITÁRIOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO E COMIDA JAPONESA NO BRASIL.

INTRODUCAO

É fundamental que a alimentação seja adequada e segura para a manutenção da saúde pública. No entanto por mais que haja cada
vez mais esforços e monitoramento as doenças transmitidas por alimentos (DTAS) continuam sendo bastante comuns, pois são
consequência do consumo de alimentos e água contaminada por bactéria, vírus, toxinas. Com o aumento do número dessas DTAS, é
associado ao novo hábito da população de fazer suas refeições fora de casa com maior constância. Os peixes utilizados nas
preparações japonesas são in natura ou seja não passam por nenhum tipo de cocção que possam eliminar os possíveis micro-
organismos presentes no alimento.

OBJETIVOS
Apresentar os dados disponibilizados na revisão bibliográfica onde estudou qualidades microbiológicas e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil nos últimos 10 anos.

METODOLOGIA Revisão narrativa da literatura com análise de artigos científicos.

RESULTADOS
A pesquisa realizada no Brasil, foram analisadas amostras de pescados em diversas regiões onde foi constatado a presença de
coliformes fecais e Salmonella em peixes in Natura.Sendo assim o indicado seria consumir frutos do mar congelados pois estes
apresentam menor índice de contaminação.

CONCLUSOES

De acordo com o artigo foi possível observar que todas as amostras coletadas em restaurantes de culinária japonesa nas diferentes
regiões do Brasil apresentaram algum tipo de microrganismo contaminante. Os principais microrganismos encontrados foram
coliformes fecais e Estafilococos coagulase positiva (ECP).A região que apresentou o maior índice de contaminação de pescados
foi a região sudeste, sendo São Paulo e estado com maior contaminação por Salmonella e Mercúrio. Portanto os estudos sugerem
que o local mais apropriado para compra de pescados parece ser em supermercado, pois apresentam boas condições
higiênicossanitária.

REFERENCIAS

RODRIGUES AGUIAR , Ana Karolina; DEUS BORBA, Gilcileia Inácio. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da
comercialização de pescado e comida japonesa no Brasil. Qualidade microbiológica e aspectos sanitários da comercialização de
pescado e comida japonesa no Brasil. PORTARIA CVS Nº 5. Portaria nº N°5, de 09/04/2013. Aprova o regulamento técnico sobre
boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção.

Página 904



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13738
Análise Nutricional de

População
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,
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Autor Status Apresentação

4030915 - JENNIFER FREITAS DE PAULA DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clara Rodrigues

TITULO INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ADULTOS

INTRODUCAO

O comportamento alimentar não deve ser encarado de forma reducionista e simplista, já que vai muito além do ato de comer apenas
saciando a fome fisiológica. Ele está relacionado ao meio social do indivíduo, o que abrange a cultura à qual se está inserido,
incluindo-se fatores socioculturais, psicológicos, antropológicos e socioeconômicos, sendo que passam por processos de
mudanças ao longo da vida. A influência ou o efeito da mídia afetam o comportamento e o pensamento da população, onde ela tem
um papel crucial na formação e reflexão da opinião pública, induzindo padrões estéticos, normas e valores.

OBJETIVOS Verificar a influência da mídia no comportamento alimentar de adultos através das redes sociais.

METODOLOGIA
A pesquisa, estudo analítico observacional, transversal e será realizada de forma online, valendo-se de questionário objetivo com
perguntas estruturadas, elaboradas pela autora, a respeito da forma como as redes sociais exercem ou não influência sobre as
escolhas e comportamentos alimentares em adultos, sexo feminino e masculino.

RESULTADOS
A pesquisa encontra-se em fase de analise de dados estatísticos. Após a análise dos dados coletados, será possível correlacionar a
existência ou ausência de comportamentos alimentares funcionais ou disfuncionais com o uso constante de mídias sociais.

CONCLUSOES

O presente estudo pretende contribuir para maior compreensão do impacto das redes no comportamento e escolhas alimentares
dos indivíduos que as utilizam diariamente, além disso, elucidar os riscos envolvidos na propagação de informações infundadas e
sem procedência; e enaltecer o trabalho realizado por nutricionistas em oposição a tais práticas. Este trabalho buscará promover o
desenvolvimento de senso crítico e conscientização dos leitores.

REFERENCIAS

Alvarenga MS, Figueiredo M, Timerman F, Antonaccio CMA. Nutrição Comportamental. 2a ed. Barueri (SP): Manole; 2019. Pereira
RF, Alvarenga MS. Disordered eating: identifying, treating, preventing, and differentiating it from eating disorders. Diab Spectr.
2007;20(3):141-8. Assis, Liliane Cupertino. Uso da mídia social e sua associação com comportamentos alimentares disfuncionais
em estudantes de Nutrição. Brasil, 2020. Disponível em: (#60) https://doi.org/10.1590/0047-2085000000288(#62). Acesso: 20 de
abril de 2022.
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3828778 - JULIANA SOUZA MARTINEZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elaine Toledo Risso

TITULO Re-Integração De Adolescentes Em Conflito Com A Lei No Contexto Social

INTRODUCAO

É considerado adolescente em conflito com a lei, o sujeito que tem entre 12 e 18 anos e que cometeu um ato infracional nesse
período e será avaliado pela lei vigente, o ECA¹. Existe um conjunto de fatores que podem levar o jovem a cometer atos infracionais.
Para Santana, Silva e Almeida (2014), são adolescentes expostos a situações de negligência, vulnerabilidade, carência moral,
situações precárias, falta de recursos econômicos que garantam usufruir de bens e serviços básicos como educação, lazer, saúde,
segurança ou violência. Esses fatores aumenta o risco de um envolvimento no meio infracional.

OBJETIVOS
O estudo abordado teve como objetivo central compreender como se dá o processo de integração e reintegração de jovens que
cometeram atos infracionais, após o cumprimento de medidas socioeducativas.

METODOLOGIA
Estudado exploratório de natureza qualitativa, baseado na análise de cenas do documentário “Meio Aberto”, disponíveis no Youtube,
onde cerca de 4 jovens, relatam sobre suas experiências por ter cumprido medida socioeducativa. As cenas foram analisadas com
base nos artigos estudados e que foram publicados na plataforma Google Acadêmico, disponíveis em língua portuguesa.

RESULTADOS

Com base no referencial teórico e no documentário “Meio Aberto”, foram selecionadas cenas, no qual os jovens entrevistados
comentam sobre o seu processo no meio infracional, o cumprimento da medida socioeducativa e a sua inserção-reinserção na
sociedade. Um dos entrevistados, relata seu processo de desenvolvimento, teve um contexto familiar conturbado, que acabou
levando-o ao envolvimento com o tráfico e roubo. Após o cumprimento da medida, ressaltou a eficácia da medida socioeducativa,
possibilitando novas oportunidades no mercado e perspectivas de vida e como o próprio relata: “A medida socioeducativa salvou
minha vida”, sendo possível ser inserido no mercado de trabalho e voltar a estudar. Em alguns casos, observa-se que os jovens
deixam de cumprir as medidas, muitas vezes influenciado pelo contexto que estão inseridos, intensificados pela falta de recursos e
vulnerabilidade, facilitando o retorno deles para o mesmo contexto.

CONCLUSOES

Após o cumprimento das medidas socioeducativas impostas pelo Judiciário e com base nos relatos dos adolescentes retratados no
documentário, foi possível verificar o significado da medida para eles, bem como as dificuldades decorrentes desses processos.
Nota-se que para alguns jovens, a medida torna-se uma oportunidade de garantia de direitos como estudos e cursos
profissionalizantes, aumentando as chances de inserção no mercado de trabalho. Para outros, a medida não é um facilitador e um
auxílio, pois o contexto que estão inseridos contribui na identificação com o meio delitivo.

REFERENCIAS

BRASIL (1991). Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069/90. São Paulo, Atlas. MEIO ABERTO (2022). Direção: Daniel Reis.
Produção: Visão Mundial e Bonita Produções. Santana, F; Silva, A. C. P da; Almeira, F. R. C. de. A ressocialização do menor infrator e
as medidas socioeducativas. Revista Aporia Jurídica, vol. 01, Ponta Grossa, PR: CESCAGE, julho a dezembro de 2014. Disponível em:
http://www.cescage.com.br/revistas/index.php/aporiajuridica/article/view/8/8 (Acesso em 29/09/2022)
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3852172 - NATASHA PAULA NUNES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elaine Toledo Risso

TITULO Re-Integração De Adolescentes Em Conflito Com A Lei No Contexto Social

INTRODUCAO

É considerado adolescente em conflito com a lei, o sujeito que tem entre 12 e 18 anos e que cometeu um ato infracional nesse
período e será avaliado pela lei vigente, o ECA¹. Existe um conjunto de fatores que podem levar o jovem a cometer atos infracionais.
Para Santana, Silva e Almeida (2014), são adolescentes expostos a situações de negligência, vulnerabilidade, carência moral,
situações precárias, falta de recursos econômicos que garantam usufruir de bens e serviços básicos como educação, lazer, saúde,
segurança ou violência. Esses fatores aumenta o risco de um envolvimento no meio infracional.

OBJETIVOS
O estudo abordado teve como objetivo central compreender como se dá o processo de integração e reintegração de jovens que
cometeram atos infracionais, após o cumprimento de medidas socioeducativas.

METODOLOGIA
Estudado exploratório de natureza qualitativa, baseado na análise de cenas do documentário “Meio Aberto”, disponíveis no Youtube,
onde cerca de 4 jovens, relatam sobre suas experiências por ter cumprido medida socioeducativa. As cenas foram analisadas com
base nos artigos estudados e que foram publicados na plataforma Google Acadêmico, disponíveis em língua portuguesa.

RESULTADOS

Com base no referencial teórico e no documentário “Meio Aberto”, foram selecionadas cenas, no qual os jovens entrevistados
comentam sobre o seu processo no meio infracional, o cumprimento da medida socioeducativa e a sua inserção-reinserção na
sociedade. Um dos entrevistados, relata seu processo de desenvolvimento, teve um contexto familiar conturbado, que acabou
levando-o ao envolvimento com o tráfico e roubo. Após o cumprimento da medida, ressaltou a eficácia da medida socioeducativa,
possibilitando novas oportunidades no mercado e perspectivas de vida e como o próprio relata: “A medida socioeducativa salvou
minha vida”, sendo possível ser inserido no mercado de trabalho e voltar a estudar. Em alguns casos, observa-se que os jovens
deixam de cumprir as medidas, muitas vezes influenciado pelo contexto que estão inseridos, intensificados pela falta de recursos e
vulnerabilidade, facilitando o retorno deles para o mesmo contexto.

CONCLUSOES

Após o cumprimento das medidas socioeducativas impostas pelo Judiciário e com base nos relatos dos adolescentes retratados no
documentário, foi possível verificar o significado da medida para eles, bem como as dificuldades decorrentes desses processos.
Nota-se que para alguns jovens, a medida torna-se uma oportunidade de garantia de direitos como estudos e cursos
profissionalizantes, aumentando as chances de inserção no mercado de trabalho. Para outros, a medida não é um facilitador e um
auxílio, pois o contexto que estão inseridos contribui na identificação com o meio delitivo.

REFERENCIAS

BRASIL (1991). Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069/90. São Paulo, Atlas. MEIO ABERTO (2022). Direção: Daniel Reis.
Produção: Visão Mundial e Bonita Produções. Santana, F; Silva, A. C. P da; Almeira, F. R. C. de. A ressocialização do menor infrator e
as medidas socioeducativas. Revista Aporia Jurídica, vol. 01, Ponta Grossa, PR: CESCAGE, julho a dezembro de 2014. Disponível em:
http://www.cescage.com.br/revistas/index.php/aporiajuridica/article/view/8/8 (Acesso em 29/09/2022)
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TITULO Limitações na funcionalidade impacta aptidão física e atividade física de pessoas com depressão

INTRODUCAO

A depressão é uma doença altamente prevalente no mundo, sendo que só no Brasil no ano de 2019, quase 10% da população foi
diagnosticada com depressão. Atualmente, pesquisas apontam a atividade física como fator protetor e tratamento coadjuvante no
combate à depressão. É sabido que pessoas com menor funcionalidade podem apresentar pior aptidão físicas e realizar menor
tempo de atividade física. Em razão disso, é de suma importância verificar se tais variáveis em pessoas com depressão estão
impactadas pela funcionalidade.

OBJETIVOS Avaliar se baixa funcionalidade impacta a aptidão física e atividade física de pessoas com depressão.

METODOLOGIA

Estudo com desenho observacional transversal, aprovado pelo CEP local, incluiu até o momento 46 pessoas com depressão. Estes
foram avaliados quanto aos sintomas de depressão (MADRS), Atividade física e comportamento sedentário (acelerômetro - uso por
7 dias), indicadores de Mobilidade (Time up and go -TUG, Time up and go cognitivo) e aptidão física (força de preensão manual e
teste de caminhada de 6 minutos). Por se tratar de dados não paramétricos os dados são apresentados em mediana e intervalo
interquartil (25 e 75), sendo utilizado o teste de Mann-Whitney para Comparação entre grupos.

RESULTADOS

Na divisão dicotômica da amostra consideramos 2 grupos: com melhor desempenho no TUG (grupo MDTUG) [n=23; TUG=5,78 (5,53
– 6,06) segundos] e com pior desempenho no TUG (grupo PDTUG) [n=23; TUG = 7,61 (6,94 – 8,60) (p(#60)0,0001). Constatou-se
que os resultados na escala MADRS (sintomas depressivos) (24 vs 24 pontos), idade (53 vs 59 anos) e peso (70 vs 70 quilos) não se
diferenciaram entre os grupos (MDTUG vs PDTUG respectivamente) (p(#62)0,05). Em contrapartida, os desempenhos nos testes de
aptidão física apresentaram diferenças estatísticas significantes para Força de preensão manual (p=0,046), TUG cognitivo
(p(#60)0,0001), Teste de caminhada de 6 minutos (p(#60)0,0001) e VO2 pico (p(#60)0,0001) (MDTUG vs PDTUG respectivamente).
Finalmente, considerando medidas de atividade física verificamos para atividade física moderada e vigorosa (p=0,037) e gasto
calórico (p=0.012) diferenças significantes (MDTUG vs PDTUG respectivamente).

CONCLUSOES
O baixo desempenho no TUG foi acompanhado por piores indicadores de aptidão física e atividade física em pessoas com
depressão. Sugere-se que em pessoas com depressão, intervenções considerem ações para o aumento da funcionalidade o que
pode refletir na aptidão física e tempo de atividade física realizada.

REFERENCIAS

ASHDOWN-FRANKS, et al. Is it possible for people with severe mental illness to sit less and move more? Schizophrenia Research,
202, p. 3-16, Dec 2018. BULL, F. C. et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour.
British journal of sports medicine, 54, n. 24, p. 1451-1462, 2020. STUBBS, B. et al. Relationship between sedentary behavior and
depression. Journal of Affective Disorders, 229, p. 231-238, 2018.
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TITULO
Caracterização e associação do tempo e padrão de atividade física e comportamento sedentário com desfechos clínicos de
pessoas com transtornos mentais graves

INTRODUCAO

Pessoas com transtorno afetivo bipolar, ou transtorno depressivo maior ou esquizofrenia, doenças que em conjunto são
denominadas Transtornos Mentais Graves (TMG) apresentam alto grau de incapacidade e diferentes comorbidades, o que eleva seu
o risco de morte. Evidências convergentes indicam o potencial da atividade física (AF) no tratamento clínico nos TMG. O presente
estudo propõe-se comparar pessoas com TMG a seus pares saudáveis quanto a medidas de tempo de AF e CS, bem como o padrão
de CS (número de quebras de comportamento sedentário; duração dessas quebras; número de episódios sedentários (#38)#8805;
10 e (#38)#8805; 30 minutos).

OBJETIVOS
Identificar e comparar o tempo de AF e CS e padrão de CS (número de breaks; duração dos breaks em minutos; e número de
episódios sedentários maior que 30 minutos) de pessoas com TMG em relação a pessoas saudáveis e associar o tempo e padrão
de AF e CS com desfechos clínicos (sintomas).

METODOLOGIA

Estudo transversal observacional, composto por participantes entre 18 e 60 anos e com diagnóstico prévio de transtornos mentais
(CID F20, F31, F33). Todos os participantes responderam a um questionário de triagem (características amostrais) foram avaliados
quanto aos sintomas ao longo da vida (Minientrevista psiquiátrica estrutura - M.I.N.I), e tiveram os sintomas atuais avaliados por
meio da MADRS (sintomas depressivos – TAB E TDM), YOUNG (sintomas maníacos - TAB) e PANSS (sintomas positivos e negativos
– ESQ). Adicionalmente foram avaliados quanto a AF e CS por acelerômetro usado por 7 dias. Os dados apresentaram distribuição
não paramétrica e foi utilizado o teste de Kruskal Wallis para comparação dos grupos (CONT e TMG). Adicionalmente foi realizado
uma correlação entre sintomas depressivos (MADRS) e medidas de AF e CS (tempo total e padrão de CS).

RESULTADOS

Até o momento foram inclusas 58 pessoas (CONT n=24, TDM n=18; TAB n=14; ESQ n=2). Verificamos que pessoas com TMG
quando comparadas com grupo CONT, não apresentaram diferenças significativas em medidas de AF (AFL, AFM, AFV e AFMV) e
padrão de CS. Considerando as correlações dos sintomas depressivos (MADRS) e variáveis de tempo de AF e CS e padrão de CS
verificamos correlações significantes (p(#60)0,05) entre as variáveis MADRS e AFM (-0,44), AFMV (-0,35) e número de ES (#62)30
minutos (0,35).

CONCLUSOES
Nós verificamos que pessoas com TMG quando comparadas com grupo CONT, não apresentaram diferenças significativas em
medidas de AF (AFL, AFM, AFV e AFMV), porém sintomas depressivos (MADRS) e variáveis de tempo de AFM e AFMV e padrão de
CS se correlacionam, os quais podem ser relevantes para redução de sintomas depressivos.

REFERENCIAS

Firth J, et al. A meta-review of "lifestyle psychiatry". World psychiatry 2020; 19: 360-380. 2020/09/16. DOI: 10.1002/wps.20773. 2.
Vancampfort, et al. Physical activity as a vital sign in patients with bipolar disorder. Psychiatry research 2016; 246: 218-222. 3.
Vancampfort D, et al. Physical activity and sedentary behavior in people with bipolar disorder. Journal of affective disorders 2016;
201: 145-152. Review. DOI: 10.1016/j.jad.2016.05.020.

Página 909



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13743 Psiquiatria
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4023790 - THAIS YANG IMAI 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Lucas Melo Neves

TITULO Tempo de atividade física, comportamento sedentário, sintomas depressivos e ansiosos em idosos

INTRODUCAO

O transtorno depressivo afeta aproximadamente 300 milhões de pessoas, sendo uma doença altamente incapacitante. Em idosos, o
transtorno depressivo, frequentemente, é subdiagnosticado ou mesmo confundido com manifestações normais decorrentes do
processo de envelhecimento. Assim, a identificação de sintomas depressivos, torna-se relevante no idoso. Interessantemente,
algumas atividades comportamentais, como realizar atividade física parece diminuir os sintomas depressivos em idosos.

OBJETIVOS Verificar se idosos que realizam mais tempo de atividade física apresentam menos sintomas depressivos.

METODOLOGIA
Estudo com desenho observacional transversal, aprovado pelo CEP local, incluiu até o momento 65 idosos. Estes foram avaliados
quanto aos sintomas de depressão - Escala de depressão geriátrica (EDG), sintomas de ansiedade - Escala de Ansiedade Beck (BAI)
e tempo de atividade física e comportamento sedentário - Questionário internacional de atividade física (IPAQ).

RESULTADOS

Foram entrevistados uma amostra de 65 idosos, sendo 70,8% mulheres e 29,2% homens. Para a medida de sintomas depressivos
(GDS), 15% dos entrevistados apresentaram sintomas depressivos, ou seja, pontuaram mais de 5 pontos na escala. Considerando
os dados da BAI os idosos apresentaram 6,3 ± 5,4 pontos, o que corresponde a grau mínimo de ansiedade. Interessantemente, o
tempo de atividade física de intensidade moderada à vigorosa (AFMV) do grupo entrevistado foi de 250,2 ± 206,2 minutos por
semana por semana, estando acima da média recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 150 minutos por
semana. O tempo de comportamento foi de 4,84 ± 2,28 horas, o que também pode ser considerado um comportamento positivo,
visto que valores diários acima de 6 a 8 horas semanais são considerados elevados.

CONCLUSOES
Com os dados até o momento coletados, podemos perceber a relação da atividade física com a saúde mental na população
avaliada. Consideramos relevante uma temática que deve ser melhor investigada no idoso por se tratar de um importante período da
vida da população.

REFERENCIAS

Hofman A and Voortman T. Substitutions of physical activity, sedentary behaviour and sleep: associations with mental health in
middle-aged and elderly persons. 2022; 76: 175-181. DOI: 10.1136/jech-2020-215883. APA. DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico
de transtornos mentais. Artmed Editora, 2014. Corrêa VP, Confortin SC, d’Orsi E, et al. Depressive symptoms as an independent risk
factor for mortality. Brazilian Journal of Psychiatry 2020; 43: 247-25
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TITULO
NEOFASCISMO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO – BOLSONARISMO VERSUS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: UMA ANÁLISE DAS
DISCÓRDIAS POR MEIO DAS PÁGINAS DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO EM 2021

INTRODUCAO

Este trabalho foi elaborado para ser apresentado no Congresso de Iniciação Cientifica da Universidade Santo Amaro (Unisa). Durante
a corrida eleitoral de 2018, o Brasil tomou conhecimento de um político carismático com ideais que flertavam com a extrema
característico do fascismo e que apresentava soluções rápidas para problemas complexos da sociedade. Foi assim que o Brasil
tomou conhecimento de Jair Messias Bolsonaro, um político com um longo histórico de intervenções preconceituosos em canais
abertos de TV e na tribuna da Câmara Federal. Inicialmente muitos o viam como uma caricatura de candidato que gerava conteúdo
e polêmica para as emissoras, todavia, foi com essa imagem construída pela mídia e com a polaridade do antipetismo que
envolviam o cenário político da época que, Bolsonaro ganha projeção para se eleger presidente do Brasil em 2018. Como fonte
principal para realização da pesquisa, será utilizado o Caderno de Sessão Política, do jornal O Estado de São Paulo, também
conhecido como Estadão.

OBJETIVOS

A pesquisa possui o objetivo de analisar discursos anticonstitucionais no 3° ano de governo de Bolsonaro. 2021 é o ano onde a
tensão e atrito entre o poder executivo (presidência) e poder judiciário (STF) chega ao seu auge. Eventos sociais como:
manifestações pedindo o fechamento do STF, desfile de tanques em Brasília e o feriado de 7 de setembro onde ocorreram discursos
anticonstitucionais revelam uma narrativa criada pelo governo onde o Supremo Tribunal Federal é colocado como vilão do país.

METODOLOGIA
Por meio da abordagem análise de conteúdo e uma metodologia qualitativa, será posto em evidência os ataques direitos e indiretos
que o Bolsonaro e seus apoiadores realizaram contra o STF e a Constituição Federal de 1988.

RESULTADOS
Atualmente a pesquisa se encontra na fase de leitura e fichamento da bibliografia selecionada, e levantamento no acervo virtual do
jornal Estadão referente ao ano onde houve embates entre os dois poderes.

CONCLUSOES
Esta pesquisa ainda está em construção, espera-se que o debate acadêmico fomentado pela pesquisa contribuía e colabore para
futuras pesquisas relacionadas ao tema.

REFERENCIAS
MANSO, Bruno Paes. República das Milícias: dos esquadrões da morte à era Bolsonaro. São Paulo: Todavia,2020. STANLEY, Jason.
Como funciona o fascismo. Porto Alegre, RS: L(#38)PM, 2018 NOBRE, Marcos. Ponto-final: A guerra de Bolsonaro contra a
democracia. São Paulo: Todavia,2020.
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TITULO Pesquisa do vírus da hepatite e em linguiças no município de São Paulo

INTRODUCAO

A Hepatite E é uma zoonose emergente que pode ser transmitida por água e alimentos contaminados. É causada por um RNA vírus
(HEV) que pode ser dividido em 8 genótipos, sendo que tanto o genótipo 3 (HEV-3) e o genótipo 4 (HEV-4) podem ser encontrados
em humanos e animais. Os suínos são os principais reservatórios do HEV-3. O ser humano quando infectado, pode apresentar
doença fulminante, quando imunossuprimido, mas existem relatos de hepatite crônica e descrições de enfermidade extra-hepática.
No Brasil, existe evidência de que a infecção humana está relacionada com o consumo de carne ou produtos derivados de suínos.

OBJETIVOS Detectar o HEV em linguiças frescais suína no município de São Paulo.

METODOLOGIA

Durante o ano de 2021, foi realizada uma amostragem de conveniência de 100 amostras de linguiças frescais suína provenientes de
feiras livres e mercadões da região metropolitana de São Paulo. Foram amostradas 25 de cada região (Norte, Sul, Leste e Oeste). As
linguiças foram homogeneizadas e clarificadas e a extração do material genético foi realizada com Trizol® conforme as
recomendações do fabricante. Para a síntese do DNA complementar (cDNA) foram utilizados primers randômicos e enzima MMLV
(Invitrogen TM). A nested-PCR foi realizada primers direcionados a ORF-1 (Heldt et. al., 2016 e a revelação dos produtos
amplificados foi feita através de corrida eletroforética em gel de agarose a 1,5% .

RESULTADOS

Não foi encontrado material genético de HEV nas amostras analisadas. A presença do vírus ou de anticorpos para a Hepatite E em
granjas suínas ou em criações de subsistência é relatada nos estados do MS, RJ, PA, PE, RS, DF e SP, e sua presença em alimentos
derivados de produtos suínos foi descrita no Rio Grande do Sul. Heldt et al. (2016) trabalhando no Vale do Sinos, RS, com amostras
de água, sedimento, linguiça do tipo morcilla e patê demonstraram a presença de RNA viral em patês. A hepatite E é uma
enfermidade que pode causar morte em pessoas imunocomprometidas e mulheres grávidas, mas como, até onde se sabe, não
ocasiona perdas econômicas para o produtor, ela acaba sendo negligenciada. O monitoramento viral nas populações animais e seus
subprodutos se torna necessário para diminuir a propagação dessa enfermidade nos seres humanos e para encontrar estratégias de
controle dessa enfermidade na população humana.

CONCLUSOES
Não foi encontrada evidência de contaminação de linguiças frescais por HEV das feiras livres e mercados municipais em São Paulo
no ano de 2021.

REFERENCIAS

Heldt FH et al. Hepatitis E Virus in Surface Water, Sediments, and Pork Products Marketed in Southern Brazil. Food Environ Virol.
2016 Sep;8(3):200-5 Passos-Castilho AM, Granato CFH. High frequency of hepatitis E virus infection in swine from South Brazil and
close similarity to human HEV isolates. Braz J Microbiol. 2017 Apr-Jun;48(2):373-379. Smith DB et al. Update: proposed reference
sequences for subtypes of hepatitis E virus (species Orthohepevirus A). J Gen Virol. 2020 Jul;101(7):692-698
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TITULO Pesquisa do vírus da hepatite e em linguiças no município de São Paulo

INTRODUCAO

A Hepatite E é uma zoonose emergente que pode ser transmitida por água e alimentos contaminados. É causada por um RNA vírus
(HEV) que pode ser dividido em 8 genótipos, sendo que tanto o genótipo 3 (HEV-3) e o genótipo 4 (HEV-4) podem ser encontrados
em humanos e animais. Os suínos são os principais reservatórios do HEV-3. O ser humano quando infectado, pode apresentar
doença fulminante, quando imunossuprimido, mas existem relatos de hepatite crônica e descrições de enfermidade extra-hepática.
No Brasil, existe evidência de que a infecção humana está relacionada com o consumo de carne ou produtos derivados de suínos.

OBJETIVOS Detectar o HEV em linguiças frescais suína no município de São Paulo.

METODOLOGIA

Durante o ano de 2021, foi realizada uma amostragem de conveniência de 100 amostras de linguiças frescais suína provenientes de
feiras livres e mercadões da região metropolitana de São Paulo. Foram amostradas 25 de cada região (Norte, Sul, Leste e Oeste). As
linguiças foram homogeneizadas e clarificadas e a extração do material genético foi realizada com Trizol® conforme as
recomendações do fabricante. Para a síntese do DNA complementar (cDNA) foram utilizados primers randômicos e enzima MMLV
(Invitrogen TM). A nested-PCR foi realizada primers direcionados a ORF-1 (Heldt et. al., 2016 e a revelação dos produtos
amplificados foi feita através de corrida eletroforética em gel de agarose a 1,5% .

RESULTADOS

Não foi encontrado material genético de HEV nas amostras analisadas. A presença do vírus ou de anticorpos para a Hepatite E em
granjas suínas ou em criações de subsistência é relatada nos estados do MS, RJ, PA, PE, RS, DF e SP, e sua presença em alimentos
derivados de produtos suínos foi descrita no Rio Grande do Sul. Heldt et al. (2016) trabalhando no Vale do Sinos, RS, com amostras
de água, sedimento, linguiça do tipo morcilla e patê demonstraram a presença de RNA viral em patês. A hepatite E é uma
enfermidade que pode causar morte em pessoas imunocomprometidas e mulheres grávidas, mas como, até onde se sabe, não
ocasiona perdas econômicas para o produtor, ela acaba sendo negligenciada. O monitoramento viral nas populações animais e seus
subprodutos se torna necessário para diminuir a propagação dessa enfermidade nos seres humanos e para encontrar estratégias de
controle dessa enfermidade na população humana.

CONCLUSOES
Não foi encontrada evidência de contaminação de linguiças frescais por HEV das feiras livres e mercados municipais em São Paulo
no ano de 2021.

REFERENCIAS

Heldt FH et al. Hepatitis E Virus in Surface Water, Sediments, and Pork Products Marketed in Southern Brazil. Food Environ Virol.
2016 Sep;8(3):200-5 Passos-Castilho AM, Granato CFH. High frequency of hepatitis E virus infection in swine from South Brazil and
close similarity to human HEV isolates. Braz J Microbiol. 2017 Apr-Jun;48(2):373-379. Smith DB et al. Update: proposed reference
sequences for subtypes of hepatitis E virus (species Orthohepevirus A). J Gen Virol. 2020 Jul;101(7):692-698
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TITULO
Avaliação das manifestações clínicas de parasitoses em crianças de 2 a 15 anos da região de Caiçaua e Ilha de Igarapé Grande no
Pará

INTRODUCAO

Parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública, especialmente entre crianças, estando estreitamente
relacionadas às condições socioeconômicas da população, como falta de saneamento básico, hábitos de higiene inadequados,
baixas condições socioeconômicas e acesso à saúde. A região norte, em especial o interior do Pará, compreende uma população de
padrão socioeconômico baixo, com condições sanitárias e de moradia inconsistentes. O uso de água do rio nas atividades
domésticas e higiene pessoal representam um risco à saúde da população, sobretudo quando não tratada.

OBJETIVOS
Analisar as manifestações clínicas relacionadas com as parasitoses intestinais em crianças com idade entre 2 e 15 anos na região
de Caiçaua e da Ilha de Igarapé Grande no estado do Pará.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional e analítico com base na análise na ficha de coleta de dados de crianças de 2 a 15 anos da
região de Caiçaua e Igarapé Grande, no Pará. Para análise estatística dos dados coletados foi utilizado o software Excel for Windows
2017 e análise descritiva através de porcentagem.

RESULTADOS

Foram coletados dados de 60 crianças. Observou-se que 82% responderam que já tiveram parasitose e 53% afirmaram que algum
familiar já teve. Destes, 60% contaminou-se no último ano. Alguns (18%) souberam referenciar o nome das parasitoses que foram
diagnosticados sendo que Amebíase, Giardíase e Ascaridíase foram citadas. Entre os sinais e sintomas mais comuns 88% relataram
diarreia, 70% fezes líquidas, 83% dor abdominal, 77% perda de peso, 73% náuseas e vômitos, 62% prurido anal, 60% emagrecimento,
53% cansaço, 43% mudança na coloração da pele, 12% picamalácia. Por outro lado, também se observou que mesmo com esse
cenário de alta manifestação clínica correspondente a presença de parasitos intestinais, 85% das crianças referem a lavagem das
mãos. Esta dicotomia entre lavagem das mãos e manifestações clínicas corroboram com dados fornecidos pelo SNIS (Sistema
Nacional de Informações sobre o saneamento) em que apenas 8,1% da população paraense tem acesso ao esgoto sanitário. Logo a
qualidade da água para consumo e higiene pode não ser própria e/ou tratada.

CONCLUSOES
A falta de saneamento básico e uso de água não tratada interferem diretamente na saúde da população local, com isso mesmo a
população referindo ações preventivas a transmissão dos parasitos intestinais pode ocorrer.

REFERENCIAS

1. Sousa F das CA, et al. Prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma escola pública municipal: Prevalence of
intestinal parasitoses in children of a municipal public school. Rev. Enferm. Atual In Derme, v. 90, n. 22, p. 20, dez. 2019. 2. SILVA,
Adriane Maria Bezerra da et al . Ocorrência de enteroparasitoses em comunidades ribeirinhas do Município de Igarapé Miri, Estado
do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 5, n. 4, p. 45-51, dez. 2014 3. SANTOS, Francenilton Sampaio dos et al .
Prevalência de enteroparasitismo em crianças de comunidades ribeirinhas do Município de Coari, no médio Solimões, Amazonas,
Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 1, n. 4, p. 23-28, dez. 2010
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Marcelo Andreetta Corral

TITULO
Avaliação das manifestações clínicas de parasitoses em crianças de 2 a 15 anos da região de Caiçaua e Ilha de Igarapé Grande no
Pará

INTRODUCAO

Parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública, especialmente entre crianças, estando estreitamente
relacionadas às condições socioeconômicas da população, como falta de saneamento básico, hábitos de higiene inadequados,
baixas condições socioeconômicas e acesso à saúde. A região norte, em especial o interior do Pará, compreende uma população de
padrão socioeconômico baixo, com condições sanitárias e de moradia inconsistentes. O uso de água do rio nas atividades
domésticas e higiene pessoal representam um risco à saúde da população, sobretudo quando não tratada.

OBJETIVOS
Analisar as manifestações clínicas relacionadas com as parasitoses intestinais em crianças com idade entre 2 e 15 anos na região
de Caiçaua e da Ilha de Igarapé Grande no estado do Pará.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional e analítico com base na análise na ficha de coleta de dados de crianças de 2 a 15 anos da
região de Caiçaua e Igarapé Grande, no Pará. Para análise estatística dos dados coletados foi utilizado o software Excel for Windows
2017 e análise descritiva através de porcentagem.

RESULTADOS

Foram coletados dados de 60 crianças. Observou-se que 82% responderam que já tiveram parasitose e 53% afirmaram que algum
familiar já teve. Destes, 60% contaminou-se no último ano. Alguns (18%) souberam referenciar o nome das parasitoses que foram
diagnosticados sendo que Amebíase, Giardíase e Ascaridíase foram citadas. Entre os sinais e sintomas mais comuns 88% relataram
diarreia, 70% fezes líquidas, 83% dor abdominal, 77% perda de peso, 73% náuseas e vômitos, 62% prurido anal, 60% emagrecimento,
53% cansaço, 43% mudança na coloração da pele, 12% picamalácia. Por outro lado, também se observou que mesmo com esse
cenário de alta manifestação clínica correspondente a presença de parasitos intestinais, 85% das crianças referem a lavagem das
mãos. Esta dicotomia entre lavagem das mãos e manifestações clínicas corroboram com dados fornecidos pelo SNIS (Sistema
Nacional de Informações sobre o saneamento) em que apenas 8,1% da população paraense tem acesso ao esgoto sanitário. Logo a
qualidade da água para consumo e higiene pode não ser própria e/ou tratada.

CONCLUSOES
A falta de saneamento básico e uso de água não tratada interferem diretamente na saúde da população local, com isso mesmo a
população referindo ações preventivas a transmissão dos parasitos intestinais pode ocorrer.

REFERENCIAS

1. Sousa F das CA, et al. Prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma escola pública municipal: Prevalence of
intestinal parasitoses in children of a municipal public school. Rev. Enferm. Atual In Derme, v. 90, n. 22, p. 20, dez. 2019. 2. SILVA,
Adriane Maria Bezerra da et al . Ocorrência de enteroparasitoses em comunidades ribeirinhas do Município de Igarapé Miri, Estado
do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 5, n. 4, p. 45-51, dez. 2014 3. SANTOS, Francenilton Sampaio dos et al .
Prevalência de enteroparasitismo em crianças de comunidades ribeirinhas do Município de Coari, no médio Solimões, Amazonas,
Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 1, n. 4, p. 23-28, dez. 2010
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Marcelo Andreetta Corral

TITULO
Avaliação das manifestações clínicas de parasitoses em crianças de 2 a 15 anos da região de Caiçaua e Ilha de Igarapé Grande no
Pará

INTRODUCAO

Parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública, especialmente entre crianças, estando estreitamente
relacionadas às condições socioeconômicas da população, como falta de saneamento básico, hábitos de higiene inadequados,
baixas condições socioeconômicas e acesso à saúde. A região norte, em especial o interior do Pará, compreende uma população de
padrão socioeconômico baixo, com condições sanitárias e de moradia inconsistentes. O uso de água do rio nas atividades
domésticas e higiene pessoal representam um risco à saúde da população, sobretudo quando não tratada.

OBJETIVOS
Analisar as manifestações clínicas relacionadas com as parasitoses intestinais em crianças com idade entre 2 e 15 anos na região
de Caiçaua e da Ilha de Igarapé Grande no estado do Pará.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional e analítico com base na análise na ficha de coleta de dados de crianças de 2 a 15 anos da
região de Caiçaua e Igarapé Grande, no Pará. Para análise estatística dos dados coletados foi utilizado o software Excel for Windows
2017 e análise descritiva através de porcentagem.

RESULTADOS

Foram coletados dados de 60 crianças. Observou-se que 82% responderam que já tiveram parasitose e 53% afirmaram que algum
familiar já teve. Destes, 60% contaminou-se no último ano. Alguns (18%) souberam referenciar o nome das parasitoses que foram
diagnosticados sendo que Amebíase, Giardíase e Ascaridíase foram citadas. Entre os sinais e sintomas mais comuns 88% relataram
diarreia, 70% fezes líquidas, 83% dor abdominal, 77% perda de peso, 73% náuseas e vômitos, 62% prurido anal, 60% emagrecimento,
53% cansaço, 43% mudança na coloração da pele, 12% picamalácia. Por outro lado, também se observou que mesmo com esse
cenário de alta manifestação clínica correspondente a presença de parasitos intestinais, 85% das crianças referem a lavagem das
mãos. Esta dicotomia entre lavagem das mãos e manifestações clínicas corroboram com dados fornecidos pelo SNIS (Sistema
Nacional de Informações sobre o saneamento) em que apenas 8,1% da população paraense tem acesso ao esgoto sanitário. Logo a
qualidade da água para consumo e higiene pode não ser própria e/ou tratada.

CONCLUSOES
A falta de saneamento básico e uso de água não tratada interferem diretamente na saúde da população local, com isso mesmo a
população referindo ações preventivas a transmissão dos parasitos intestinais pode ocorrer.

REFERENCIAS

1. Sousa F das CA, et al. Prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma escola pública municipal: Prevalence of
intestinal parasitoses in children of a municipal public school. Rev. Enferm. Atual In Derme, v. 90, n. 22, p. 20, dez. 2019. 2. SILVA,
Adriane Maria Bezerra da et al . Ocorrência de enteroparasitoses em comunidades ribeirinhas do Município de Igarapé Miri, Estado
do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 5, n. 4, p. 45-51, dez. 2014 3. SANTOS, Francenilton Sampaio dos et al .
Prevalência de enteroparasitismo em crianças de comunidades ribeirinhas do Município de Coari, no médio Solimões, Amazonas,
Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 1, n. 4, p. 23-28, dez. 2010
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Marcelo Andreetta Corral

TITULO
Avaliação das manifestações clínicas de parasitoses em crianças de 2 a 15 anos da região de Caiçaua e Ilha de Igarapé Grande no
Pará

INTRODUCAO

Parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública, especialmente entre crianças, estando estreitamente
relacionadas às condições socioeconômicas da população, como falta de saneamento básico, hábitos de higiene inadequados,
baixas condições socioeconômicas e acesso à saúde. A região norte, em especial o interior do Pará, compreende uma população de
padrão socioeconômico baixo, com condições sanitárias e de moradia inconsistentes. O uso de água do rio nas atividades
domésticas e higiene pessoal representam um risco à saúde da população, sobretudo quando não tratada.

OBJETIVOS
Analisar as manifestações clínicas relacionadas com as parasitoses intestinais em crianças com idade entre 2 e 15 anos na região
de Caiçaua e da Ilha de Igarapé Grande no estado do Pará.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional e analítico com base na análise na ficha de coleta de dados de crianças de 2 a 15 anos da
região de Caiçaua e Igarapé Grande, no Pará. Para análise estatística dos dados coletados foi utilizado o software Excel for Windows
2017 e análise descritiva através de porcentagem.

RESULTADOS

Foram coletados dados de 60 crianças. Observou-se que 82% responderam que já tiveram parasitose e 53% afirmaram que algum
familiar já teve. Destes, 60% contaminou-se no último ano. Alguns (18%) souberam referenciar o nome das parasitoses que foram
diagnosticados sendo que Amebíase, Giardíase e Ascaridíase foram citadas. Entre os sinais e sintomas mais comuns 88% relataram
diarreia, 70% fezes líquidas, 83% dor abdominal, 77% perda de peso, 73% náuseas e vômitos, 62% prurido anal, 60% emagrecimento,
53% cansaço, 43% mudança na coloração da pele, 12% picamalácia. Por outro lado, também se observou que mesmo com esse
cenário de alta manifestação clínica correspondente a presença de parasitos intestinais, 85% das crianças referem a lavagem das
mãos. Esta dicotomia entre lavagem das mãos e manifestações clínicas corroboram com dados fornecidos pelo SNIS (Sistema
Nacional de Informações sobre o saneamento) em que apenas 8,1% da população paraense tem acesso ao esgoto sanitário. Logo a
qualidade da água para consumo e higiene pode não ser própria e/ou tratada.

CONCLUSOES
A falta de saneamento básico e uso de água não tratada interferem diretamente na saúde da população local, com isso mesmo a
população referindo ações preventivas a transmissão dos parasitos intestinais pode ocorrer.

REFERENCIAS

1. Sousa F das CA, et al. Prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma escola pública municipal: Prevalence of
intestinal parasitoses in children of a municipal public school. Rev. Enferm. Atual In Derme, v. 90, n. 22, p. 20, dez. 2019. 2. SILVA,
Adriane Maria Bezerra da et al . Ocorrência de enteroparasitoses em comunidades ribeirinhas do Município de Igarapé Miri, Estado
do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 5, n. 4, p. 45-51, dez. 2014 3. SANTOS, Francenilton Sampaio dos et al .
Prevalência de enteroparasitismo em crianças de comunidades ribeirinhas do Município de Coari, no médio Solimões, Amazonas,
Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 1, n. 4, p. 23-28, dez. 2010
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Andreetta Corral

TITULO
Avaliação das manifestações clínicas de parasitoses em crianças de 2 a 15 anos da região de Caiçaua e Ilha de Igarapé Grande no
Pará

INTRODUCAO

Parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública, especialmente entre crianças, estando estreitamente
relacionadas às condições socioeconômicas da população, como falta de saneamento básico, hábitos de higiene inadequados,
baixas condições socioeconômicas e acesso à saúde. A região norte, em especial o interior do Pará, compreende uma população de
padrão socioeconômico baixo, com condições sanitárias e de moradia inconsistentes. O uso de água do rio nas atividades
domésticas e higiene pessoal representam um risco à saúde da população, sobretudo quando não tratada.

OBJETIVOS
Analisar as manifestações clínicas relacionadas com as parasitoses intestinais em crianças com idade entre 2 e 15 anos na região
de Caiçaua e da Ilha de Igarapé Grande no estado do Pará.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional e analítico com base na análise na ficha de coleta de dados de crianças de 2 a 15 anos da
região de Caiçaua e Igarapé Grande, no Pará. Para análise estatística dos dados coletados foi utilizado o software Excel for Windows
2017 e análise descritiva através de porcentagem.

RESULTADOS

Foram coletados dados de 60 crianças. Observou-se que 82% responderam que já tiveram parasitose e 53% afirmaram que algum
familiar já teve. Destes, 60% contaminou-se no último ano. Alguns (18%) souberam referenciar o nome das parasitoses que foram
diagnosticados sendo que Amebíase, Giardíase e Ascaridíase foram citadas. Entre os sinais e sintomas mais comuns 88% relataram
diarreia, 70% fezes líquidas, 83% dor abdominal, 77% perda de peso, 73% náuseas e vômitos, 62% prurido anal, 60% emagrecimento,
53% cansaço, 43% mudança na coloração da pele, 12% picamalácia. Por outro lado, também se observou que mesmo com esse
cenário de alta manifestação clínica correspondente a presença de parasitos intestinais, 85% das crianças referem a lavagem das
mãos. Esta dicotomia entre lavagem das mãos e manifestações clínicas corroboram com dados fornecidos pelo SNIS (Sistema
Nacional de Informações sobre o saneamento) em que apenas 8,1% da população paraense tem acesso ao esgoto sanitário. Logo a
qualidade da água para consumo e higiene pode não ser própria e/ou tratada.

CONCLUSOES
A falta de saneamento básico e uso de água não tratada interferem diretamente na saúde da população local, com isso mesmo a
população referindo ações preventivas a transmissão dos parasitos intestinais pode ocorrer.

REFERENCIAS

1. Sousa F das CA, et al. Prevalência de parasitoses intestinais em crianças de uma escola pública municipal: Prevalence of
intestinal parasitoses in children of a municipal public school. Rev. Enferm. Atual In Derme, v. 90, n. 22, p. 20, dez. 2019. 2. SILVA,
Adriane Maria Bezerra da et al . Ocorrência de enteroparasitoses em comunidades ribeirinhas do Município de Igarapé Miri, Estado
do Pará, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 5, n. 4, p. 45-51, dez. 2014 3. SANTOS, Francenilton Sampaio dos et al .
Prevalência de enteroparasitismo em crianças de comunidades ribeirinhas do Município de Coari, no médio Solimões, Amazonas,
Brasil. Rev Pan-Amaz Saude, Ananindeua , v. 1, n. 4, p. 23-28, dez. 2010
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TITULO Uma análise dos Prontuários Eletrônico de Paciente (PEP) e a LGPD na Área da Saúde

INTRODUCAO

Os Prontuários Eletrônico de Paciente (PEP) foram implementando em hospitais e clínicas a anos, mas com a aparição da COVID-19
em 2020, a utilização de dados médicos sensíveis que se encontram normalizados nesse período, tornaram-se mais relevantes e
necessários para o avanço de pesquisas [Caneô (#38) Rondina, 2015 ]. O uso desses prontuários eletrônicos auxilia para
contribuições científicas e ajudam os médicos em suas tomadas de decisão em casos de alta dificuldade e risco. A segurança da
informação aplica-se de forma redundante quando se fala em compartilhamento de dados clínicos sensíveis, pois, são dados
considerados de extremo sigilo e que precisam estar sempre protegidos.

OBJETIVOS
Compreender as tecnologias utilizadas em prontuários eletrônicos (PEP) e identificar possíveis falhas que ocorrem durante a gestão
de dados pessoais e sensíveis.

METODOLOGIA
Utilizamos a metodologia indicada por Kitchenham(2004) para coletânea dos artigos e a análise sistêmica, aplicando-a aos três
mais relevantes repositórios da área e usando termos pré-estabelecidos.

RESULTADOS

Foram analisados diversos métodos tecnológicos voltados ao tema, e dentro desses métodos, a totalidade dos artigos apontam
como estrutura comum o Blockchain, sendo uma tecnologia de gerenciamento de dados cujo funcionamento consiste em
transações descentralizadas, e o uso de serviços de nuvens distribuídas. Segundo Azaria et al.(2016) “Ambas vêm ajudando muito
na área da medicina quando se trata de compartilhamento de dados” destacando-se, ainda, que “este programa tem como propósito
resolver os problemas de lentidão e de interoperabilidade entre os sistemas, visando promover uma melhor disponibilização de
dados para pesquisas médicas”. Observa-se, porém, que ao considerarmos os aspectos da fragilidade digital e das exigências a
segurança dos dados imposta pela LGPD, os artigos, não abordam de forma sistemática a proteção de dados sensíveis e pessoais,
deixando este aspecto inconclusivo em 70% dos artigos.

CONCLUSOES

Após a realização da pesquisa, foi possível concluir que o uso do Blockchain se apresenta como uma ferramenta segura ao falarmos
da proteção nas de dados nas plataformas de PEP, porém ainda existem falhas e processos a serem melhorados. Destacamos,
ainda, a sugestão da implementação da combinação das tecnologias de combinadas Blockchain, Cloud Computing e TMIS (gestão
de treinamento sistema de informação) para reduzir potenciais falhas e tornar os PEPs mais seguros e mais próximos de atender os
requisitos da LGPD.

REFERENCIAS

Ministério da Justiça. Lei Geral De Proteção de Dados 13.709. Brasil 2018. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm Ferreira, Juliandson Estanislau, Pinto, Filipe Gutemberg
Costa (#38) Santos, Simone Cristiane dos. Estudo de mapeamento sistemático sobre as tendências e desafios do blockchain. 2017.
Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7328726 Azaria, Asaph Ekblaw, Ariel Vieira, Thiago (#38) Lippman
Andrew. MedRec: Using Blockchain for Medical Data Access and Permission Management. 2016.
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João Roberto Ursino da Cruz

TITULO Uma análise dos Prontuários Eletrônico de Paciente (PEP) e a LGPD na Área da Saúde

INTRODUCAO

Os Prontuários Eletrônico de Paciente (PEP) foram implementando em hospitais e clínicas a anos, mas com a aparição da COVID-19
em 2020, a utilização de dados médicos sensíveis que se encontram normalizados nesse período, tornaram-se mais relevantes e
necessários para o avanço de pesquisas [Caneô (#38) Rondina, 2015 ]. O uso desses prontuários eletrônicos auxilia para
contribuições científicas e ajudam os médicos em suas tomadas de decisão em casos de alta dificuldade e risco. A segurança da
informação aplica-se de forma redundante quando se fala em compartilhamento de dados clínicos sensíveis, pois, são dados
considerados de extremo sigilo e que precisam estar sempre protegidos.

OBJETIVOS
Compreender as tecnologias utilizadas em prontuários eletrônicos (PEP) e identificar possíveis falhas que ocorrem durante a gestão
de dados pessoais e sensíveis.

METODOLOGIA
Utilizamos a metodologia indicada por Kitchenham(2004) para coletânea dos artigos e a análise sistêmica, aplicando-a aos três
mais relevantes repositórios da área e usando termos pré-estabelecidos.

RESULTADOS

Foram analisados diversos métodos tecnológicos voltados ao tema, e dentro desses métodos, a totalidade dos artigos apontam
como estrutura comum o Blockchain, sendo uma tecnologia de gerenciamento de dados cujo funcionamento consiste em
transações descentralizadas, e o uso de serviços de nuvens distribuídas. Segundo Azaria et al.(2016) “Ambas vêm ajudando muito
na área da medicina quando se trata de compartilhamento de dados” destacando-se, ainda, que “este programa tem como propósito
resolver os problemas de lentidão e de interoperabilidade entre os sistemas, visando promover uma melhor disponibilização de
dados para pesquisas médicas”. Observa-se, porém, que ao considerarmos os aspectos da fragilidade digital e das exigências a
segurança dos dados imposta pela LGPD, os artigos, não abordam de forma sistemática a proteção de dados sensíveis e pessoais,
deixando este aspecto inconclusivo em 70% dos artigos.

CONCLUSOES

Após a realização da pesquisa, foi possível concluir que o uso do Blockchain se apresenta como uma ferramenta segura ao falarmos
da proteção nas de dados nas plataformas de PEP, porém ainda existem falhas e processos a serem melhorados. Destacamos,
ainda, a sugestão da implementação da combinação das tecnologias de combinadas Blockchain, Cloud Computing e TMIS (gestão
de treinamento sistema de informação) para reduzir potenciais falhas e tornar os PEPs mais seguros e mais próximos de atender os
requisitos da LGPD.

REFERENCIAS

Ministério da Justiça. Lei Geral De Proteção de Dados 13.709. Brasil 2018. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm Ferreira, Juliandson Estanislau, Pinto, Filipe Gutemberg
Costa (#38) Santos, Simone Cristiane dos. Estudo de mapeamento sistemático sobre as tendências e desafios do blockchain. 2017.
Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7328726 Azaria, Asaph Ekblaw, Ariel Vieira, Thiago (#38) Lippman
Andrew. MedRec: Using Blockchain for Medical Data Access and Permission Management. 2016.
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TITULO Uma análise dos Prontuários Eletrônico de Paciente (PEP) e a LGPD na Área da Saúde

INTRODUCAO

Os Prontuários Eletrônico de Paciente (PEP) foram implementando em hospitais e clínicas a anos, mas com a aparição da COVID-19
em 2020, a utilização de dados médicos sensíveis que se encontram normalizados nesse período, tornaram-se mais relevantes e
necessários para o avanço de pesquisas [Caneô (#38) Rondina, 2015 ]. O uso desses prontuários eletrônicos auxilia para
contribuições científicas e ajudam os médicos em suas tomadas de decisão em casos de alta dificuldade e risco. A segurança da
informação aplica-se de forma redundante quando se fala em compartilhamento de dados clínicos sensíveis, pois, são dados
considerados de extremo sigilo e que precisam estar sempre protegidos.

OBJETIVOS
Compreender as tecnologias utilizadas em prontuários eletrônicos (PEP) e identificar possíveis falhas que ocorrem durante a gestão
de dados pessoais e sensíveis.

METODOLOGIA
Utilizamos a metodologia indicada por Kitchenham(2004) para coletânea dos artigos e a análise sistêmica, aplicando-a aos três
mais relevantes repositórios da área e usando termos pré-estabelecidos.

RESULTADOS

Foram analisados diversos métodos tecnológicos voltados ao tema, e dentro desses métodos, a totalidade dos artigos apontam
como estrutura comum o Blockchain, sendo uma tecnologia de gerenciamento de dados cujo funcionamento consiste em
transações descentralizadas, e o uso de serviços de nuvens distribuídas. Segundo Azaria et al.(2016) “Ambas vêm ajudando muito
na área da medicina quando se trata de compartilhamento de dados” destacando-se, ainda, que “este programa tem como propósito
resolver os problemas de lentidão e de interoperabilidade entre os sistemas, visando promover uma melhor disponibilização de
dados para pesquisas médicas”. Observa-se, porém, que ao considerarmos os aspectos da fragilidade digital e das exigências a
segurança dos dados imposta pela LGPD, os artigos, não abordam de forma sistemática a proteção de dados sensíveis e pessoais,
deixando este aspecto inconclusivo em 70% dos artigos.

CONCLUSOES

Após a realização da pesquisa, foi possível concluir que o uso do Blockchain se apresenta como uma ferramenta segura ao falarmos
da proteção nas de dados nas plataformas de PEP, porém ainda existem falhas e processos a serem melhorados. Destacamos,
ainda, a sugestão da implementação da combinação das tecnologias de combinadas Blockchain, Cloud Computing e TMIS (gestão
de treinamento sistema de informação) para reduzir potenciais falhas e tornar os PEPs mais seguros e mais próximos de atender os
requisitos da LGPD.

REFERENCIAS

Ministério da Justiça. Lei Geral De Proteção de Dados 13.709. Brasil 2018. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm Ferreira, Juliandson Estanislau, Pinto, Filipe Gutemberg
Costa (#38) Santos, Simone Cristiane dos. Estudo de mapeamento sistemático sobre as tendências e desafios do blockchain. 2017.
Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7328726 Azaria, Asaph Ekblaw, Ariel Vieira, Thiago (#38) Lippman
Andrew. MedRec: Using Blockchain for Medical Data Access and Permission Management. 2016.
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TITULO Uma análise dos Prontuários Eletrônico de Paciente (PEP) e a LGPD na Área da Saúde

INTRODUCAO

Os Prontuários Eletrônico de Paciente (PEP) foram implementando em hospitais e clínicas a anos, mas com a aparição da COVID-19
em 2020, a utilização de dados médicos sensíveis que se encontram normalizados nesse período, tornaram-se mais relevantes e
necessários para o avanço de pesquisas [Caneô (#38) Rondina, 2015 ]. O uso desses prontuários eletrônicos auxilia para
contribuições científicas e ajudam os médicos em suas tomadas de decisão em casos de alta dificuldade e risco. A segurança da
informação aplica-se de forma redundante quando se fala em compartilhamento de dados clínicos sensíveis, pois, são dados
considerados de extremo sigilo e que precisam estar sempre protegidos.

OBJETIVOS
Compreender as tecnologias utilizadas em prontuários eletrônicos (PEP) e identificar possíveis falhas que ocorrem durante a gestão
de dados pessoais e sensíveis.

METODOLOGIA
Utilizamos a metodologia indicada por Kitchenham(2004) para coletânea dos artigos e a análise sistêmica, aplicando-a aos três
mais relevantes repositórios da área e usando termos pré-estabelecidos.

RESULTADOS

Foram analisados diversos métodos tecnológicos voltados ao tema, e dentro desses métodos, a totalidade dos artigos apontam
como estrutura comum o Blockchain, sendo uma tecnologia de gerenciamento de dados cujo funcionamento consiste em
transações descentralizadas, e o uso de serviços de nuvens distribuídas. Segundo Azaria et al.(2016) “Ambas vêm ajudando muito
na área da medicina quando se trata de compartilhamento de dados” destacando-se, ainda, que “este programa tem como propósito
resolver os problemas de lentidão e de interoperabilidade entre os sistemas, visando promover uma melhor disponibilização de
dados para pesquisas médicas”. Observa-se, porém, que ao considerarmos os aspectos da fragilidade digital e das exigências a
segurança dos dados imposta pela LGPD, os artigos, não abordam de forma sistemática a proteção de dados sensíveis e pessoais,
deixando este aspecto inconclusivo em 70% dos artigos.

CONCLUSOES

Após a realização da pesquisa, foi possível concluir que o uso do Blockchain se apresenta como uma ferramenta segura ao falarmos
da proteção nas de dados nas plataformas de PEP, porém ainda existem falhas e processos a serem melhorados. Destacamos,
ainda, a sugestão da implementação da combinação das tecnologias de combinadas Blockchain, Cloud Computing e TMIS (gestão
de treinamento sistema de informação) para reduzir potenciais falhas e tornar os PEPs mais seguros e mais próximos de atender os
requisitos da LGPD.

REFERENCIAS

Ministério da Justiça. Lei Geral De Proteção de Dados 13.709. Brasil 2018. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm Ferreira, Juliandson Estanislau, Pinto, Filipe Gutemberg
Costa (#38) Santos, Simone Cristiane dos. Estudo de mapeamento sistemático sobre as tendências e desafios do blockchain. 2017.
Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7328726 Azaria, Asaph Ekblaw, Ariel Vieira, Thiago (#38) Lippman
Andrew. MedRec: Using Blockchain for Medical Data Access and Permission Management. 2016.
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TITULO Uma análise dos Prontuários Eletrônico de Paciente (PEP) e a LGPD na Área da Saúde

INTRODUCAO

Os Prontuários Eletrônico de Paciente (PEP) foram implementando em hospitais e clínicas a anos, mas com a aparição da COVID-19
em 2020, a utilização de dados médicos sensíveis que se encontram normalizados nesse período, tornaram-se mais relevantes e
necessários para o avanço de pesquisas [Caneô (#38) Rondina, 2015 ]. O uso desses prontuários eletrônicos auxilia para
contribuições científicas e ajudam os médicos em suas tomadas de decisão em casos de alta dificuldade e risco. A segurança da
informação aplica-se de forma redundante quando se fala em compartilhamento de dados clínicos sensíveis, pois, são dados
considerados de extremo sigilo e que precisam estar sempre protegidos.

OBJETIVOS
Compreender as tecnologias utilizadas em prontuários eletrônicos (PEP) e identificar possíveis falhas que ocorrem durante a gestão
de dados pessoais e sensíveis.

METODOLOGIA
Utilizamos a metodologia indicada por Kitchenham(2004) para coletânea dos artigos e a análise sistêmica, aplicando-a aos três
mais relevantes repositórios da área e usando termos pré-estabelecidos.

RESULTADOS

Foram analisados diversos métodos tecnológicos voltados ao tema, e dentro desses métodos, a totalidade dos artigos apontam
como estrutura comum o Blockchain, sendo uma tecnologia de gerenciamento de dados cujo funcionamento consiste em
transações descentralizadas, e o uso de serviços de nuvens distribuídas. Segundo Azaria et al.(2016) “Ambas vêm ajudando muito
na área da medicina quando se trata de compartilhamento de dados” destacando-se, ainda, que “este programa tem como propósito
resolver os problemas de lentidão e de interoperabilidade entre os sistemas, visando promover uma melhor disponibilização de
dados para pesquisas médicas”. Observa-se, porém, que ao considerarmos os aspectos da fragilidade digital e das exigências a
segurança dos dados imposta pela LGPD, os artigos, não abordam de forma sistemática a proteção de dados sensíveis e pessoais,
deixando este aspecto inconclusivo em 70% dos artigos.

CONCLUSOES

Após a realização da pesquisa, foi possível concluir que o uso do Blockchain se apresenta como uma ferramenta segura ao falarmos
da proteção nas de dados nas plataformas de PEP, porém ainda existem falhas e processos a serem melhorados. Destacamos,
ainda, a sugestão da implementação da combinação das tecnologias de combinadas Blockchain, Cloud Computing e TMIS (gestão
de treinamento sistema de informação) para reduzir potenciais falhas e tornar os PEPs mais seguros e mais próximos de atender os
requisitos da LGPD.

REFERENCIAS

Ministério da Justiça. Lei Geral De Proteção de Dados 13.709. Brasil 2018. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm Ferreira, Juliandson Estanislau, Pinto, Filipe Gutemberg
Costa (#38) Santos, Simone Cristiane dos. Estudo de mapeamento sistemático sobre as tendências e desafios do blockchain. 2017.
Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7328726 Azaria, Asaph Ekblaw, Ariel Vieira, Thiago (#38) Lippman
Andrew. MedRec: Using Blockchain for Medical Data Access and Permission Management. 2016.
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TITULO Segurança da informação na saúde com foco em ataques cibernéticos

INTRODUCAO
O risco de ataques cibernéticos na área da saúde merece especial atenção, por poderem gerar não apenas prejuízos financeiros,
mas também, risco aos pacientes, estima-se que 90% do setor de saúde tenha sofrido violações de segurança d informação (DIAS,
2021) e SIQUEIRA et al. (2022) indicam a necessidade de mais pesquisa sobre o tema.

OBJETIVOS
Objetivando realizar um estudo sobre a segurança da informação no setor da saúde, esta pesquisa pretende responder: i-Apresentar
possíveis falhas digitais na proteção de dados saúde; ii-O impacto de novas tecnologias na segurança da informação na saúde; e iii-
Há existência de indicadores sobre ataques cibernéticos na área da saúde?

METODOLOGIA

Este artigo possui natureza quantitativa, com a utilização da metodologia de mapeamento sistemático (Kitchenham, 2004), foram
selecionados através de um conjunto de 10 termos de relevância e relacionados ao tema da pesquisa e considerando os seguintes
critérios: serem publicados em português, estarem relacionados ao tema de pesquisa, relatar falhas de proteção de dados digitais
na saúde e artigos que avaliam as melhorias de segurança de dados na saúde.

RESULTADOS

O mapeamento sistemático fruto desta pesquisa, baseou-se no protocolo proposto por Kitchenham (2004) e após o processo de
seleção final obtivemos 09 artigos relevantes, sendo que 44,44% apresentam possíveis falhas digitais na proteção de dados saúde,
77,78% indicam o impacto de novas tecnologias na segurança da informação na saúde, e 22,22% há existência de indicadores sobre
ataques cibernéticos na área da saúde? Não foram encontrados artigos que relatem o impacto de novas tecnologias na segurança
da informação ou mencionem indicadores para medição de vazamento de dados na saúde.

CONCLUSOES

O pouco número de artigos obtidos e a ausência de indicadores de pesquisas, em especial sobre indicadores de medição de
vazamento de dados na saúde e as conclusões contraditórias dos artigos analisados, indica que ainda é muito cedo para se concluir
se houve mudanças perceptíveis na segurança dos dados na saúde. Apesar disso foi possível notar, de maneira implícita, estudos a
implementação de novas tecnologias com a finalidade de aumentar a segurança. Como trabalho futuro, iremos aprimorar esta
pesquisa, visando analisar os softwares comumente utilizados em hospitais e clínicas e suas diretrizes de segurança da
informação.

REFERENCIAS

AMADO, M. M. P.; Sistema para deteção de fraude na indústria seguradora: A aplicação de redes ao ramo da saúde. Mestrado
Estatística e Gestão de Informação - MEGI, Lisboa, Novembro 2014. DIAS, F. M. Elaboração e avaliação de uma estrutura teórico-
prática para a gestão de riscos de cibersegurança para o setor de saúde, Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em
Engenharia de Produção, São Paulo, 2021. SIQUEIRA, L. N. S. et al. Adoção da LGPD Ao Armazenamento de Dados Médicos
Confidenciais. Journal of Technology (#38) Information, v. 2, n. 2, 2022. s
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TITULO Segurança da informação na saúde com foco em ataques cibernéticos

INTRODUCAO
O risco de ataques cibernéticos na área da saúde merece especial atenção, por poderem gerar não apenas prejuízos financeiros,
mas também, risco aos pacientes, estima-se que 90% do setor de saúde tenha sofrido violações de segurança d informação (DIAS,
2021) e SIQUEIRA et al. (2022) indicam a necessidade de mais pesquisa sobre o tema.

OBJETIVOS
Objetivando realizar um estudo sobre a segurança da informação no setor da saúde, esta pesquisa pretende responder: i-Apresentar
possíveis falhas digitais na proteção de dados saúde; ii-O impacto de novas tecnologias na segurança da informação na saúde; e iii-
Há existência de indicadores sobre ataques cibernéticos na área da saúde?

METODOLOGIA

Este artigo possui natureza quantitativa, com a utilização da metodologia de mapeamento sistemático (Kitchenham, 2004), foram
selecionados através de um conjunto de 10 termos de relevância e relacionados ao tema da pesquisa e considerando os seguintes
critérios: serem publicados em português, estarem relacionados ao tema de pesquisa, relatar falhas de proteção de dados digitais
na saúde e artigos que avaliam as melhorias de segurança de dados na saúde.

RESULTADOS

O mapeamento sistemático fruto desta pesquisa, baseou-se no protocolo proposto por Kitchenham (2004) e após o processo de
seleção final obtivemos 09 artigos relevantes, sendo que 44,44% apresentam possíveis falhas digitais na proteção de dados saúde,
77,78% indicam o impacto de novas tecnologias na segurança da informação na saúde, e 22,22% há existência de indicadores sobre
ataques cibernéticos na área da saúde? Não foram encontrados artigos que relatem o impacto de novas tecnologias na segurança
da informação ou mencionem indicadores para medição de vazamento de dados na saúde.

CONCLUSOES

O pouco número de artigos obtidos e a ausência de indicadores de pesquisas, em especial sobre indicadores de medição de
vazamento de dados na saúde e as conclusões contraditórias dos artigos analisados, indica que ainda é muito cedo para se concluir
se houve mudanças perceptíveis na segurança dos dados na saúde. Apesar disso foi possível notar, de maneira implícita, estudos a
implementação de novas tecnologias com a finalidade de aumentar a segurança. Como trabalho futuro, iremos aprimorar esta
pesquisa, visando analisar os softwares comumente utilizados em hospitais e clínicas e suas diretrizes de segurança da
informação.

REFERENCIAS

AMADO, M. M. P.; Sistema para deteção de fraude na indústria seguradora: A aplicação de redes ao ramo da saúde. Mestrado
Estatística e Gestão de Informação - MEGI, Lisboa, Novembro 2014. DIAS, F. M. Elaboração e avaliação de uma estrutura teórico-
prática para a gestão de riscos de cibersegurança para o setor de saúde, Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em
Engenharia de Produção, São Paulo, 2021. SIQUEIRA, L. N. S. et al. Adoção da LGPD Ao Armazenamento de Dados Médicos
Confidenciais. Journal of Technology (#38) Information, v. 2, n. 2, 2022. s
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TITULO Segurança da informação na saúde com foco em ataques cibernéticos

INTRODUCAO
O risco de ataques cibernéticos na área da saúde merece especial atenção, por poderem gerar não apenas prejuízos financeiros,
mas também, risco aos pacientes, estima-se que 90% do setor de saúde tenha sofrido violações de segurança d informação (DIAS,
2021) e SIQUEIRA et al. (2022) indicam a necessidade de mais pesquisa sobre o tema.

OBJETIVOS
Objetivando realizar um estudo sobre a segurança da informação no setor da saúde, esta pesquisa pretende responder: i-Apresentar
possíveis falhas digitais na proteção de dados saúde; ii-O impacto de novas tecnologias na segurança da informação na saúde; e iii-
Há existência de indicadores sobre ataques cibernéticos na área da saúde?

METODOLOGIA

Este artigo possui natureza quantitativa, com a utilização da metodologia de mapeamento sistemático (Kitchenham, 2004), foram
selecionados através de um conjunto de 10 termos de relevância e relacionados ao tema da pesquisa e considerando os seguintes
critérios: serem publicados em português, estarem relacionados ao tema de pesquisa, relatar falhas de proteção de dados digitais
na saúde e artigos que avaliam as melhorias de segurança de dados na saúde.

RESULTADOS

O mapeamento sistemático fruto desta pesquisa, baseou-se no protocolo proposto por Kitchenham (2004) e após o processo de
seleção final obtivemos 09 artigos relevantes, sendo que 44,44% apresentam possíveis falhas digitais na proteção de dados saúde,
77,78% indicam o impacto de novas tecnologias na segurança da informação na saúde, e 22,22% há existência de indicadores sobre
ataques cibernéticos na área da saúde? Não foram encontrados artigos que relatem o impacto de novas tecnologias na segurança
da informação ou mencionem indicadores para medição de vazamento de dados na saúde.

CONCLUSOES

O pouco número de artigos obtidos e a ausência de indicadores de pesquisas, em especial sobre indicadores de medição de
vazamento de dados na saúde e as conclusões contraditórias dos artigos analisados, indica que ainda é muito cedo para se concluir
se houve mudanças perceptíveis na segurança dos dados na saúde. Apesar disso foi possível notar, de maneira implícita, estudos a
implementação de novas tecnologias com a finalidade de aumentar a segurança. Como trabalho futuro, iremos aprimorar esta
pesquisa, visando analisar os softwares comumente utilizados em hospitais e clínicas e suas diretrizes de segurança da
informação.

REFERENCIAS

AMADO, M. M. P.; Sistema para deteção de fraude na indústria seguradora: A aplicação de redes ao ramo da saúde. Mestrado
Estatística e Gestão de Informação - MEGI, Lisboa, Novembro 2014. DIAS, F. M. Elaboração e avaliação de uma estrutura teórico-
prática para a gestão de riscos de cibersegurança para o setor de saúde, Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em
Engenharia de Produção, São Paulo, 2021. SIQUEIRA, L. N. S. et al. Adoção da LGPD Ao Armazenamento de Dados Médicos
Confidenciais. Journal of Technology (#38) Information, v. 2, n. 2, 2022. s
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TITULO Segurança da informação na saúde com foco em ataques cibernéticos

INTRODUCAO
O risco de ataques cibernéticos na área da saúde merece especial atenção, por poderem gerar não apenas prejuízos financeiros,
mas também, risco aos pacientes, estima-se que 90% do setor de saúde tenha sofrido violações de segurança d informação (DIAS,
2021) e SIQUEIRA et al. (2022) indicam a necessidade de mais pesquisa sobre o tema.

OBJETIVOS
Objetivando realizar um estudo sobre a segurança da informação no setor da saúde, esta pesquisa pretende responder: i-Apresentar
possíveis falhas digitais na proteção de dados saúde; ii-O impacto de novas tecnologias na segurança da informação na saúde; e iii-
Há existência de indicadores sobre ataques cibernéticos na área da saúde?

METODOLOGIA

Este artigo possui natureza quantitativa, com a utilização da metodologia de mapeamento sistemático (Kitchenham, 2004), foram
selecionados através de um conjunto de 10 termos de relevância e relacionados ao tema da pesquisa e considerando os seguintes
critérios: serem publicados em português, estarem relacionados ao tema de pesquisa, relatar falhas de proteção de dados digitais
na saúde e artigos que avaliam as melhorias de segurança de dados na saúde.

RESULTADOS

O mapeamento sistemático fruto desta pesquisa, baseou-se no protocolo proposto por Kitchenham (2004) e após o processo de
seleção final obtivemos 09 artigos relevantes, sendo que 44,44% apresentam possíveis falhas digitais na proteção de dados saúde,
77,78% indicam o impacto de novas tecnologias na segurança da informação na saúde, e 22,22% há existência de indicadores sobre
ataques cibernéticos na área da saúde? Não foram encontrados artigos que relatem o impacto de novas tecnologias na segurança
da informação ou mencionem indicadores para medição de vazamento de dados na saúde.

CONCLUSOES

O pouco número de artigos obtidos e a ausência de indicadores de pesquisas, em especial sobre indicadores de medição de
vazamento de dados na saúde e as conclusões contraditórias dos artigos analisados, indica que ainda é muito cedo para se concluir
se houve mudanças perceptíveis na segurança dos dados na saúde. Apesar disso foi possível notar, de maneira implícita, estudos a
implementação de novas tecnologias com a finalidade de aumentar a segurança. Como trabalho futuro, iremos aprimorar esta
pesquisa, visando analisar os softwares comumente utilizados em hospitais e clínicas e suas diretrizes de segurança da
informação.

REFERENCIAS

AMADO, M. M. P.; Sistema para deteção de fraude na indústria seguradora: A aplicação de redes ao ramo da saúde. Mestrado
Estatística e Gestão de Informação - MEGI, Lisboa, Novembro 2014. DIAS, F. M. Elaboração e avaliação de uma estrutura teórico-
prática para a gestão de riscos de cibersegurança para o setor de saúde, Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em
Engenharia de Produção, São Paulo, 2021. SIQUEIRA, L. N. S. et al. Adoção da LGPD Ao Armazenamento de Dados Médicos
Confidenciais. Journal of Technology (#38) Information, v. 2, n. 2, 2022. s
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TITULO Melanoma amelânico em canino – Relato de caso

INTRODUCAO

Melanoma é uma neoplasia maligna e agressiva, é comum em cães, correspondendo a aproximadamente 7% das neoplasias. A boca
é o principal sítio de incidência dessa neoplasia, contudo, é observada também em olhos, junções mucocutâneas e na pele. O
melanoma pode apresentar diversos graus de pigmentação devido a presença da melanina, todavia, em sua ausência, são
observados os melanomas amelânicos (Rolim, 2012). Por ser uma neoplasia agressiva, a ressecção cirúrgica é o tratamento de
eleição e posteriormente podem ser incluídos outros métodos terapêuticos de acordo com o quadro clínico do paciente como
agentes quimioterápicos, que têm sido estudados principalmente para o melanoma oral e incluem a mitoxantrona, doxorrubicina,
carboplatina, entre outros (Vail; Wirthrow), 2007). Essas neoplasias têm crescimento rápido e podem metastatizar pelas vias
linfática e/ou circulatória (Moreira et al., 2017) atingindo encéfalo, coração, baço, linfonodos e pulmões, principalmente
(Mazzocchin, 2013).

OBJETIVOS Relatar caso de melanoma amelânico em canino atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, da raça Pug, fêmea, 14 anos, com
queixa principal da neoformação em região de cavidade oral. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada
para processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foram recebidos quatro fragmentos, o maior medindo 2,9 x 1,1 x 0,2 cm e o menor medindo 0,2 cm de diâmetro. De consistência
macia, irregular, esbranquiçado com áreas acastanhadas. Ao corte, consistência macia, esbranquiçado com áreas acastanhadas e
sólido. Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica de acentuada celularidade com arranjo difuso e estroma
fibrovascular. As células são poliédricas, com escasso citoplasma, núcleo ovalado, cromatina frouxa, único nucléolo grande e
conspícuo. Pleomorfismo celular acentuado, células multinucleadas e cariomegalia moderada. Índice mitótico moderado (04 a 06
figuras de mitose em 10 CGA), por vezes atípicas. O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de melanoma
amelânico devido as características da neoplasia, composição celular e organização tecidual.

CONCLUSOES

Nos cães, o melanoma é uma das neoplasias malignas mais diagnosticadas na rotina clínica. O diagnóstico de melanoma pode não
ser simples, tanto devido à morfologia com intenso grau de anaplasia, além dos distintos de pigmentação da melanina. O
prognóstico é ruim tendo em vista a localização, caráter agressivo e metastático dessa neoplasia (Hipp, Manuela, 2012). O tipo de
intervenção cirúrgica dependerá da localização da neoplasia, a mandibulectomia (total ou parcial) e a maxilectomia são
procedimentos indicados para a maioria das neoplasias de cavidade oral com extensa invasão óssea, normalmente são bem
tolerados pelos cães e a ressecção de linfonodos regionais também pode ser realizada para aumentar as chances de evitar
metástases.

REFERENCIAS

1. Mazzocchin, Roberta. Neoplasias cutâneas em cães. Orientador: Daniel Guimarães Gerardi. 2013. 64 p. Trabalho de conclusão de
curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2013. 2. Rolim, V.M. et al. Melanoma amelanótico em cães: estudo retrospectivo de 35 casos (2004-2010) e caracterização imuno-
histoquímica. Pesq. Vet. Bras. v.32 n.4, 2012.
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TITULO Melanoma amelânico em canino – Relato de caso

INTRODUCAO

Melanoma é uma neoplasia maligna e agressiva, é comum em cães, correspondendo a aproximadamente 7% das neoplasias. A boca
é o principal sítio de incidência dessa neoplasia, contudo, é observada também em olhos, junções mucocutâneas e na pele. O
melanoma pode apresentar diversos graus de pigmentação devido a presença da melanina, todavia, em sua ausência, são
observados os melanomas amelânicos (Rolim, 2012). Por ser uma neoplasia agressiva, a ressecção cirúrgica é o tratamento de
eleição e posteriormente podem ser incluídos outros métodos terapêuticos de acordo com o quadro clínico do paciente como
agentes quimioterápicos, que têm sido estudados principalmente para o melanoma oral e incluem a mitoxantrona, doxorrubicina,
carboplatina, entre outros (Vail; Wirthrow), 2007). Essas neoplasias têm crescimento rápido e podem metastatizar pelas vias
linfática e/ou circulatória (Moreira et al., 2017) atingindo encéfalo, coração, baço, linfonodos e pulmões, principalmente
(Mazzocchin, 2013).

OBJETIVOS Relatar caso de melanoma amelânico em canino atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, da raça Pug, fêmea, 14 anos, com
queixa principal da neoformação em região de cavidade oral. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada
para processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foram recebidos quatro fragmentos, o maior medindo 2,9 x 1,1 x 0,2 cm e o menor medindo 0,2 cm de diâmetro. De consistência
macia, irregular, esbranquiçado com áreas acastanhadas. Ao corte, consistência macia, esbranquiçado com áreas acastanhadas e
sólido. Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica de acentuada celularidade com arranjo difuso e estroma
fibrovascular. As células são poliédricas, com escasso citoplasma, núcleo ovalado, cromatina frouxa, único nucléolo grande e
conspícuo. Pleomorfismo celular acentuado, células multinucleadas e cariomegalia moderada. Índice mitótico moderado (04 a 06
figuras de mitose em 10 CGA), por vezes atípicas. O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de melanoma
amelânico devido as características da neoplasia, composição celular e organização tecidual.

CONCLUSOES

Nos cães, o melanoma é uma das neoplasias malignas mais diagnosticadas na rotina clínica. O diagnóstico de melanoma pode não
ser simples, tanto devido à morfologia com intenso grau de anaplasia, além dos distintos de pigmentação da melanina. O
prognóstico é ruim tendo em vista a localização, caráter agressivo e metastático dessa neoplasia (Hipp, Manuela, 2012). O tipo de
intervenção cirúrgica dependerá da localização da neoplasia, a mandibulectomia (total ou parcial) e a maxilectomia são
procedimentos indicados para a maioria das neoplasias de cavidade oral com extensa invasão óssea, normalmente são bem
tolerados pelos cães e a ressecção de linfonodos regionais também pode ser realizada para aumentar as chances de evitar
metástases.

REFERENCIAS

1. Mazzocchin, Roberta. Neoplasias cutâneas em cães. Orientador: Daniel Guimarães Gerardi. 2013. 64 p. Trabalho de conclusão de
curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2013. 2. Rolim, V.M. et al. Melanoma amelanótico em cães: estudo retrospectivo de 35 casos (2004-2010) e caracterização imuno-
histoquímica. Pesq. Vet. Bras. v.32 n.4, 2012.
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TITULO Melanoma amelânico em canino – Relato de caso

INTRODUCAO

Melanoma é uma neoplasia maligna e agressiva, é comum em cães, correspondendo a aproximadamente 7% das neoplasias. A boca
é o principal sítio de incidência dessa neoplasia, contudo, é observada também em olhos, junções mucocutâneas e na pele. O
melanoma pode apresentar diversos graus de pigmentação devido a presença da melanina, todavia, em sua ausência, são
observados os melanomas amelânicos (Rolim, 2012). Por ser uma neoplasia agressiva, a ressecção cirúrgica é o tratamento de
eleição e posteriormente podem ser incluídos outros métodos terapêuticos de acordo com o quadro clínico do paciente como
agentes quimioterápicos, que têm sido estudados principalmente para o melanoma oral e incluem a mitoxantrona, doxorrubicina,
carboplatina, entre outros (Vail; Wirthrow), 2007). Essas neoplasias têm crescimento rápido e podem metastatizar pelas vias
linfática e/ou circulatória (Moreira et al., 2017) atingindo encéfalo, coração, baço, linfonodos e pulmões, principalmente
(Mazzocchin, 2013).

OBJETIVOS Relatar caso de melanoma amelânico em canino atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, da raça Pug, fêmea, 14 anos, com
queixa principal da neoformação em região de cavidade oral. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada
para processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foram recebidos quatro fragmentos, o maior medindo 2,9 x 1,1 x 0,2 cm e o menor medindo 0,2 cm de diâmetro. De consistência
macia, irregular, esbranquiçado com áreas acastanhadas. Ao corte, consistência macia, esbranquiçado com áreas acastanhadas e
sólido. Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica de acentuada celularidade com arranjo difuso e estroma
fibrovascular. As células são poliédricas, com escasso citoplasma, núcleo ovalado, cromatina frouxa, único nucléolo grande e
conspícuo. Pleomorfismo celular acentuado, células multinucleadas e cariomegalia moderada. Índice mitótico moderado (04 a 06
figuras de mitose em 10 CGA), por vezes atípicas. O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de melanoma
amelânico devido as características da neoplasia, composição celular e organização tecidual.

CONCLUSOES

Nos cães, o melanoma é uma das neoplasias malignas mais diagnosticadas na rotina clínica. O diagnóstico de melanoma pode não
ser simples, tanto devido à morfologia com intenso grau de anaplasia, além dos distintos de pigmentação da melanina. O
prognóstico é ruim tendo em vista a localização, caráter agressivo e metastático dessa neoplasia (Hipp, Manuela, 2012). O tipo de
intervenção cirúrgica dependerá da localização da neoplasia, a mandibulectomia (total ou parcial) e a maxilectomia são
procedimentos indicados para a maioria das neoplasias de cavidade oral com extensa invasão óssea, normalmente são bem
tolerados pelos cães e a ressecção de linfonodos regionais também pode ser realizada para aumentar as chances de evitar
metástases.

REFERENCIAS

1. Mazzocchin, Roberta. Neoplasias cutâneas em cães. Orientador: Daniel Guimarães Gerardi. 2013. 64 p. Trabalho de conclusão de
curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2013. 2. Rolim, V.M. et al. Melanoma amelanótico em cães: estudo retrospectivo de 35 casos (2004-2010) e caracterização imuno-
histoquímica. Pesq. Vet. Bras. v.32 n.4, 2012.
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TITULO Melanoma amelânico em canino – Relato de caso

INTRODUCAO

Melanoma é uma neoplasia maligna e agressiva, é comum em cães, correspondendo a aproximadamente 7% das neoplasias. A boca
é o principal sítio de incidência dessa neoplasia, contudo, é observada também em olhos, junções mucocutâneas e na pele. O
melanoma pode apresentar diversos graus de pigmentação devido a presença da melanina, todavia, em sua ausência, são
observados os melanomas amelânicos (Rolim, 2012). Por ser uma neoplasia agressiva, a ressecção cirúrgica é o tratamento de
eleição e posteriormente podem ser incluídos outros métodos terapêuticos de acordo com o quadro clínico do paciente como
agentes quimioterápicos, que têm sido estudados principalmente para o melanoma oral e incluem a mitoxantrona, doxorrubicina,
carboplatina, entre outros (Vail; Wirthrow), 2007). Essas neoplasias têm crescimento rápido e podem metastatizar pelas vias
linfática e/ou circulatória (Moreira et al., 2017) atingindo encéfalo, coração, baço, linfonodos e pulmões, principalmente
(Mazzocchin, 2013).

OBJETIVOS Relatar caso de melanoma amelânico em canino atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, da raça Pug, fêmea, 14 anos, com
queixa principal da neoformação em região de cavidade oral. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada
para processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foram recebidos quatro fragmentos, o maior medindo 2,9 x 1,1 x 0,2 cm e o menor medindo 0,2 cm de diâmetro. De consistência
macia, irregular, esbranquiçado com áreas acastanhadas. Ao corte, consistência macia, esbranquiçado com áreas acastanhadas e
sólido. Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica de acentuada celularidade com arranjo difuso e estroma
fibrovascular. As células são poliédricas, com escasso citoplasma, núcleo ovalado, cromatina frouxa, único nucléolo grande e
conspícuo. Pleomorfismo celular acentuado, células multinucleadas e cariomegalia moderada. Índice mitótico moderado (04 a 06
figuras de mitose em 10 CGA), por vezes atípicas. O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de melanoma
amelânico devido as características da neoplasia, composição celular e organização tecidual.

CONCLUSOES

Nos cães, o melanoma é uma das neoplasias malignas mais diagnosticadas na rotina clínica. O diagnóstico de melanoma pode não
ser simples, tanto devido à morfologia com intenso grau de anaplasia, além dos distintos de pigmentação da melanina. O
prognóstico é ruim tendo em vista a localização, caráter agressivo e metastático dessa neoplasia (Hipp, Manuela, 2012). O tipo de
intervenção cirúrgica dependerá da localização da neoplasia, a mandibulectomia (total ou parcial) e a maxilectomia são
procedimentos indicados para a maioria das neoplasias de cavidade oral com extensa invasão óssea, normalmente são bem
tolerados pelos cães e a ressecção de linfonodos regionais também pode ser realizada para aumentar as chances de evitar
metástases.

REFERENCIAS

1. Mazzocchin, Roberta. Neoplasias cutâneas em cães. Orientador: Daniel Guimarães Gerardi. 2013. 64 p. Trabalho de conclusão de
curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2013. 2. Rolim, V.M. et al. Melanoma amelanótico em cães: estudo retrospectivo de 35 casos (2004-2010) e caracterização imuno-
histoquímica. Pesq. Vet. Bras. v.32 n.4, 2012.
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TITULO Melanoma amelânico em canino – Relato de caso

INTRODUCAO

Melanoma é uma neoplasia maligna e agressiva, é comum em cães, correspondendo a aproximadamente 7% das neoplasias. A boca
é o principal sítio de incidência dessa neoplasia, contudo, é observada também em olhos, junções mucocutâneas e na pele. O
melanoma pode apresentar diversos graus de pigmentação devido a presença da melanina, todavia, em sua ausência, são
observados os melanomas amelânicos (Rolim, 2012). Por ser uma neoplasia agressiva, a ressecção cirúrgica é o tratamento de
eleição e posteriormente podem ser incluídos outros métodos terapêuticos de acordo com o quadro clínico do paciente como
agentes quimioterápicos, que têm sido estudados principalmente para o melanoma oral e incluem a mitoxantrona, doxorrubicina,
carboplatina, entre outros (Vail; Wirthrow), 2007). Essas neoplasias têm crescimento rápido e podem metastatizar pelas vias
linfática e/ou circulatória (Moreira et al., 2017) atingindo encéfalo, coração, baço, linfonodos e pulmões, principalmente
(Mazzocchin, 2013).

OBJETIVOS Relatar caso de melanoma amelânico em canino atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, da raça Pug, fêmea, 14 anos, com
queixa principal da neoformação em região de cavidade oral. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada
para processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foram recebidos quatro fragmentos, o maior medindo 2,9 x 1,1 x 0,2 cm e o menor medindo 0,2 cm de diâmetro. De consistência
macia, irregular, esbranquiçado com áreas acastanhadas. Ao corte, consistência macia, esbranquiçado com áreas acastanhadas e
sólido. Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica de acentuada celularidade com arranjo difuso e estroma
fibrovascular. As células são poliédricas, com escasso citoplasma, núcleo ovalado, cromatina frouxa, único nucléolo grande e
conspícuo. Pleomorfismo celular acentuado, células multinucleadas e cariomegalia moderada. Índice mitótico moderado (04 a 06
figuras de mitose em 10 CGA), por vezes atípicas. O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de melanoma
amelânico devido as características da neoplasia, composição celular e organização tecidual.

CONCLUSOES

Nos cães, o melanoma é uma das neoplasias malignas mais diagnosticadas na rotina clínica. O diagnóstico de melanoma pode não
ser simples, tanto devido à morfologia com intenso grau de anaplasia, além dos distintos de pigmentação da melanina. O
prognóstico é ruim tendo em vista a localização, caráter agressivo e metastático dessa neoplasia (Hipp, Manuela, 2012). O tipo de
intervenção cirúrgica dependerá da localização da neoplasia, a mandibulectomia (total ou parcial) e a maxilectomia são
procedimentos indicados para a maioria das neoplasias de cavidade oral com extensa invasão óssea, normalmente são bem
tolerados pelos cães e a ressecção de linfonodos regionais também pode ser realizada para aumentar as chances de evitar
metástases.

REFERENCIAS

1. Mazzocchin, Roberta. Neoplasias cutâneas em cães. Orientador: Daniel Guimarães Gerardi. 2013. 64 p. Trabalho de conclusão de
curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2013. 2. Rolim, V.M. et al. Melanoma amelanótico em cães: estudo retrospectivo de 35 casos (2004-2010) e caracterização imuno-
histoquímica. Pesq. Vet. Bras. v.32 n.4, 2012.
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TITULO Melanoma amelânico em canino – Relato de caso

INTRODUCAO

Melanoma é uma neoplasia maligna e agressiva, é comum em cães, correspondendo a aproximadamente 7% das neoplasias. A boca
é o principal sítio de incidência dessa neoplasia, contudo, é observada também em olhos, junções mucocutâneas e na pele. O
melanoma pode apresentar diversos graus de pigmentação devido a presença da melanina, todavia, em sua ausência, são
observados os melanomas amelânicos (Rolim, 2012). Por ser uma neoplasia agressiva, a ressecção cirúrgica é o tratamento de
eleição e posteriormente podem ser incluídos outros métodos terapêuticos de acordo com o quadro clínico do paciente como
agentes quimioterápicos, que têm sido estudados principalmente para o melanoma oral e incluem a mitoxantrona, doxorrubicina,
carboplatina, entre outros (Vail; Wirthrow), 2007). Essas neoplasias têm crescimento rápido e podem metastatizar pelas vias
linfática e/ou circulatória (Moreira et al., 2017) atingindo encéfalo, coração, baço, linfonodos e pulmões, principalmente
(Mazzocchin, 2013).

OBJETIVOS Relatar caso de melanoma amelânico em canino atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino, da raça Pug, fêmea, 14 anos, com
queixa principal da neoformação em região de cavidade oral. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada
para processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foram recebidos quatro fragmentos, o maior medindo 2,9 x 1,1 x 0,2 cm e o menor medindo 0,2 cm de diâmetro. De consistência
macia, irregular, esbranquiçado com áreas acastanhadas. Ao corte, consistência macia, esbranquiçado com áreas acastanhadas e
sólido. Microscopicamente, observou-se proliferação neoplásica de acentuada celularidade com arranjo difuso e estroma
fibrovascular. As células são poliédricas, com escasso citoplasma, núcleo ovalado, cromatina frouxa, único nucléolo grande e
conspícuo. Pleomorfismo celular acentuado, células multinucleadas e cariomegalia moderada. Índice mitótico moderado (04 a 06
figuras de mitose em 10 CGA), por vezes atípicas. O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de melanoma
amelânico devido as características da neoplasia, composição celular e organização tecidual.

CONCLUSOES

Nos cães, o melanoma é uma das neoplasias malignas mais diagnosticadas na rotina clínica. O diagnóstico de melanoma pode não
ser simples, tanto devido à morfologia com intenso grau de anaplasia, além dos distintos de pigmentação da melanina. O
prognóstico é ruim tendo em vista a localização, caráter agressivo e metastático dessa neoplasia (Hipp, Manuela, 2012). O tipo de
intervenção cirúrgica dependerá da localização da neoplasia, a mandibulectomia (total ou parcial) e a maxilectomia são
procedimentos indicados para a maioria das neoplasias de cavidade oral com extensa invasão óssea, normalmente são bem
tolerados pelos cães e a ressecção de linfonodos regionais também pode ser realizada para aumentar as chances de evitar
metástases.

REFERENCIAS

1. Mazzocchin, Roberta. Neoplasias cutâneas em cães. Orientador: Daniel Guimarães Gerardi. 2013. 64 p. Trabalho de conclusão de
curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2013. 2. Rolim, V.M. et al. Melanoma amelanótico em cães: estudo retrospectivo de 35 casos (2004-2010) e caracterização imuno-
histoquímica. Pesq. Vet. Bras. v.32 n.4, 2012.
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TITULO Um estudo sobre gestão estratégica de risco – foco FMEA

INTRODUCAO

Ao desenvolver um projeto umas das preocupações obvias é quanto a confiabilidade e eficácia do produto que está sendo
desenvolvido. A confiabilidade tem se tornado cada vez mais importante para os clientes, pois está relacionada de forma direta com
satisfação destes, através da relação de percepção e expectativa(ALMEIDA,2003). Para identificar possíveis falhas ou não
conformidades pode-se utilizar uma ferramenta chamada FMEA. A Análise dos Modos e Efeitos de Falhas que tem como objetivo
identificar potenciais modos de falha de um produto ou processo de forma a avaliar o risco associado a estes modos de falhas
(Silveira,2012).

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo verificar se a ferramenta FMEA pode ser utilizada de forma eficiente para identificar potenciais falhas
no desenvolvimento de softwares.

METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido a partir de um mapeamento sistemático, onde foram analisados artigos em diferentes repositórios que
de alguma forma citavam a análise FMEA como tema principal de pesquisa inicial, A pesquisa retornou 1.785 artigos. A partir dos
resultados encontrados foram criados critérios de exclusão e utilização dos artigos que seriam usados como fonte de dados, esses
critérios foram:1. Aplicação na tecnologia 2. Aplicação no desenvolvimento de softwares.

RESULTADOS

No desenvolvimento de softwares, o FMEA pode ser utilizado no seu ciclo de vida, sendo implementado em diversas etapas desde a
análise inicial até o fim da vida útil. Segundo Banerjee(1995), as empresas de software que pretendem usar FMEA pela primeira vez
devem fazer esforços para definir as metas e obter a aprovação do gerente, pois isso definitivamente terá um impacto no tempo
total do projeto.

CONCLUSOES

O FMEA tem impacto direto no retorno financeiro de uma empresa, reduzindo ou eliminando falhas e estabelecendo ações e
procedimentos para lidar com os riscos. Na perspectiva dos colaboradores que trabalham na empresa, sendo o FMEA uma
ferramenta, ela estimula o trabalho em equipe, pois sua metodologia exige comprometimento e motivação dos colaboradores, para
que possam desenvolver atividades em conjunto para o futuro das organizações e de si mesmas.

REFERENCIAS

MUKIKAMI; Erick, LOPES; Guilherme Martins, BAUER; Luiz Fernando. Aplicação de FMEA – análise de modos de falhas e efeitos em
uma linha de produção SMT de placa-mãe. Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial Departamento Eletrotécnica
Acadêmico - do de DAELT – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, 2015. SANTOS, Lucas Oliveira; SANTOS,
Matheus Fernandes Souza; CASTRO, João Paulo do Prado; SOUZA, Wiliam Santos;CARDOSO, Johnatha Pinto; análise dos modos de
falha e seus efeitos (FMEA): uma avaliação das publicações em periódicos nacionais e internacionais. IX SIMPRO – Simpósio de
Engenharia de Produção de Sergipe. 2017 BONANOMI; Roberto Carlos, SILVA; Wesley Vieira, DEL CORSO; Jansen Maia, DUCLÓS;
Luiz Carlos. Aplicação da teoria Grey e FMEA – análise dos modos de falha e efeitos na priorização de riscos de projetos de
desenvolvimento de software produto. Revista de Gestão Industrial, v6, n.4, 2010.
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TITULO Um estudo sobre gestão estratégica de risco – foco FMEA

INTRODUCAO

Ao desenvolver um projeto umas das preocupações obvias é quanto a confiabilidade e eficácia do produto que está sendo
desenvolvido. A confiabilidade tem se tornado cada vez mais importante para os clientes, pois está relacionada de forma direta com
satisfação destes, através da relação de percepção e expectativa(ALMEIDA,2003). Para identificar possíveis falhas ou não
conformidades pode-se utilizar uma ferramenta chamada FMEA. A Análise dos Modos e Efeitos de Falhas que tem como objetivo
identificar potenciais modos de falha de um produto ou processo de forma a avaliar o risco associado a estes modos de falhas
(Silveira,2012).

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo verificar se a ferramenta FMEA pode ser utilizada de forma eficiente para identificar potenciais falhas
no desenvolvimento de softwares.

METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido a partir de um mapeamento sistemático, onde foram analisados artigos em diferentes repositórios que
de alguma forma citavam a análise FMEA como tema principal de pesquisa inicial, A pesquisa retornou 1.785 artigos. A partir dos
resultados encontrados foram criados critérios de exclusão e utilização dos artigos que seriam usados como fonte de dados, esses
critérios foram:1. Aplicação na tecnologia 2. Aplicação no desenvolvimento de softwares.

RESULTADOS

No desenvolvimento de softwares, o FMEA pode ser utilizado no seu ciclo de vida, sendo implementado em diversas etapas desde a
análise inicial até o fim da vida útil. Segundo Banerjee(1995), as empresas de software que pretendem usar FMEA pela primeira vez
devem fazer esforços para definir as metas e obter a aprovação do gerente, pois isso definitivamente terá um impacto no tempo
total do projeto.

CONCLUSOES

O FMEA tem impacto direto no retorno financeiro de uma empresa, reduzindo ou eliminando falhas e estabelecendo ações e
procedimentos para lidar com os riscos. Na perspectiva dos colaboradores que trabalham na empresa, sendo o FMEA uma
ferramenta, ela estimula o trabalho em equipe, pois sua metodologia exige comprometimento e motivação dos colaboradores, para
que possam desenvolver atividades em conjunto para o futuro das organizações e de si mesmas.

REFERENCIAS

MUKIKAMI; Erick, LOPES; Guilherme Martins, BAUER; Luiz Fernando. Aplicação de FMEA – análise de modos de falhas e efeitos em
uma linha de produção SMT de placa-mãe. Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial Departamento Eletrotécnica
Acadêmico - do de DAELT – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, 2015. SANTOS, Lucas Oliveira; SANTOS,
Matheus Fernandes Souza; CASTRO, João Paulo do Prado; SOUZA, Wiliam Santos;CARDOSO, Johnatha Pinto; análise dos modos de
falha e seus efeitos (FMEA): uma avaliação das publicações em periódicos nacionais e internacionais. IX SIMPRO – Simpósio de
Engenharia de Produção de Sergipe. 2017 BONANOMI; Roberto Carlos, SILVA; Wesley Vieira, DEL CORSO; Jansen Maia, DUCLÓS;
Luiz Carlos. Aplicação da teoria Grey e FMEA – análise dos modos de falha e efeitos na priorização de riscos de projetos de
desenvolvimento de software produto. Revista de Gestão Industrial, v6, n.4, 2010.
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TITULO Um estudo sobre gestão estratégica de risco – foco FMEA

INTRODUCAO

Ao desenvolver um projeto umas das preocupações obvias é quanto a confiabilidade e eficácia do produto que está sendo
desenvolvido. A confiabilidade tem se tornado cada vez mais importante para os clientes, pois está relacionada de forma direta com
satisfação destes, através da relação de percepção e expectativa(ALMEIDA,2003). Para identificar possíveis falhas ou não
conformidades pode-se utilizar uma ferramenta chamada FMEA. A Análise dos Modos e Efeitos de Falhas que tem como objetivo
identificar potenciais modos de falha de um produto ou processo de forma a avaliar o risco associado a estes modos de falhas
(Silveira,2012).

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo verificar se a ferramenta FMEA pode ser utilizada de forma eficiente para identificar potenciais falhas
no desenvolvimento de softwares.

METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido a partir de um mapeamento sistemático, onde foram analisados artigos em diferentes repositórios que
de alguma forma citavam a análise FMEA como tema principal de pesquisa inicial, A pesquisa retornou 1.785 artigos. A partir dos
resultados encontrados foram criados critérios de exclusão e utilização dos artigos que seriam usados como fonte de dados, esses
critérios foram:1. Aplicação na tecnologia 2. Aplicação no desenvolvimento de softwares.

RESULTADOS

No desenvolvimento de softwares, o FMEA pode ser utilizado no seu ciclo de vida, sendo implementado em diversas etapas desde a
análise inicial até o fim da vida útil. Segundo Banerjee(1995), as empresas de software que pretendem usar FMEA pela primeira vez
devem fazer esforços para definir as metas e obter a aprovação do gerente, pois isso definitivamente terá um impacto no tempo
total do projeto.

CONCLUSOES

O FMEA tem impacto direto no retorno financeiro de uma empresa, reduzindo ou eliminando falhas e estabelecendo ações e
procedimentos para lidar com os riscos. Na perspectiva dos colaboradores que trabalham na empresa, sendo o FMEA uma
ferramenta, ela estimula o trabalho em equipe, pois sua metodologia exige comprometimento e motivação dos colaboradores, para
que possam desenvolver atividades em conjunto para o futuro das organizações e de si mesmas.

REFERENCIAS

MUKIKAMI; Erick, LOPES; Guilherme Martins, BAUER; Luiz Fernando. Aplicação de FMEA – análise de modos de falhas e efeitos em
uma linha de produção SMT de placa-mãe. Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial Departamento Eletrotécnica
Acadêmico - do de DAELT – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, 2015. SANTOS, Lucas Oliveira; SANTOS,
Matheus Fernandes Souza; CASTRO, João Paulo do Prado; SOUZA, Wiliam Santos;CARDOSO, Johnatha Pinto; análise dos modos de
falha e seus efeitos (FMEA): uma avaliação das publicações em periódicos nacionais e internacionais. IX SIMPRO – Simpósio de
Engenharia de Produção de Sergipe. 2017 BONANOMI; Roberto Carlos, SILVA; Wesley Vieira, DEL CORSO; Jansen Maia, DUCLÓS;
Luiz Carlos. Aplicação da teoria Grey e FMEA – análise dos modos de falha e efeitos na priorização de riscos de projetos de
desenvolvimento de software produto. Revista de Gestão Industrial, v6, n.4, 2010.
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TITULO Um estudo sobre gestão estratégica de risco – foco FMEA

INTRODUCAO

Ao desenvolver um projeto umas das preocupações obvias é quanto a confiabilidade e eficácia do produto que está sendo
desenvolvido. A confiabilidade tem se tornado cada vez mais importante para os clientes, pois está relacionada de forma direta com
satisfação destes, através da relação de percepção e expectativa(ALMEIDA,2003). Para identificar possíveis falhas ou não
conformidades pode-se utilizar uma ferramenta chamada FMEA. A Análise dos Modos e Efeitos de Falhas que tem como objetivo
identificar potenciais modos de falha de um produto ou processo de forma a avaliar o risco associado a estes modos de falhas
(Silveira,2012).

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo verificar se a ferramenta FMEA pode ser utilizada de forma eficiente para identificar potenciais falhas
no desenvolvimento de softwares.

METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido a partir de um mapeamento sistemático, onde foram analisados artigos em diferentes repositórios que
de alguma forma citavam a análise FMEA como tema principal de pesquisa inicial, A pesquisa retornou 1.785 artigos. A partir dos
resultados encontrados foram criados critérios de exclusão e utilização dos artigos que seriam usados como fonte de dados, esses
critérios foram:1. Aplicação na tecnologia 2. Aplicação no desenvolvimento de softwares.

RESULTADOS

No desenvolvimento de softwares, o FMEA pode ser utilizado no seu ciclo de vida, sendo implementado em diversas etapas desde a
análise inicial até o fim da vida útil. Segundo Banerjee(1995), as empresas de software que pretendem usar FMEA pela primeira vez
devem fazer esforços para definir as metas e obter a aprovação do gerente, pois isso definitivamente terá um impacto no tempo
total do projeto.

CONCLUSOES

O FMEA tem impacto direto no retorno financeiro de uma empresa, reduzindo ou eliminando falhas e estabelecendo ações e
procedimentos para lidar com os riscos. Na perspectiva dos colaboradores que trabalham na empresa, sendo o FMEA uma
ferramenta, ela estimula o trabalho em equipe, pois sua metodologia exige comprometimento e motivação dos colaboradores, para
que possam desenvolver atividades em conjunto para o futuro das organizações e de si mesmas.

REFERENCIAS

MUKIKAMI; Erick, LOPES; Guilherme Martins, BAUER; Luiz Fernando. Aplicação de FMEA – análise de modos de falhas e efeitos em
uma linha de produção SMT de placa-mãe. Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial Departamento Eletrotécnica
Acadêmico - do de DAELT – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, 2015. SANTOS, Lucas Oliveira; SANTOS,
Matheus Fernandes Souza; CASTRO, João Paulo do Prado; SOUZA, Wiliam Santos;CARDOSO, Johnatha Pinto; análise dos modos de
falha e seus efeitos (FMEA): uma avaliação das publicações em periódicos nacionais e internacionais. IX SIMPRO – Simpósio de
Engenharia de Produção de Sergipe. 2017 BONANOMI; Roberto Carlos, SILVA; Wesley Vieira, DEL CORSO; Jansen Maia, DUCLÓS;
Luiz Carlos. Aplicação da teoria Grey e FMEA – análise dos modos de falha e efeitos na priorização de riscos de projetos de
desenvolvimento de software produto. Revista de Gestão Industrial, v6, n.4, 2010.
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TITULO Um estudo sobre gestão estratégica de risco – foco FMEA

INTRODUCAO

Ao desenvolver um projeto umas das preocupações obvias é quanto a confiabilidade e eficácia do produto que está sendo
desenvolvido. A confiabilidade tem se tornado cada vez mais importante para os clientes, pois está relacionada de forma direta com
satisfação destes, através da relação de percepção e expectativa(ALMEIDA,2003). Para identificar possíveis falhas ou não
conformidades pode-se utilizar uma ferramenta chamada FMEA. A Análise dos Modos e Efeitos de Falhas que tem como objetivo
identificar potenciais modos de falha de um produto ou processo de forma a avaliar o risco associado a estes modos de falhas
(Silveira,2012).

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo verificar se a ferramenta FMEA pode ser utilizada de forma eficiente para identificar potenciais falhas
no desenvolvimento de softwares.

METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido a partir de um mapeamento sistemático, onde foram analisados artigos em diferentes repositórios que
de alguma forma citavam a análise FMEA como tema principal de pesquisa inicial, A pesquisa retornou 1.785 artigos. A partir dos
resultados encontrados foram criados critérios de exclusão e utilização dos artigos que seriam usados como fonte de dados, esses
critérios foram:1. Aplicação na tecnologia 2. Aplicação no desenvolvimento de softwares.

RESULTADOS

No desenvolvimento de softwares, o FMEA pode ser utilizado no seu ciclo de vida, sendo implementado em diversas etapas desde a
análise inicial até o fim da vida útil. Segundo Banerjee(1995), as empresas de software que pretendem usar FMEA pela primeira vez
devem fazer esforços para definir as metas e obter a aprovação do gerente, pois isso definitivamente terá um impacto no tempo
total do projeto.

CONCLUSOES

O FMEA tem impacto direto no retorno financeiro de uma empresa, reduzindo ou eliminando falhas e estabelecendo ações e
procedimentos para lidar com os riscos. Na perspectiva dos colaboradores que trabalham na empresa, sendo o FMEA uma
ferramenta, ela estimula o trabalho em equipe, pois sua metodologia exige comprometimento e motivação dos colaboradores, para
que possam desenvolver atividades em conjunto para o futuro das organizações e de si mesmas.

REFERENCIAS

MUKIKAMI; Erick, LOPES; Guilherme Martins, BAUER; Luiz Fernando. Aplicação de FMEA – análise de modos de falhas e efeitos em
uma linha de produção SMT de placa-mãe. Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial Departamento Eletrotécnica
Acadêmico - do de DAELT – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, 2015. SANTOS, Lucas Oliveira; SANTOS,
Matheus Fernandes Souza; CASTRO, João Paulo do Prado; SOUZA, Wiliam Santos;CARDOSO, Johnatha Pinto; análise dos modos de
falha e seus efeitos (FMEA): uma avaliação das publicações em periódicos nacionais e internacionais. IX SIMPRO – Simpósio de
Engenharia de Produção de Sergipe. 2017 BONANOMI; Roberto Carlos, SILVA; Wesley Vieira, DEL CORSO; Jansen Maia, DUCLÓS;
Luiz Carlos. Aplicação da teoria Grey e FMEA – análise dos modos de falha e efeitos na priorização de riscos de projetos de
desenvolvimento de software produto. Revista de Gestão Industrial, v6, n.4, 2010.
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TITULO Um estudo sobre gestão estratégica de risco – foco FMEA

INTRODUCAO

Ao desenvolver um projeto umas das preocupações obvias é quanto a confiabilidade e eficácia do produto que está sendo
desenvolvido. A confiabilidade tem se tornado cada vez mais importante para os clientes, pois está relacionada de forma direta com
satisfação destes, através da relação de percepção e expectativa(ALMEIDA,2003). Para identificar possíveis falhas ou não
conformidades pode-se utilizar uma ferramenta chamada FMEA. A Análise dos Modos e Efeitos de Falhas que tem como objetivo
identificar potenciais modos de falha de um produto ou processo de forma a avaliar o risco associado a estes modos de falhas
(Silveira,2012).

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo verificar se a ferramenta FMEA pode ser utilizada de forma eficiente para identificar potenciais falhas
no desenvolvimento de softwares.

METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido a partir de um mapeamento sistemático, onde foram analisados artigos em diferentes repositórios que
de alguma forma citavam a análise FMEA como tema principal de pesquisa inicial, A pesquisa retornou 1.785 artigos. A partir dos
resultados encontrados foram criados critérios de exclusão e utilização dos artigos que seriam usados como fonte de dados, esses
critérios foram:1. Aplicação na tecnologia 2. Aplicação no desenvolvimento de softwares.

RESULTADOS

No desenvolvimento de softwares, o FMEA pode ser utilizado no seu ciclo de vida, sendo implementado em diversas etapas desde a
análise inicial até o fim da vida útil. Segundo Banerjee(1995), as empresas de software que pretendem usar FMEA pela primeira vez
devem fazer esforços para definir as metas e obter a aprovação do gerente, pois isso definitivamente terá um impacto no tempo
total do projeto.

CONCLUSOES

O FMEA tem impacto direto no retorno financeiro de uma empresa, reduzindo ou eliminando falhas e estabelecendo ações e
procedimentos para lidar com os riscos. Na perspectiva dos colaboradores que trabalham na empresa, sendo o FMEA uma
ferramenta, ela estimula o trabalho em equipe, pois sua metodologia exige comprometimento e motivação dos colaboradores, para
que possam desenvolver atividades em conjunto para o futuro das organizações e de si mesmas.

REFERENCIAS

MUKIKAMI; Erick, LOPES; Guilherme Martins, BAUER; Luiz Fernando. Aplicação de FMEA – análise de modos de falhas e efeitos em
uma linha de produção SMT de placa-mãe. Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial Departamento Eletrotécnica
Acadêmico - do de DAELT – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, 2015. SANTOS, Lucas Oliveira; SANTOS,
Matheus Fernandes Souza; CASTRO, João Paulo do Prado; SOUZA, Wiliam Santos;CARDOSO, Johnatha Pinto; análise dos modos de
falha e seus efeitos (FMEA): uma avaliação das publicações em periódicos nacionais e internacionais. IX SIMPRO – Simpósio de
Engenharia de Produção de Sergipe. 2017 BONANOMI; Roberto Carlos, SILVA; Wesley Vieira, DEL CORSO; Jansen Maia, DUCLÓS;
Luiz Carlos. Aplicação da teoria Grey e FMEA – análise dos modos de falha e efeitos na priorização de riscos de projetos de
desenvolvimento de software produto. Revista de Gestão Industrial, v6, n.4, 2010.
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TITULO Tumor de bainha neural em canino – Relato de caso

INTRODUCAO

Neoformações primárias de nervos periféricos não são frequentes nos animais, embora já relatadas em cães, em bovinos, em gatos
e em cavalo. Sendo a incidência de aproximadamente 0,5% de tumores neurais benignos e malignos em cães. As neoplasias de
bainha de nervos periféricos são provindas de células mielinizadoras do sistema nervoso periférico e são compostos
fundamentalmente por células de Schwann. Compreendem os neurofibromas, perineuromas, neuroma traumático, schwannomas e
neoplasias malignas da bainha de nervo periférico.

OBJETIVOS Relatar caso de tumor de bainha neural em canino atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino SRD, fêmea, 4 anos, com queixa
principal de aumento cutâneo em membro pélvico direito. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada para
processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foi recebido dois fragmentos cutâneos, o maior medindo 7,1 x 5,7 x 3,4 cm e o menor, 6,1 x 5,5 x 3,1 cm. De consistência firme,
irregular, alopécico, ulcerado e esbranquiçado. Ao corte, firme, esbranquiçado e sólido. Microscopicamente observou-se neoplasia
de moderada celularidade, irregular, invasiva, infiltrativa. Arranjo em redemoinhos sobre estroma colagenoso. As células são
fusiformes, intermediárias, de moderado citoplasma, eosinofílico, homogêneo, indistinto, núcleo arredondado, grande, centralizado,
cromatina frouxa, 01 a 02 nucléolos pequenos e conspícuos. Moderada anisocitose, anisocariose, pleomorfismo celular, discretas
cariomegalia e células multinucleadas. Raras figuras de mitose (0 a 1 figuras de mitose em 10 CGA). Áreas ulceradas associadas a
infiltrado neutrofílico moderado e focalmente extenso, áreas de necrose moderadas multifocais, áreas de mineralização multifocal.
O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de tumor de bainha neural grau II devido as características da
neoplasia, composição celular e organização tecidual.

CONCLUSOES

Nos cães, o tumor de bainha neural é uma neoplasia maligna de baixa frequência na rotina clínica. A remoção cirúrgica é o
tratamento de eleição, envolvendo a ressecção da neoformação, remoção do membro atingido com ressecção do plexo juntamente
da raiz do nervo envolvido. O prognóstico é reservado, e as recidivas são comuns. O acompanhamento do paciente após a
intervenção cirúrgica é necessário para certificar-se que não houve metástases. O grau histológico dos sarcomas de tecidos moles
pode ser atribuído de acordo com alguns critérios celulares. São eles: diferenciação tecidual (pouco, moderado e não diferenciado),
figuras de mitose e presença de necrose (Dennis et al., 2011).

REFERENCIAS

1. Cordy, D.R. Tumors of the nervous system. In: Moulton, J.E. Tumors in domestic animals. 3.ed. Berkeley: California, 1990. p.610-
656. 2. García, P.; Sánchez, B.; Sánchez, M.A.; González, M.; Rollán, E.; Flores, J.M. Epithelioid malignant peripheral nerve sheath
tumor in a dog. J. Comp. Pathol., v.131, p.87-91, 2004. 3. da Cruz, Thalita Priscila Peres Seabra, et al. "Schwannoma maligno
cutâneo em canino." Acta Veterinaria Brasilica 9.2 (2015): 185-189. 4. Dennis, M. M., et al. "Prognostic factors for cutaneous and
subcutaneous soft tissue sarcomas in dogs." Veterinary Pathology 48.1 (2011): 73-84.
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TITULO Tumor de bainha neural em canino – Relato de caso

INTRODUCAO

Neoformações primárias de nervos periféricos não são frequentes nos animais, embora já relatadas em cães, em bovinos, em gatos
e em cavalo. Sendo a incidência de aproximadamente 0,5% de tumores neurais benignos e malignos em cães. As neoplasias de
bainha de nervos periféricos são provindas de células mielinizadoras do sistema nervoso periférico e são compostos
fundamentalmente por células de Schwann. Compreendem os neurofibromas, perineuromas, neuroma traumático, schwannomas e
neoplasias malignas da bainha de nervo periférico.

OBJETIVOS Relatar caso de tumor de bainha neural em canino atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino SRD, fêmea, 4 anos, com queixa
principal de aumento cutâneo em membro pélvico direito. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada para
processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foi recebido dois fragmentos cutâneos, o maior medindo 7,1 x 5,7 x 3,4 cm e o menor, 6,1 x 5,5 x 3,1 cm. De consistência firme,
irregular, alopécico, ulcerado e esbranquiçado. Ao corte, firme, esbranquiçado e sólido. Microscopicamente observou-se neoplasia
de moderada celularidade, irregular, invasiva, infiltrativa. Arranjo em redemoinhos sobre estroma colagenoso. As células são
fusiformes, intermediárias, de moderado citoplasma, eosinofílico, homogêneo, indistinto, núcleo arredondado, grande, centralizado,
cromatina frouxa, 01 a 02 nucléolos pequenos e conspícuos. Moderada anisocitose, anisocariose, pleomorfismo celular, discretas
cariomegalia e células multinucleadas. Raras figuras de mitose (0 a 1 figuras de mitose em 10 CGA). Áreas ulceradas associadas a
infiltrado neutrofílico moderado e focalmente extenso, áreas de necrose moderadas multifocais, áreas de mineralização multifocal.
O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de tumor de bainha neural grau II devido as características da
neoplasia, composição celular e organização tecidual.

CONCLUSOES

Nos cães, o tumor de bainha neural é uma neoplasia maligna de baixa frequência na rotina clínica. A remoção cirúrgica é o
tratamento de eleição, envolvendo a ressecção da neoformação, remoção do membro atingido com ressecção do plexo juntamente
da raiz do nervo envolvido. O prognóstico é reservado, e as recidivas são comuns. O acompanhamento do paciente após a
intervenção cirúrgica é necessário para certificar-se que não houve metástases. O grau histológico dos sarcomas de tecidos moles
pode ser atribuído de acordo com alguns critérios celulares. São eles: diferenciação tecidual (pouco, moderado e não diferenciado),
figuras de mitose e presença de necrose (Dennis et al., 2011).

REFERENCIAS

1. Cordy, D.R. Tumors of the nervous system. In: Moulton, J.E. Tumors in domestic animals. 3.ed. Berkeley: California, 1990. p.610-
656. 2. García, P.; Sánchez, B.; Sánchez, M.A.; González, M.; Rollán, E.; Flores, J.M. Epithelioid malignant peripheral nerve sheath
tumor in a dog. J. Comp. Pathol., v.131, p.87-91, 2004. 3. da Cruz, Thalita Priscila Peres Seabra, et al. "Schwannoma maligno
cutâneo em canino." Acta Veterinaria Brasilica 9.2 (2015): 185-189. 4. Dennis, M. M., et al. "Prognostic factors for cutaneous and
subcutaneous soft tissue sarcomas in dogs." Veterinary Pathology 48.1 (2011): 73-84.
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TITULO Tumor de bainha neural em canino – Relato de caso

INTRODUCAO

Neoformações primárias de nervos periféricos não são frequentes nos animais, embora já relatadas em cães, em bovinos, em gatos
e em cavalo. Sendo a incidência de aproximadamente 0,5% de tumores neurais benignos e malignos em cães. As neoplasias de
bainha de nervos periféricos são provindas de células mielinizadoras do sistema nervoso periférico e são compostos
fundamentalmente por células de Schwann. Compreendem os neurofibromas, perineuromas, neuroma traumático, schwannomas e
neoplasias malignas da bainha de nervo periférico.

OBJETIVOS Relatar caso de tumor de bainha neural em canino atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino SRD, fêmea, 4 anos, com queixa
principal de aumento cutâneo em membro pélvico direito. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada para
processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foi recebido dois fragmentos cutâneos, o maior medindo 7,1 x 5,7 x 3,4 cm e o menor, 6,1 x 5,5 x 3,1 cm. De consistência firme,
irregular, alopécico, ulcerado e esbranquiçado. Ao corte, firme, esbranquiçado e sólido. Microscopicamente observou-se neoplasia
de moderada celularidade, irregular, invasiva, infiltrativa. Arranjo em redemoinhos sobre estroma colagenoso. As células são
fusiformes, intermediárias, de moderado citoplasma, eosinofílico, homogêneo, indistinto, núcleo arredondado, grande, centralizado,
cromatina frouxa, 01 a 02 nucléolos pequenos e conspícuos. Moderada anisocitose, anisocariose, pleomorfismo celular, discretas
cariomegalia e células multinucleadas. Raras figuras de mitose (0 a 1 figuras de mitose em 10 CGA). Áreas ulceradas associadas a
infiltrado neutrofílico moderado e focalmente extenso, áreas de necrose moderadas multifocais, áreas de mineralização multifocal.
O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de tumor de bainha neural grau II devido as características da
neoplasia, composição celular e organização tecidual.

CONCLUSOES

Nos cães, o tumor de bainha neural é uma neoplasia maligna de baixa frequência na rotina clínica. A remoção cirúrgica é o
tratamento de eleição, envolvendo a ressecção da neoformação, remoção do membro atingido com ressecção do plexo juntamente
da raiz do nervo envolvido. O prognóstico é reservado, e as recidivas são comuns. O acompanhamento do paciente após a
intervenção cirúrgica é necessário para certificar-se que não houve metástases. O grau histológico dos sarcomas de tecidos moles
pode ser atribuído de acordo com alguns critérios celulares. São eles: diferenciação tecidual (pouco, moderado e não diferenciado),
figuras de mitose e presença de necrose (Dennis et al., 2011).

REFERENCIAS

1. Cordy, D.R. Tumors of the nervous system. In: Moulton, J.E. Tumors in domestic animals. 3.ed. Berkeley: California, 1990. p.610-
656. 2. García, P.; Sánchez, B.; Sánchez, M.A.; González, M.; Rollán, E.; Flores, J.M. Epithelioid malignant peripheral nerve sheath
tumor in a dog. J. Comp. Pathol., v.131, p.87-91, 2004. 3. da Cruz, Thalita Priscila Peres Seabra, et al. "Schwannoma maligno
cutâneo em canino." Acta Veterinaria Brasilica 9.2 (2015): 185-189. 4. Dennis, M. M., et al. "Prognostic factors for cutaneous and
subcutaneous soft tissue sarcomas in dogs." Veterinary Pathology 48.1 (2011): 73-84.
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TITULO Tumor de bainha neural em canino – Relato de caso

INTRODUCAO

Neoformações primárias de nervos periféricos não são frequentes nos animais, embora já relatadas em cães, em bovinos, em gatos
e em cavalo. Sendo a incidência de aproximadamente 0,5% de tumores neurais benignos e malignos em cães. As neoplasias de
bainha de nervos periféricos são provindas de células mielinizadoras do sistema nervoso periférico e são compostos
fundamentalmente por células de Schwann. Compreendem os neurofibromas, perineuromas, neuroma traumático, schwannomas e
neoplasias malignas da bainha de nervo periférico.

OBJETIVOS Relatar caso de tumor de bainha neural em canino atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino SRD, fêmea, 4 anos, com queixa
principal de aumento cutâneo em membro pélvico direito. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada para
processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foi recebido dois fragmentos cutâneos, o maior medindo 7,1 x 5,7 x 3,4 cm e o menor, 6,1 x 5,5 x 3,1 cm. De consistência firme,
irregular, alopécico, ulcerado e esbranquiçado. Ao corte, firme, esbranquiçado e sólido. Microscopicamente observou-se neoplasia
de moderada celularidade, irregular, invasiva, infiltrativa. Arranjo em redemoinhos sobre estroma colagenoso. As células são
fusiformes, intermediárias, de moderado citoplasma, eosinofílico, homogêneo, indistinto, núcleo arredondado, grande, centralizado,
cromatina frouxa, 01 a 02 nucléolos pequenos e conspícuos. Moderada anisocitose, anisocariose, pleomorfismo celular, discretas
cariomegalia e células multinucleadas. Raras figuras de mitose (0 a 1 figuras de mitose em 10 CGA). Áreas ulceradas associadas a
infiltrado neutrofílico moderado e focalmente extenso, áreas de necrose moderadas multifocais, áreas de mineralização multifocal.
O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de tumor de bainha neural grau II devido as características da
neoplasia, composição celular e organização tecidual.

CONCLUSOES

Nos cães, o tumor de bainha neural é uma neoplasia maligna de baixa frequência na rotina clínica. A remoção cirúrgica é o
tratamento de eleição, envolvendo a ressecção da neoformação, remoção do membro atingido com ressecção do plexo juntamente
da raiz do nervo envolvido. O prognóstico é reservado, e as recidivas são comuns. O acompanhamento do paciente após a
intervenção cirúrgica é necessário para certificar-se que não houve metástases. O grau histológico dos sarcomas de tecidos moles
pode ser atribuído de acordo com alguns critérios celulares. São eles: diferenciação tecidual (pouco, moderado e não diferenciado),
figuras de mitose e presença de necrose (Dennis et al., 2011).

REFERENCIAS

1. Cordy, D.R. Tumors of the nervous system. In: Moulton, J.E. Tumors in domestic animals. 3.ed. Berkeley: California, 1990. p.610-
656. 2. García, P.; Sánchez, B.; Sánchez, M.A.; González, M.; Rollán, E.; Flores, J.M. Epithelioid malignant peripheral nerve sheath
tumor in a dog. J. Comp. Pathol., v.131, p.87-91, 2004. 3. da Cruz, Thalita Priscila Peres Seabra, et al. "Schwannoma maligno
cutâneo em canino." Acta Veterinaria Brasilica 9.2 (2015): 185-189. 4. Dennis, M. M., et al. "Prognostic factors for cutaneous and
subcutaneous soft tissue sarcomas in dogs." Veterinary Pathology 48.1 (2011): 73-84.
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TITULO Tumor de bainha neural em canino – Relato de caso

INTRODUCAO

Neoformações primárias de nervos periféricos não são frequentes nos animais, embora já relatadas em cães, em bovinos, em gatos
e em cavalo. Sendo a incidência de aproximadamente 0,5% de tumores neurais benignos e malignos em cães. As neoplasias de
bainha de nervos periféricos são provindas de células mielinizadoras do sistema nervoso periférico e são compostos
fundamentalmente por células de Schwann. Compreendem os neurofibromas, perineuromas, neuroma traumático, schwannomas e
neoplasias malignas da bainha de nervo periférico.

OBJETIVOS Relatar caso de tumor de bainha neural em canino atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino SRD, fêmea, 4 anos, com queixa
principal de aumento cutâneo em membro pélvico direito. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada para
processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foi recebido dois fragmentos cutâneos, o maior medindo 7,1 x 5,7 x 3,4 cm e o menor, 6,1 x 5,5 x 3,1 cm. De consistência firme,
irregular, alopécico, ulcerado e esbranquiçado. Ao corte, firme, esbranquiçado e sólido. Microscopicamente observou-se neoplasia
de moderada celularidade, irregular, invasiva, infiltrativa. Arranjo em redemoinhos sobre estroma colagenoso. As células são
fusiformes, intermediárias, de moderado citoplasma, eosinofílico, homogêneo, indistinto, núcleo arredondado, grande, centralizado,
cromatina frouxa, 01 a 02 nucléolos pequenos e conspícuos. Moderada anisocitose, anisocariose, pleomorfismo celular, discretas
cariomegalia e células multinucleadas. Raras figuras de mitose (0 a 1 figuras de mitose em 10 CGA). Áreas ulceradas associadas a
infiltrado neutrofílico moderado e focalmente extenso, áreas de necrose moderadas multifocais, áreas de mineralização multifocal.
O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de tumor de bainha neural grau II devido as características da
neoplasia, composição celular e organização tecidual.

CONCLUSOES

Nos cães, o tumor de bainha neural é uma neoplasia maligna de baixa frequência na rotina clínica. A remoção cirúrgica é o
tratamento de eleição, envolvendo a ressecção da neoformação, remoção do membro atingido com ressecção do plexo juntamente
da raiz do nervo envolvido. O prognóstico é reservado, e as recidivas são comuns. O acompanhamento do paciente após a
intervenção cirúrgica é necessário para certificar-se que não houve metástases. O grau histológico dos sarcomas de tecidos moles
pode ser atribuído de acordo com alguns critérios celulares. São eles: diferenciação tecidual (pouco, moderado e não diferenciado),
figuras de mitose e presença de necrose (Dennis et al., 2011).

REFERENCIAS

1. Cordy, D.R. Tumors of the nervous system. In: Moulton, J.E. Tumors in domestic animals. 3.ed. Berkeley: California, 1990. p.610-
656. 2. García, P.; Sánchez, B.; Sánchez, M.A.; González, M.; Rollán, E.; Flores, J.M. Epithelioid malignant peripheral nerve sheath
tumor in a dog. J. Comp. Pathol., v.131, p.87-91, 2004. 3. da Cruz, Thalita Priscila Peres Seabra, et al. "Schwannoma maligno
cutâneo em canino." Acta Veterinaria Brasilica 9.2 (2015): 185-189. 4. Dennis, M. M., et al. "Prognostic factors for cutaneous and
subcutaneous soft tissue sarcomas in dogs." Veterinary Pathology 48.1 (2011): 73-84.
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TITULO Tumor de bainha neural em canino – Relato de caso

INTRODUCAO

Neoformações primárias de nervos periféricos não são frequentes nos animais, embora já relatadas em cães, em bovinos, em gatos
e em cavalo. Sendo a incidência de aproximadamente 0,5% de tumores neurais benignos e malignos em cães. As neoplasias de
bainha de nervos periféricos são provindas de células mielinizadoras do sistema nervoso periférico e são compostos
fundamentalmente por células de Schwann. Compreendem os neurofibromas, perineuromas, neuroma traumático, schwannomas e
neoplasias malignas da bainha de nervo periférico.

OBJETIVOS Relatar caso de tumor de bainha neural em canino atendido no Hospital Veterinário UNISA (HOVET).

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET em 2022, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais um canino SRD, fêmea, 4 anos, com queixa
principal de aumento cutâneo em membro pélvico direito. Animal foi submetido a ressecção cirúrgica. A amostra foi enviada para
processamento e análise histopatológico.

RESULTADOS

Foi recebido dois fragmentos cutâneos, o maior medindo 7,1 x 5,7 x 3,4 cm e o menor, 6,1 x 5,5 x 3,1 cm. De consistência firme,
irregular, alopécico, ulcerado e esbranquiçado. Ao corte, firme, esbranquiçado e sólido. Microscopicamente observou-se neoplasia
de moderada celularidade, irregular, invasiva, infiltrativa. Arranjo em redemoinhos sobre estroma colagenoso. As células são
fusiformes, intermediárias, de moderado citoplasma, eosinofílico, homogêneo, indistinto, núcleo arredondado, grande, centralizado,
cromatina frouxa, 01 a 02 nucléolos pequenos e conspícuos. Moderada anisocitose, anisocariose, pleomorfismo celular, discretas
cariomegalia e células multinucleadas. Raras figuras de mitose (0 a 1 figuras de mitose em 10 CGA). Áreas ulceradas associadas a
infiltrado neutrofílico moderado e focalmente extenso, áreas de necrose moderadas multifocais, áreas de mineralização multifocal.
O resultado do exame histopatológico confirmou o diagnóstico de tumor de bainha neural grau II devido as características da
neoplasia, composição celular e organização tecidual.

CONCLUSOES

Nos cães, o tumor de bainha neural é uma neoplasia maligna de baixa frequência na rotina clínica. A remoção cirúrgica é o
tratamento de eleição, envolvendo a ressecção da neoformação, remoção do membro atingido com ressecção do plexo juntamente
da raiz do nervo envolvido. O prognóstico é reservado, e as recidivas são comuns. O acompanhamento do paciente após a
intervenção cirúrgica é necessário para certificar-se que não houve metástases. O grau histológico dos sarcomas de tecidos moles
pode ser atribuído de acordo com alguns critérios celulares. São eles: diferenciação tecidual (pouco, moderado e não diferenciado),
figuras de mitose e presença de necrose (Dennis et al., 2011).

REFERENCIAS

1. Cordy, D.R. Tumors of the nervous system. In: Moulton, J.E. Tumors in domestic animals. 3.ed. Berkeley: California, 1990. p.610-
656. 2. García, P.; Sánchez, B.; Sánchez, M.A.; González, M.; Rollán, E.; Flores, J.M. Epithelioid malignant peripheral nerve sheath
tumor in a dog. J. Comp. Pathol., v.131, p.87-91, 2004. 3. da Cruz, Thalita Priscila Peres Seabra, et al. "Schwannoma maligno
cutâneo em canino." Acta Veterinaria Brasilica 9.2 (2015): 185-189. 4. Dennis, M. M., et al. "Prognostic factors for cutaneous and
subcutaneous soft tissue sarcomas in dogs." Veterinary Pathology 48.1 (2011): 73-84.
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TITULO Acessibilidade em edificações tombadas do centro histórico de Sabará, Minas Gerais

INTRODUCAO

Esta proposta refere-se à divulgação da pesquisa de iniciação científica, iniciada em setembro/2022 com duração de um ano, tendo
por objetivo analisar as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência em quatro edificações tombadas do município de
Sabará/MG, sendo elas: Teatro Municipal; Museu do Ouro; Igreja Nossa Senhora do Rosário e Chafariz Kaquende. Essas edificações
são atrativos turísticos da cidade e não possuem recuo frontal. O trabalho visa despertar o debate para importância da adaptação
dos espaços públicos da cidade de Sabará acerca da acessibilidade, vista como direito que garante à pessoa com deficiência viver
de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social, assim como o direito à cultura, conforme
estabelecido na Lei Nº 13.146/2015 (BRASIL, 2015).

OBJETIVOS
Os principais objetivos que norteiam a pesquisa são: apontar condições de acessibilidade, listar possíveis problemas e identificar
soluções de acessibilidade atualmente empregadas.

METODOLOGIA

Nossa proposta metodológica é: . pesquisa bibliográfica sobre a temática com o fim de identificar trabalhos que abordam o tema
acessibilidade e patrimônio cultural, assim como análise criteriosa da NBR 9050/2020; . visita técnica aos bens culturais tombados,
com o propósito de verificar os problemas de acessibilidade, bem como as possíveis intervenções a que essas edificações foram
submetidas para tornarem-se acessíveis às pessoas com deficiência. Os dados levantados em campo serão anotados e
fotografados, facilitando a análise pretendida. . para observação dos níveis atuais de acessibilidade encontrados nos imóveis,
faremos uso da lista de verificação construída por Ferreira (2011), que avaliou seis edificações que participaram do Programa
Monumenta do Governo Federal. A lista propõe a verificação dos seguintes aspectos: acessos e circulações; mudanças de nível na
rota de acesso; sinalização na rota de acesso; áreas internas; circulação horizontal; circulação vertical; sanitários e vestiários; locais
de reunião e aglomeração e rotas de fuga e sinalização de emergência.

RESULTADOS

Considerando a pesquisa de campo exploratória feita no início do mês de outubro/2022, apontamos que as edificações, objeto da
pesquisa, possuem barreiras urbanísticas e arquitetônicas, apresentado inconformidade com ABNT/NBR 9050:2020: . os passeios
que circundam os imóveis são estreitos; . não há calçadas rebaixadas no entorno imediato dos bens culturais; . escadas e degraus
estão presentes em todos os acessos das edificações.

CONCLUSOES
Os dados aqui apresentados são parciais e nem todos os elementos que garantem acessibilidade foram analisados e apresentados,
assim como as barreiras urbanísticas e arquitetônicas que promovem a exclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.

REFERENCIAS

ABNT. NBR 9050/2020: acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2020. BRASIL. Lei
nº 13146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência). Diário Oficial da União: D.O.U. Brasília, 7 jul. 2015. FERREIRA, Oscar Luís. Patrimônio Cultural e Acessibilidade: as
intervenções do Programa Monumenta, de 2000 a 2005. 2011. 335 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pesquisa e Pós-Graduação da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UNB, Brasília, 2011.
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TITULO ESCALAS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA QUEDAS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: REVISÃO INTEGRATIVA

INTRODUCAO
A queda é um dos principais eventos adversos observados em adultos hospitalizados, configurando-se como importante indicador
de segurança e qualidade, contudo é passível de prevenção com o uso de escalas preditivas do risco de quedas.

OBJETIVOS Identificar as escalas preditivas para risco de quedas bem como os fatores envolvidos, em pacientes hospitalizados.

METODOLOGIA
Revisão integrativa com análise descritiva realizada nas bases de dados LILACS, BDENF, MEDLINE, CUMED e IBECS. O levantamento
de dados incluiu publicações em português e espanhol, entre 2009 e 2021, adotando os descritores “escala de queda”, “escala de
risco de queda, “assistência/cuidado de enfermagem”, “enfermeiro”.

RESULTADOS

Em 25 produções científicas foram descritas 19 escalas preditivas, sendo Morse (40%), Downton (28%), Tinetti, ST.Thomas Risk
Assessment Tool (8% cada), Questionário da OMS para estudo de quedas no idoso, Fall Risc Score, Easy-Care Risk of the Falls,
Johns Hopkins Fall Risk Assessment Tool, Hendrich Fall Risk Model II, Conley, Hester Davis, Falls Efficacy Scale, Activities - Specific
Balance Confidence, Valorização do Risco de Quedas, Fall Risk Screening Tool, Fall Risk Index, Home Falls and Accidents Screening,
Home Safety Self-Assessment Tool e Fall Screning and Referral Algorithm (4% cada). Dentre os fatores de risco, classificados em
intrínsecos e extrínsecos, verifica-se sexo feminino (59%), idade acima de 60 anos (54%), quedas prévias (59%), Hipertensão,
Diabetes Mellitus e Cardiopatias (54%), medicações de uso contínuo (36%), uso de dispositivos terapêuticos (22%), dificuldade de
marcha e auxílio para deambular e acuidade visual diminuída (18% cada), alteração do estado mental (13%), piso escorregadio, pós-
operatório e alteração auditiva (9% cada), dentre outros (4%). O contexto mais ocorreram as quedas foram em hospitais (68%),
contudo, no histórico prévio de quedas os locais foram citados, como unidades básicas de saúde e domicílios (24%), seguidos pelas
instituições de longa permanência para Idosos (8%).

CONCLUSOES
A Escala de Queda de Morse foi a mais utilizada para analisar os riscos de quedas em adultos hospitalizados, sendo os fatores
intrínsecos os principais envolvidos nestes eventos. O uso de escalas preditivas para risco de quedas pode ser considerada uma
importante ferramenta ao enfermeiro no gerenciamento dos processos de cuidado e da segurança do paciente.

REFERENCIAS

1. Urbanetto JS, Creutzberg M, Franz F, Ojeda BS, Gustavo AS, Bittencourt HR, et al. Morse Fall Scale: tradução e adaptação
transcultural para a língua portuguesa. Rev. esc. enferm. USP. 2013;47(3). 2. Parecer COREN/SC N°17/CT/2019. Escala de Quedas
de Morse. Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 2019:1-4. 3. Falcão RMM, Costa KNFM, Fernandes MGM, Pontes
MLF, Vasconcelos JMB, Oliveira JS. Risco de quedas em pessoas idosas hospitalizadas. Revista Gaúcha de Enfermagem; 40:
20180266, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180266. 4. Bonardi T, Silva LG, Santos DC, Antônio JC,
Soler VM. Morse Fall Scale: grau de risco de queda em idosos hospitalizados. CuidArte Enfermagem; 13(2): 147-151, Dez. 2019.
Disponível em: http://www.webfipa.net/facfipa/ner/sumarios/cuidarte/2019v2/147.pdf
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TITULO PROJETO RONDON®SP Apiaí RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO

O Projeto Rondon® SP é uma iniciativa da Associação dos Rondonistas do Estado de São Paulo que junto com Instituições de
Ensino Superior (IES) e parceiros de iniciativas públicas ou privadas desenvolvem atividades de caráter extensionista em municípios
ou comunidades vulneráveis. As ações ocorrem sempre com o apoio do poder público do município visitado que disponibiliza
alimentação, transporte e alojamento. As ações são construídas entre as IES participantes e os gestores do município no semestre
que antecede a imersão.

OBJETIVOS Relatar a experiência de atuação da equipe de rondonistas na cidade de Apiaí –SP.

METODOLOGIA

Entre os dias 18 a 22 de julho de 2022, 36 docentes e discentes da Universidade Santo Amaro (UNISA), da Faculdade de Medicina
Veterinária de São Paulo (FMVZ/USP), da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), do Centro Universitário da Fundação
Hermínio Ometto (FHO), do Centro Universitário de Saúde ABC (FMABC) e o Conselho Federal de Farmácia realizaram imersão no
Município de Apiaí –SP e desenvolveram atividades de promoção da Saúde e de reconhecimento do município.

RESULTADOS

Durante a semana, os alunos supervisionados, realizaram atividades de aferição de pressão arterial e glicemia, além de orientações
sobre o uso de medicamentos, obesidade, depressão, asma e apoio à equipe de vacinação móvel do município. Foram realizadas
também orientações sobre guarda responsável de animais e conservação de alimentos. Nessas atividades foram atendidos 240
munícipes e realizadas cerca de 150 atualizações vacinais. Foram feitas capacitações em Primeiros Socorros para pais e
adolescentes atendidos pela Rede de Assistência Social e funcionários, bem como, atualização em primeiros socorros para a
Guarda Municipal do Município. Os alunos elaboraram uma oficina das profissões para as crianças e adolescentes atendidos pelo
Núcleo Bom samaritano (ADRA) e acompanharam a equipe de atendimento à saúde da família em bairros da zona Rural do
Município. Foram, ainda, realizadas visitas técnicas ao Hospital Dr. Adhemar de Barros, ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS),
ao assentamento rural, onde foi possível conhecer as histórias de moradores, e ao Centro Integrado de Estudos Multidisciplinares
(CIEM-APIAÍ) e cooperativa de reciclagem. A equipe participou de reuniões com o prefeito, com a coordenadora das UBS, gestores e
técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e da Agricultura. Diariamente, ao final das atividades, eram realizadas reuniões para que
os participantes pudessem compartilhar e refletir sobre as experiências vividas e alinhar as atividades para o dia seguinte.

CONCLUSOES
O Projeto Rondon®SP é um ambiente de aprendizagem, em paralelo à academia, que estimula o desenvolvimento de habilidades
profissionais específicas e multidisciplinares, humanísticas e sociais tanto dos alunos quando docentes em atividades
multidisciplinares.

REFERENCIAS

Ávila, V.F. Pressupostos para a formação educacional em desenvolvimento local. Rev. Int. Desenv. Local – Interações. Vol. 1 (1):
pág. 63-76. 2000. Rodrigues ALL, Prata MS, Batalha TBS, Costa CLNA, Neto IFP.CONTRIBUIÇÕES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA
SOCIEDADE Cadernos de Graduação - Ciências Humanas e Sociais, 1(16):141-148, 2013 Sugahara, Cibele Roberta. 2012. A
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. Revista Conexão UEPG [en linea] , 8. Disponível em
(#60)http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=514151728003(#62)ISSN 1808-6578
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TITULO PROJETO RONDON®SP Apiaí RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO

O Projeto Rondon® SP é uma iniciativa da Associação dos Rondonistas do Estado de São Paulo que junto com Instituições de
Ensino Superior (IES) e parceiros de iniciativas públicas ou privadas desenvolvem atividades de caráter extensionista em municípios
ou comunidades vulneráveis. As ações ocorrem sempre com o apoio do poder público do município visitado que disponibiliza
alimentação, transporte e alojamento. As ações são construídas entre as IES participantes e os gestores do município no semestre
que antecede a imersão.

OBJETIVOS Relatar a experiência de atuação da equipe de rondonistas na cidade de Apiaí –SP.

METODOLOGIA

Entre os dias 18 a 22 de julho de 2022, 36 docentes e discentes da Universidade Santo Amaro (UNISA), da Faculdade de Medicina
Veterinária de São Paulo (FMVZ/USP), da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), do Centro Universitário da Fundação
Hermínio Ometto (FHO), do Centro Universitário de Saúde ABC (FMABC) e o Conselho Federal de Farmácia realizaram imersão no
Município de Apiaí –SP e desenvolveram atividades de promoção da Saúde e de reconhecimento do município.

RESULTADOS

Durante a semana, os alunos supervisionados, realizaram atividades de aferição de pressão arterial e glicemia, além de orientações
sobre o uso de medicamentos, obesidade, depressão, asma e apoio à equipe de vacinação móvel do município. Foram realizadas
também orientações sobre guarda responsável de animais e conservação de alimentos. Nessas atividades foram atendidos 240
munícipes e realizadas cerca de 150 atualizações vacinais. Foram feitas capacitações em Primeiros Socorros para pais e
adolescentes atendidos pela Rede de Assistência Social e funcionários, bem como, atualização em primeiros socorros para a
Guarda Municipal do Município. Os alunos elaboraram uma oficina das profissões para as crianças e adolescentes atendidos pelo
Núcleo Bom samaritano (ADRA) e acompanharam a equipe de atendimento à saúde da família em bairros da zona Rural do
Município. Foram, ainda, realizadas visitas técnicas ao Hospital Dr. Adhemar de Barros, ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS),
ao assentamento rural, onde foi possível conhecer as histórias de moradores, e ao Centro Integrado de Estudos Multidisciplinares
(CIEM-APIAÍ) e cooperativa de reciclagem. A equipe participou de reuniões com o prefeito, com a coordenadora das UBS, gestores e
técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e da Agricultura. Diariamente, ao final das atividades, eram realizadas reuniões para que
os participantes pudessem compartilhar e refletir sobre as experiências vividas e alinhar as atividades para o dia seguinte.

CONCLUSOES
O Projeto Rondon®SP é um ambiente de aprendizagem, em paralelo à academia, que estimula o desenvolvimento de habilidades
profissionais específicas e multidisciplinares, humanísticas e sociais tanto dos alunos quando docentes em atividades
multidisciplinares.

REFERENCIAS

Ávila, V.F. Pressupostos para a formação educacional em desenvolvimento local. Rev. Int. Desenv. Local – Interações. Vol. 1 (1):
pág. 63-76. 2000. Rodrigues ALL, Prata MS, Batalha TBS, Costa CLNA, Neto IFP.CONTRIBUIÇÕES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA
SOCIEDADE Cadernos de Graduação - Ciências Humanas e Sociais, 1(16):141-148, 2013 Sugahara, Cibele Roberta. 2012. A
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. Revista Conexão UEPG [en linea] , 8. Disponível em
(#60)http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=514151728003(#62)ISSN 1808-6578
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TITULO PROJETO RONDON®SP Apiaí RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO

O Projeto Rondon® SP é uma iniciativa da Associação dos Rondonistas do Estado de São Paulo que junto com Instituições de
Ensino Superior (IES) e parceiros de iniciativas públicas ou privadas desenvolvem atividades de caráter extensionista em municípios
ou comunidades vulneráveis. As ações ocorrem sempre com o apoio do poder público do município visitado que disponibiliza
alimentação, transporte e alojamento. As ações são construídas entre as IES participantes e os gestores do município no semestre
que antecede a imersão.

OBJETIVOS Relatar a experiência de atuação da equipe de rondonistas na cidade de Apiaí –SP.

METODOLOGIA

Entre os dias 18 a 22 de julho de 2022, 36 docentes e discentes da Universidade Santo Amaro (UNISA), da Faculdade de Medicina
Veterinária de São Paulo (FMVZ/USP), da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), do Centro Universitário da Fundação
Hermínio Ometto (FHO), do Centro Universitário de Saúde ABC (FMABC) e o Conselho Federal de Farmácia realizaram imersão no
Município de Apiaí –SP e desenvolveram atividades de promoção da Saúde e de reconhecimento do município.

RESULTADOS

Durante a semana, os alunos supervisionados, realizaram atividades de aferição de pressão arterial e glicemia, além de orientações
sobre o uso de medicamentos, obesidade, depressão, asma e apoio à equipe de vacinação móvel do município. Foram realizadas
também orientações sobre guarda responsável de animais e conservação de alimentos. Nessas atividades foram atendidos 240
munícipes e realizadas cerca de 150 atualizações vacinais. Foram feitas capacitações em Primeiros Socorros para pais e
adolescentes atendidos pela Rede de Assistência Social e funcionários, bem como, atualização em primeiros socorros para a
Guarda Municipal do Município. Os alunos elaboraram uma oficina das profissões para as crianças e adolescentes atendidos pelo
Núcleo Bom samaritano (ADRA) e acompanharam a equipe de atendimento à saúde da família em bairros da zona Rural do
Município. Foram, ainda, realizadas visitas técnicas ao Hospital Dr. Adhemar de Barros, ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS),
ao assentamento rural, onde foi possível conhecer as histórias de moradores, e ao Centro Integrado de Estudos Multidisciplinares
(CIEM-APIAÍ) e cooperativa de reciclagem. A equipe participou de reuniões com o prefeito, com a coordenadora das UBS, gestores e
técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e da Agricultura. Diariamente, ao final das atividades, eram realizadas reuniões para que
os participantes pudessem compartilhar e refletir sobre as experiências vividas e alinhar as atividades para o dia seguinte.

CONCLUSOES
O Projeto Rondon®SP é um ambiente de aprendizagem, em paralelo à academia, que estimula o desenvolvimento de habilidades
profissionais específicas e multidisciplinares, humanísticas e sociais tanto dos alunos quando docentes em atividades
multidisciplinares.

REFERENCIAS

Ávila, V.F. Pressupostos para a formação educacional em desenvolvimento local. Rev. Int. Desenv. Local – Interações. Vol. 1 (1):
pág. 63-76. 2000. Rodrigues ALL, Prata MS, Batalha TBS, Costa CLNA, Neto IFP.CONTRIBUIÇÕES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA
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TITULO O TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE LINFEDEMA NO PÓS-OPERATORIO DE MASTECTOMIA

INTRODUCAO

A neoplasia mamaria é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres sendo 29,7% entre os tipos. Caracterizado por uma
desordem no momento de multiplicação das células, o que gera características anormais das células. Esse tipo de câncer quando há
riscos é comum a realização da mastectomia, é importante levar em consideração os tipos de mastectomia, sendo os mais
frequentes o Patey, halsted, madden. No pós-operatório é comum o desenvolvimento de linfedema e a diminuição da amplitude de
movimento do ombro assim como outras complicações

OBJETIVOS Verificar os resultados descritos na literatura sobre o tratamento de linfedema no Pós-operatório de mastectomia.

METODOLOGIA

Está revisão de literatura sistemática foi elaborada com embasamento em matérias publicados em: livros, artigos científicos e
publicações periódicas encontrados nos seguintes bancos de dados: MEDLINE, PEDro, LILACS, BVS, SciELO e PUBMED utilizando as
palavras-chaves: Lymphedema, Postoperative Care e Mastectomy. Levando em consideração os últimos 10 anos (2012 a 2022)
utilizando-se dos operadores booleanos “and”, “or”,“not”. Foi incluído como critério de exclusão: trabalhos que não obtiveram nota
mínima 6 de acordo com a escala de avaliação PEDro. Critério de inclusão: estudo comtempla artigos cujo ano de publicação
estejam período de 2012 a 2022, no idioma inglês.

RESULTADOS

Alguns estudos relatam que a estimulação da drenagem linfática precoce é importante para diminuir linfedemas secundários,
facilitando o procedimento no pós-operatório. Deixam claro também a grade incidência de linfedema entra 13 a 65% dos pacientes
em um grupo controle. Os estudos relatam a melhora dos sintomas, da dor e da amplitude de movimento, porém quando é falado de
melhoria de qualidade de vida e diminuição de volume relativo do braço ipsilateral antes do procedimento cirúrgico temos
contradições entre os autores, sendo colocado em pauta outros fatores determinantes como: questões financeiras, sócias e
psicológicas.

CONCLUSOES
O tratamento de linfedema no pós-operatório de mastectómica apresenta um retorno positivo após o tratamento incluindo a
drenagem linfática associada a mobilização, alongamentos e exercícios ativo livre, ativo assistido e passivos. Melhorando assim a
amplitude de movimento do ombro homolateral a mastectomia, auxiliando na diminuição da dor.

REFERENCIAS

1 - Groef A D, Kampen M V, Verlvoesem N, Dieltjens E, Vos L, Vrieze T D, et al Springer. Effect of myofascial techniques for treatment
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Cho Y, Do J, Jung S, Kwon O, Jeon J Y, Springer. Effects of a physical therapy program combined with manual lymphatic drainage on
shoulder function, quality of life, lymphedema incidence, and pain in breast cancer patients with axillary web syndrome following
axillary dissection; 2015. Berlim Heidelberg: Springer; 2015. 11 p. v. 1. 3 – Dayes I S, Whelan T J., Julian J A., Parpia S, Pritchard K,
D'Souza D, et al. JCO. Randomized Trial of Decongestive Lymphatic Therapy for the Treatment of Lymphedema in Women With
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TITULO A CINESIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM FIBROMIALGIA: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A síndrome da Fibromialgia (FM) é uma síndrome clínica reumatológica, caracterizada por dores difusas e crônicas no sistema
músculoesquelético. Possui locais de dores anatômicos e dolorosos à palpação, chamados tender points. A fisiopatologia da FM
possui causas desconhecidas ou incertas, porém, estudos apontam fatores emocionais e familiares envolvidos, além de
apresentarem como mais evidente o baixo condicionamento cardiovascular e muscular. O presente estudo tem como justificativa
ressaltar a importância da cinesioterapia nos sintomas apresentados pelos pacientes diagnosticados com fibromialgia.

OBJETIVOS Analisar a eficácia da cinesioterapia no tratamento da fibromialgia.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, realizada através das bases de dados PUBMED, LILACS, MEDLINE, BIBLIOTECA VIRTUAL
UNISA, incluindo estudos pilotos, estudos clínicos, ensaios clínicos, ensaios clínicos controlados e ensaios clínicos randomizados,
publicados nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2012 a 2022.

RESULTADOS
Após análise dos critérios de inclusão de 59 artigos inicialmente identificados, 6 estudos foram selecionados para esta revisão de
literatura. Os artigos incluídos descreveram que o tratamento fisioterapêutico obteve uma diminuição da dor, melhora na qualidade
de vida e na saúde mental desses indivíduos.

CONCLUSOES
Os artigos incluídos no presente estudo demonstram que a cinesioterapia, quando associada a outros métodos, reduz a dor, melhora
a amplitude do movimento, impactando diretamente na melhora da qualidade de vida dos pacientes.

REFERENCIAS
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Musculoskeletal Disorders, v. 18, n. 1, p. 106-114, 2017 2 - De Almeida Silva HJ et al. Sophrology versus resistance training for
treatment of women with fibromyalgia: A ran- domized controlled trial. Journal of Bodywork and Move- ment Therapies, v. 23, n. 2, p.
382-389, 2018. 3 - Vaillant J et al. Effects of a 12-week rehabilitation pro- gram on pressure pain threshold in individuals with fibro-
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TITULO Aleijadinho: sua contribuição ao artista brasileiro

INTRODUCAO

Este documento refere-se à pesquisa de iniciação científica voluntária, iniciada em 2022 com duração prevista até meados de 2023.
Trata do Altar Lateral da Igreja Nossa Senhora do Rosário de Santa Rita Durão, da cidade de Mariana, Minas Gerais, obra atribuída a
Aleijadinho. Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, é considerado representante do barroco mineiro, cujas obras contém forte
caráter religioso, feitas em madeira e pedra-sabão, os principais materiais usados pelos artistas barrocos do Brasil (VENDRAMEL,
2010). Aleijadinho foi entalhador ou escultor de ornatos, executou figuras e ornamentos para fachadas e interiores de igrejas.
Nestas fachadas, sua escultura integrava-se ao projeto arquitetônico, fazendo jus ao título de arquiteto, paralelamente ao de
escultor. A estimativa da importância de seu trabalho extrapola obras de escultura e talha. Inclui arquitetura decorada, predominante
por curto período nos principais centros urbanos de Minas Gerais, no final do sec. XVIII e início séc. XIX (BURY, 2006). O altar lateral
da igreja é em talha e policromia (COMPAT, 2022). Talha, forma artística que beneficiou o Barroco, foi adotada em retábulos,
púlpitos, molduras etc. motivando os sentidos, atraindo o crente, levando-o a aceitar fórmulas prescritas pela igreja (MATOS, 2012).
Talha é trabalho ornamental, geralmente na madeira em baixo ou alto-relevo; policromia é revestimento em pintura ou douramento
de talha (ÁVILA et al., 1979).

OBJETIVOS
Identificar características do altar lateral da Igreja Nossa Senhora do Rosário de Santa Rita Durão que evidenciem ser esta obra de
autoria de Aleijadinho.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica em livros e na base de dados Scielo, em língua portuguesa, em publicações do período 1965-2022. Foram
selecionadas publicações que abordavam talha em madeira relacionadas ao artista.

RESULTADOS

Como resultados parciais, o altar analisado, segundo Telles (1966), é citado como obra do início da carreira de Aleijadinho, não
havendo evidências documentais sobre sua autoria. Vasconcellos (1979) infere que Aleijadinho realizou este altar no início de sua
carreira, pois o risco do retábulo é menos desenvolvido, explicando sua pouca experiência e reforçando o fato de ter sido contratado
como artesão jornaleiro. Nesta igreja as obras são consideradas modestas, provavelmente por terem sido solicitadas por irmandade
de poucos recursos financeiros.

CONCLUSOES
Os atuais resultados indicam que a pesquisa deve evoluir para comparação entre aspectos particulares do altar em estudo com
outros de autoria confirmada de Aleijadinho.

REFERENCIAS

ÁVILA, Affonso; GONTIJO, João Marcos Machado; MACHADO, Reinaldo Guedes. Barroco Mineiro. Glossário de arquitetura e
ornamentação. Rio de Janeiro: Fundação João Pinheiro, 1979. TELLES, A. C. da S. Arte e Arquitetura - A Obra de Talha em Minas
Gerais. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, [S. l.], n. 5, p. 8-19, 1968. Disponível em: l1nq.com/hDIA9 . Acesso em: 9 out.
2022 VASCONCELLOS, Silvio de. Vida e Obra de Antônio Francisco Lisboa, O Aleijadinho – São Paulo: Editora Nacional, 1979.
VENDRAMEL, Rubia Mara Ruschel. Aleijadinho: elegância e misticismo da arte barroca. O Professor Pde e Os Desafios da Escola
Pública Paranaense: Produção Didático-pedagógica 2010, Curitiba, v. , p. 1-16, 2011. Disponível em: l1nq.com/6MFVB . Acesso em:
09 out. 2022.
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TITULO Retrovírus endógenos humanos em transtornos mentais: transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e esquizofrenia

INTRODUCAO

O genoma humano é composto por inúmeras sequências de pares de base, as quais cerca de 8% são derivadas de elementos
retrovirais humanos, os HERVS. Os elementos retrovirais endógenos (ERVs) foram adquiridos durante os últimos milhões de anos
por meio de interações de retrovírus exógenos com células germinativas dos nossos ancestrais. As proteínas dos HERVs podem ser
expressas e eles possuem diversos papeis na fisiologia humana e na patogênese de doenças. Acredita-se que a expressão de
HERVs esteja envolvida a fatores inflamatórios sistêmicos, e sua expressão tem sido envolvida em outras doenças inflamatórias. Os
transtornos mentais não possuem etiologia definida e geralmente são multifatoriais, porém apresentam fenômenos inflamatórios

OBJETIVOS
Investigar a relação dos retrovírus endógenos humanos com o perfil inflamatório dos transtornos mentais, com ênfase no
transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e esquizofrenia.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de propriedade exploratória, sendo utilizados artigos científicos depositados nos bancos de
dados Pubmed, entre os anos de 2001 e 2022, com palavras chaves HERV, inflamação e transtorno mentais. Foram encontrados 51
artigos e selecionados 14, com critério de inclusão perfil inflamatório das doenças.

RESULTADOS

Estes transtornos apresentam uma inflamação crônica de baixo grau com aumento de citocinas pró e anti-inflamatórias e esse
desequilíbrio nos níveis de citocinas podem provocar supressão de alguns fatores e ativação de outros. Pacientes com depressão,
transtorno bipolar e esquizofrenia exibem níveis elevados de marcadores pró inflamatórios centrais e periféricos, dentre eles os
principais são a proteína C reativa, IL-6, IL-1, TNF-(#38)#945; em comparação com controles saudáveis. O papel crescente da
inflamação e do estresse oxidativo na fisiopatologia dos transtornos mentais podem indicar uma associação da ruptura da barreira
hematoencefálica com a diminuição da proteção do sistema nervoso central, aumentando a permeabilidade para as citocinas pró-
inflamatórias do sangue periférico para o cérebro. Pouco se sabe sobre a contribuição de elementos transponíveis para a etiologia
e/ou consequência dos transtornos mentais, alguns estudos indicam que a expressão de algumas sequências de HERVs aparecem
em pacientes com estas doenças, especialmente aqueles com esquizofrenia e transtorno bipolar, como por exemplo o HERV da
família W, que está aumentado de forma significativa no sangue de pacientes com esquizofrenia. Acredita-se que a expressão dos
HERVs possa estar relacionada com uma potencialização da resposta inflamatória presente no desenvolvimento destas doenças,
sendo assim, torna-se plausível investigar o papel destes elementos endógenos retrovirais nos transtornos mentais.

CONCLUSOES
Os HERVs não apresentam uma relação direta com a etiologia da doença, porém, as condições inflamatórias desencadeada pelos
transtornos mentais resultam em condições favoráveis para a expressão destes elementos retrovirais.

REFERENCIAS

Griffiths DJ. Endogenous retroviruses in the human genome sequence. Genome Biology. 2001;2(6):reviews1017.1. doi:10.1186/GB-
2001-2-6-REVIEWS1017 Greenig M. HERVs, immunity, and autoimmunity: understanding the connection. PeerJ. 2019;7(4).
doi:10.7717/PEERJ.6711 Song Y, Li X, Wei X, Cui J. Human Endogenous Retroviruses as Biomedicine Markers. Virologica Sinica
2021 36:5. 2021;36(5):852-858. doi:10.1007/S12250-021-00387-7
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TITULO Retrovírus endógenos humanos em transtornos mentais: transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e esquizofrenia

INTRODUCAO

O genoma humano é composto por inúmeras sequências de pares de base, as quais cerca de 8% são derivadas de elementos
retrovirais humanos, os HERVS. Os elementos retrovirais endógenos (ERVs) foram adquiridos durante os últimos milhões de anos
por meio de interações de retrovírus exógenos com células germinativas dos nossos ancestrais. As proteínas dos HERVs podem ser
expressas e eles possuem diversos papeis na fisiologia humana e na patogênese de doenças. Acredita-se que a expressão de
HERVs esteja envolvida a fatores inflamatórios sistêmicos, e sua expressão tem sido envolvida em outras doenças inflamatórias. Os
transtornos mentais não possuem etiologia definida e geralmente são multifatoriais, porém apresentam fenômenos inflamatórios

OBJETIVOS
Investigar a relação dos retrovírus endógenos humanos com o perfil inflamatório dos transtornos mentais, com ênfase no
transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e esquizofrenia.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de propriedade exploratória, sendo utilizados artigos científicos depositados nos bancos de
dados Pubmed, entre os anos de 2001 e 2022, com palavras chaves HERV, inflamação e transtorno mentais. Foram encontrados 51
artigos e selecionados 14, com critério de inclusão perfil inflamatório das doenças.

RESULTADOS

Estes transtornos apresentam uma inflamação crônica de baixo grau com aumento de citocinas pró e anti-inflamatórias e esse
desequilíbrio nos níveis de citocinas podem provocar supressão de alguns fatores e ativação de outros. Pacientes com depressão,
transtorno bipolar e esquizofrenia exibem níveis elevados de marcadores pró inflamatórios centrais e periféricos, dentre eles os
principais são a proteína C reativa, IL-6, IL-1, TNF-(#38)#945; em comparação com controles saudáveis. O papel crescente da
inflamação e do estresse oxidativo na fisiopatologia dos transtornos mentais podem indicar uma associação da ruptura da barreira
hematoencefálica com a diminuição da proteção do sistema nervoso central, aumentando a permeabilidade para as citocinas pró-
inflamatórias do sangue periférico para o cérebro. Pouco se sabe sobre a contribuição de elementos transponíveis para a etiologia
e/ou consequência dos transtornos mentais, alguns estudos indicam que a expressão de algumas sequências de HERVs aparecem
em pacientes com estas doenças, especialmente aqueles com esquizofrenia e transtorno bipolar, como por exemplo o HERV da
família W, que está aumentado de forma significativa no sangue de pacientes com esquizofrenia. Acredita-se que a expressão dos
HERVs possa estar relacionada com uma potencialização da resposta inflamatória presente no desenvolvimento destas doenças,
sendo assim, torna-se plausível investigar o papel destes elementos endógenos retrovirais nos transtornos mentais.

CONCLUSOES
Os HERVs não apresentam uma relação direta com a etiologia da doença, porém, as condições inflamatórias desencadeada pelos
transtornos mentais resultam em condições favoráveis para a expressão destes elementos retrovirais.

REFERENCIAS

Griffiths DJ. Endogenous retroviruses in the human genome sequence. Genome Biology. 2001;2(6):reviews1017.1. doi:10.1186/GB-
2001-2-6-REVIEWS1017 Greenig M. HERVs, immunity, and autoimmunity: understanding the connection. PeerJ. 2019;7(4).
doi:10.7717/PEERJ.6711 Song Y, Li X, Wei X, Cui J. Human Endogenous Retroviruses as Biomedicine Markers. Virologica Sinica
2021 36:5. 2021;36(5):852-858. doi:10.1007/S12250-021-00387-7
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TITULO Retrovírus endógenos humanos em transtornos mentais: transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e esquizofrenia

INTRODUCAO

O genoma humano é composto por inúmeras sequências de pares de base, as quais cerca de 8% são derivadas de elementos
retrovirais humanos, os HERVS. Os elementos retrovirais endógenos (ERVs) foram adquiridos durante os últimos milhões de anos
por meio de interações de retrovírus exógenos com células germinativas dos nossos ancestrais. As proteínas dos HERVs podem ser
expressas e eles possuem diversos papeis na fisiologia humana e na patogênese de doenças. Acredita-se que a expressão de
HERVs esteja envolvida a fatores inflamatórios sistêmicos, e sua expressão tem sido envolvida em outras doenças inflamatórias. Os
transtornos mentais não possuem etiologia definida e geralmente são multifatoriais, porém apresentam fenômenos inflamatórios

OBJETIVOS
Investigar a relação dos retrovírus endógenos humanos com o perfil inflamatório dos transtornos mentais, com ênfase no
transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e esquizofrenia.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de propriedade exploratória, sendo utilizados artigos científicos depositados nos bancos de
dados Pubmed, entre os anos de 2001 e 2022, com palavras chaves HERV, inflamação e transtorno mentais. Foram encontrados 51
artigos e selecionados 14, com critério de inclusão perfil inflamatório das doenças.

RESULTADOS

Estes transtornos apresentam uma inflamação crônica de baixo grau com aumento de citocinas pró e anti-inflamatórias e esse
desequilíbrio nos níveis de citocinas podem provocar supressão de alguns fatores e ativação de outros. Pacientes com depressão,
transtorno bipolar e esquizofrenia exibem níveis elevados de marcadores pró inflamatórios centrais e periféricos, dentre eles os
principais são a proteína C reativa, IL-6, IL-1, TNF-(#38)#945; em comparação com controles saudáveis. O papel crescente da
inflamação e do estresse oxidativo na fisiopatologia dos transtornos mentais podem indicar uma associação da ruptura da barreira
hematoencefálica com a diminuição da proteção do sistema nervoso central, aumentando a permeabilidade para as citocinas pró-
inflamatórias do sangue periférico para o cérebro. Pouco se sabe sobre a contribuição de elementos transponíveis para a etiologia
e/ou consequência dos transtornos mentais, alguns estudos indicam que a expressão de algumas sequências de HERVs aparecem
em pacientes com estas doenças, especialmente aqueles com esquizofrenia e transtorno bipolar, como por exemplo o HERV da
família W, que está aumentado de forma significativa no sangue de pacientes com esquizofrenia. Acredita-se que a expressão dos
HERVs possa estar relacionada com uma potencialização da resposta inflamatória presente no desenvolvimento destas doenças,
sendo assim, torna-se plausível investigar o papel destes elementos endógenos retrovirais nos transtornos mentais.

CONCLUSOES
Os HERVs não apresentam uma relação direta com a etiologia da doença, porém, as condições inflamatórias desencadeada pelos
transtornos mentais resultam em condições favoráveis para a expressão destes elementos retrovirais.

REFERENCIAS

Griffiths DJ. Endogenous retroviruses in the human genome sequence. Genome Biology. 2001;2(6):reviews1017.1. doi:10.1186/GB-
2001-2-6-REVIEWS1017 Greenig M. HERVs, immunity, and autoimmunity: understanding the connection. PeerJ. 2019;7(4).
doi:10.7717/PEERJ.6711 Song Y, Li X, Wei X, Cui J. Human Endogenous Retroviruses as Biomedicine Markers. Virologica Sinica
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TITULO Retrovírus endógenos humanos em transtornos mentais: transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e esquizofrenia

INTRODUCAO

O genoma humano é composto por inúmeras sequências de pares de base, as quais cerca de 8% são derivadas de elementos
retrovirais humanos, os HERVS. Os elementos retrovirais endógenos (ERVs) foram adquiridos durante os últimos milhões de anos
por meio de interações de retrovírus exógenos com células germinativas dos nossos ancestrais. As proteínas dos HERVs podem ser
expressas e eles possuem diversos papeis na fisiologia humana e na patogênese de doenças. Acredita-se que a expressão de
HERVs esteja envolvida a fatores inflamatórios sistêmicos, e sua expressão tem sido envolvida em outras doenças inflamatórias. Os
transtornos mentais não possuem etiologia definida e geralmente são multifatoriais, porém apresentam fenômenos inflamatórios

OBJETIVOS
Investigar a relação dos retrovírus endógenos humanos com o perfil inflamatório dos transtornos mentais, com ênfase no
transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e esquizofrenia.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de propriedade exploratória, sendo utilizados artigos científicos depositados nos bancos de
dados Pubmed, entre os anos de 2001 e 2022, com palavras chaves HERV, inflamação e transtorno mentais. Foram encontrados 51
artigos e selecionados 14, com critério de inclusão perfil inflamatório das doenças.

RESULTADOS

Estes transtornos apresentam uma inflamação crônica de baixo grau com aumento de citocinas pró e anti-inflamatórias e esse
desequilíbrio nos níveis de citocinas podem provocar supressão de alguns fatores e ativação de outros. Pacientes com depressão,
transtorno bipolar e esquizofrenia exibem níveis elevados de marcadores pró inflamatórios centrais e periféricos, dentre eles os
principais são a proteína C reativa, IL-6, IL-1, TNF-(#38)#945; em comparação com controles saudáveis. O papel crescente da
inflamação e do estresse oxidativo na fisiopatologia dos transtornos mentais podem indicar uma associação da ruptura da barreira
hematoencefálica com a diminuição da proteção do sistema nervoso central, aumentando a permeabilidade para as citocinas pró-
inflamatórias do sangue periférico para o cérebro. Pouco se sabe sobre a contribuição de elementos transponíveis para a etiologia
e/ou consequência dos transtornos mentais, alguns estudos indicam que a expressão de algumas sequências de HERVs aparecem
em pacientes com estas doenças, especialmente aqueles com esquizofrenia e transtorno bipolar, como por exemplo o HERV da
família W, que está aumentado de forma significativa no sangue de pacientes com esquizofrenia. Acredita-se que a expressão dos
HERVs possa estar relacionada com uma potencialização da resposta inflamatória presente no desenvolvimento destas doenças,
sendo assim, torna-se plausível investigar o papel destes elementos endógenos retrovirais nos transtornos mentais.

CONCLUSOES
Os HERVs não apresentam uma relação direta com a etiologia da doença, porém, as condições inflamatórias desencadeada pelos
transtornos mentais resultam em condições favoráveis para a expressão destes elementos retrovirais.

REFERENCIAS

Griffiths DJ. Endogenous retroviruses in the human genome sequence. Genome Biology. 2001;2(6):reviews1017.1. doi:10.1186/GB-
2001-2-6-REVIEWS1017 Greenig M. HERVs, immunity, and autoimmunity: understanding the connection. PeerJ. 2019;7(4).
doi:10.7717/PEERJ.6711 Song Y, Li X, Wei X, Cui J. Human Endogenous Retroviruses as Biomedicine Markers. Virologica Sinica
2021 36:5. 2021;36(5):852-858. doi:10.1007/S12250-021-00387-7
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Lucas Melo Neves Luiz Henrique da Silva Nali

TITULO Retrovírus endógenos humanos em transtornos mentais: transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e esquizofrenia

INTRODUCAO

O genoma humano é composto por inúmeras sequências de pares de base, as quais cerca de 8% são derivadas de elementos
retrovirais humanos, os HERVS. Os elementos retrovirais endógenos (ERVs) foram adquiridos durante os últimos milhões de anos
por meio de interações de retrovírus exógenos com células germinativas dos nossos ancestrais. As proteínas dos HERVs podem ser
expressas e eles possuem diversos papeis na fisiologia humana e na patogênese de doenças. Acredita-se que a expressão de
HERVs esteja envolvida a fatores inflamatórios sistêmicos, e sua expressão tem sido envolvida em outras doenças inflamatórias. Os
transtornos mentais não possuem etiologia definida e geralmente são multifatoriais, porém apresentam fenômenos inflamatórios

OBJETIVOS
Investigar a relação dos retrovírus endógenos humanos com o perfil inflamatório dos transtornos mentais, com ênfase no
transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e esquizofrenia.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de propriedade exploratória, sendo utilizados artigos científicos depositados nos bancos de
dados Pubmed, entre os anos de 2001 e 2022, com palavras chaves HERV, inflamação e transtorno mentais. Foram encontrados 51
artigos e selecionados 14, com critério de inclusão perfil inflamatório das doenças.

RESULTADOS

Estes transtornos apresentam uma inflamação crônica de baixo grau com aumento de citocinas pró e anti-inflamatórias e esse
desequilíbrio nos níveis de citocinas podem provocar supressão de alguns fatores e ativação de outros. Pacientes com depressão,
transtorno bipolar e esquizofrenia exibem níveis elevados de marcadores pró inflamatórios centrais e periféricos, dentre eles os
principais são a proteína C reativa, IL-6, IL-1, TNF-(#38)#945; em comparação com controles saudáveis. O papel crescente da
inflamação e do estresse oxidativo na fisiopatologia dos transtornos mentais podem indicar uma associação da ruptura da barreira
hematoencefálica com a diminuição da proteção do sistema nervoso central, aumentando a permeabilidade para as citocinas pró-
inflamatórias do sangue periférico para o cérebro. Pouco se sabe sobre a contribuição de elementos transponíveis para a etiologia
e/ou consequência dos transtornos mentais, alguns estudos indicam que a expressão de algumas sequências de HERVs aparecem
em pacientes com estas doenças, especialmente aqueles com esquizofrenia e transtorno bipolar, como por exemplo o HERV da
família W, que está aumentado de forma significativa no sangue de pacientes com esquizofrenia. Acredita-se que a expressão dos
HERVs possa estar relacionada com uma potencialização da resposta inflamatória presente no desenvolvimento destas doenças,
sendo assim, torna-se plausível investigar o papel destes elementos endógenos retrovirais nos transtornos mentais.

CONCLUSOES
Os HERVs não apresentam uma relação direta com a etiologia da doença, porém, as condições inflamatórias desencadeada pelos
transtornos mentais resultam em condições favoráveis para a expressão destes elementos retrovirais.

REFERENCIAS

Griffiths DJ. Endogenous retroviruses in the human genome sequence. Genome Biology. 2001;2(6):reviews1017.1. doi:10.1186/GB-
2001-2-6-REVIEWS1017 Greenig M. HERVs, immunity, and autoimmunity: understanding the connection. PeerJ. 2019;7(4).
doi:10.7717/PEERJ.6711 Song Y, Li X, Wei X, Cui J. Human Endogenous Retroviruses as Biomedicine Markers. Virologica Sinica
2021 36:5. 2021;36(5):852-858. doi:10.1007/S12250-021-00387-7
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Debora Driemeyer Wilbert

TITULO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE EM BRASILEIROS DE 20-59 ANOS, ENTRE 2007 E 2017.

INTRODUCAO

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele e nervos
periféricos, tendo características bastante particulares. É uma moléstia frequente em países subdesenvolvidos e tropicais, com o
Brasil sendo um dos principais afetados. O tratamento da hanseníase consiste em quimioterapia específica, supressão dos surtos
reacionais, prevenção de incapacidades físicas, reabilitação física e psicossocial. A doença carrega consigo um estigma social, com
uma imagem negativa bastante associada ao diagnóstico.

OBJETIVOS Descrever o perfil epidemiológico da hanseníase na população brasileira de 20-59 anos, entre 2007 e 2017.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo retrospectivo, desenvolvido com dados do agravo Hanseníase (A30) disponíveis no
Tabnet-Datasus, no período de 2007-2017. Os dados levantados abrangem as cinco regiões brasileiras.

RESULTADOS

A incidência de hanseníase apresenta-se maior entre população masculina nessa faixa etária investigada, entretanto o número de
casos entre mulheres continua significativo. A falta de cuidado e acompanhamento da população masculina dificulta o diagnóstico
precoce da doença e seu tratamento impondo maiores sequelas a este grupo. Em relação às cinco regiões brasileiras, observa-se
que o Nordeste, Norte e Centro-oeste apresentam maior número de casos ao longo dos 10 anos e, observa-se que em todos as
cinco regiões houve uma diminuição progressiva de casos entre 2007 e 2016(#62) entretanto, em 2017, as regiões nordeste, norte e
centro-oeste tiveram aumento no numero dos casos sugerindo, talvez, diminuição na atenção dada ao quadro e falha no
diagnostico precoce e controle na disseminação dessa doença infecciosa.

CONCLUSOES
Os homens apresentaram maior incidência de hanseníase com consequentes agravos físicos. A região nordeste é a mais afetada,
seguida das regiões norte e centro-oeste. E este cenário epidemiológico aponta para necessidade de ações que promovam o
diagnóstico e tratamento precoce da hanseníase, principalmente na Atenção Primária.

REFERENCIAS

1. Souza CDF, Paiva JPS, Leal TC, Urashima GDS. Leprosy in Brazil in the 21st century: analysis of epidemiological and operational
indicators using inflection point regression. An Bras Dermatol. 2020;95(6):743-747. doi:10.1016/j.abd.2019.09.031 2. Souza EA,
Heukelbach J, Oliveira MLW, et al. Low performance of operational indicators for leprosy control in the state of Bahia: spatiotemporal
patterns, 2001-2014. Rev Bras Epidemiol. 2020;23:e200019. Published 2020 Mar 9. doi:10.1590/1980-549720200019 3. Souza CDF,
Fernandes TRMO, Matos TS, Tavares CM. Leprosy in the elderly population of an endemic state in the Brazilian Northeast (2001-
2017): epidemiological scenario. An Bras Dermatol. 2020;95(1):91-94. doi:10.1016/j.abd.2019.01.011 4. Pescarini JM, Williamson E,
Nery JS, et al. Effect of a conditional cash transfer programme on leprosy treatment adherence and cure in patients from the
nationwide 100 Million Brazilian Cohort: a quasi-experimental study. Lancet Infect Dis. 2020;20(5):618-627. doi:10.1016/S1473-
3099(19)30624-3
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Debora Driemeyer Wilbert

TITULO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE EM BRASILEIROS DE 20-59 ANOS, ENTRE 2007 E 2017.

INTRODUCAO

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele e nervos
periféricos, tendo características bastante particulares. É uma moléstia frequente em países subdesenvolvidos e tropicais, com o
Brasil sendo um dos principais afetados. O tratamento da hanseníase consiste em quimioterapia específica, supressão dos surtos
reacionais, prevenção de incapacidades físicas, reabilitação física e psicossocial. A doença carrega consigo um estigma social, com
uma imagem negativa bastante associada ao diagnóstico.

OBJETIVOS Descrever o perfil epidemiológico da hanseníase na população brasileira de 20-59 anos, entre 2007 e 2017.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo retrospectivo, desenvolvido com dados do agravo Hanseníase (A30) disponíveis no
Tabnet-Datasus, no período de 2007-2017. Os dados levantados abrangem as cinco regiões brasileiras.

RESULTADOS

A incidência de hanseníase apresenta-se maior entre população masculina nessa faixa etária investigada, entretanto o número de
casos entre mulheres continua significativo. A falta de cuidado e acompanhamento da população masculina dificulta o diagnóstico
precoce da doença e seu tratamento impondo maiores sequelas a este grupo. Em relação às cinco regiões brasileiras, observa-se
que o Nordeste, Norte e Centro-oeste apresentam maior número de casos ao longo dos 10 anos e, observa-se que em todos as
cinco regiões houve uma diminuição progressiva de casos entre 2007 e 2016(#62) entretanto, em 2017, as regiões nordeste, norte e
centro-oeste tiveram aumento no numero dos casos sugerindo, talvez, diminuição na atenção dada ao quadro e falha no
diagnostico precoce e controle na disseminação dessa doença infecciosa.

CONCLUSOES
Os homens apresentaram maior incidência de hanseníase com consequentes agravos físicos. A região nordeste é a mais afetada,
seguida das regiões norte e centro-oeste. E este cenário epidemiológico aponta para necessidade de ações que promovam o
diagnóstico e tratamento precoce da hanseníase, principalmente na Atenção Primária.

REFERENCIAS

1. Souza CDF, Paiva JPS, Leal TC, Urashima GDS. Leprosy in Brazil in the 21st century: analysis of epidemiological and operational
indicators using inflection point regression. An Bras Dermatol. 2020;95(6):743-747. doi:10.1016/j.abd.2019.09.031 2. Souza EA,
Heukelbach J, Oliveira MLW, et al. Low performance of operational indicators for leprosy control in the state of Bahia: spatiotemporal
patterns, 2001-2014. Rev Bras Epidemiol. 2020;23:e200019. Published 2020 Mar 9. doi:10.1590/1980-549720200019 3. Souza CDF,
Fernandes TRMO, Matos TS, Tavares CM. Leprosy in the elderly population of an endemic state in the Brazilian Northeast (2001-
2017): epidemiological scenario. An Bras Dermatol. 2020;95(1):91-94. doi:10.1016/j.abd.2019.01.011 4. Pescarini JM, Williamson E,
Nery JS, et al. Effect of a conditional cash transfer programme on leprosy treatment adherence and cure in patients from the
nationwide 100 Million Brazilian Cohort: a quasi-experimental study. Lancet Infect Dis. 2020;20(5):618-627. doi:10.1016/S1473-
3099(19)30624-3
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rafael Garabet Agopian

TITULO Saúde Única na pandemia: a infecção por COVID-19 entre humanos e animais de companhia

INTRODUCAO

A proximidade e o cuidado animal se assemelham a organizações familiares, passando por um processo de humanização,
favorecendo a compreensão de aspectos como o bem-estar, sensação de conforto e segurança e suporte social. Dessa forma, é
necessária a exploração dos limites entre a relação humano-animal durante o período de infecção por COVID-19, considerando-se
que os lares brasileiros são maciçamente ocupados por animais de companhia, criados de maneira íntima, que também podem ser
infectados e com ciclo de transmissão desconhecido.

OBJETIVOS

Como parte 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”, o propósito era correlacionar hábitos, condições de vida, sintomas clínicos mediante a infecção por SARS-CoV-2 e o
ambiente de moradia com o resultado do diagnóstico animal, avaliando assim, quais comportamentos - tanto animais quanto
humanos - poderiam estar relacionados à transmissão do vírus dentro de famílias multiespécies.

METODOLOGIA

Foi aplicado questionário (aprovado em Comitê de Ética, parecer 4.928.427) para voluntários residentes da RMSP e positivos para
COVID-19 há menos de uma semana, por RT-PCR, para a avaliação do quadro clínico apresentado pelo animal, dos hábitos da
família, condições de moradia, características da relação tutor-animal, rotina durante a pandemia, sintomas e características
socioeconômicas. 28 famílias responderam ao questionário, e 5 animais testaram positivo para COVID-19- sendo 3 gatos e 2 cães.

RESULTADOS

Famílias com seus animais positivos para COVID-19: habitantes do município de São Paulo; 80% moravam em casa com área
externa; 60% dos animais passavam a maior parte do tempo na área interna e 40% ficavam igualmente nas áreas internas e externas
da casa. 60% dos animais viviam 100% do tempo em ambiente interno, e nenhum em ambiente externo 100% do tempo. 100% dos
animais dormiam com seus tutores, tinham acesso irrestrito e as famílias possuíam hábitos de beijar ou acariciar os animais, e 0%
declarou ter hábito de higienizar as mãos após o contato com os animais. Apenas 60% dos tutores estavam em quarentena antes do
início dos sintomas. Famílias com seus animais negativos: aproximadamente 86,9% eram moradores da capital paulista e
aproximadamente 13,1% da região metropolitana de São Paulo; 65,21% moravam em casa e 34,76% em apartamentos; 86,9% das
habitações possuíam áreas externas, entre quintais e sacadas. 47,82% dos animais vivam 100% do tempo em ambiente interno e
apenas 8,69% em ambiente externo 100% do tempo. 73,91% dos animais dormiam com seus tutores, mas 95,65% declararam dar
acesso irrestrito aos animais pela casa; 100% declararam hábitos de beijar ou acariciar os animais, mas 32,13% declararam
higienizar as mãos após o contato. 47% dos tutores estavam em quarentena antes do teste positivo, mas 13,04% estavam
assintomáticos.

CONCLUSOES
Os dados obtidos ainda são insuficientes para determinarmos quais aspectos investigados foram determinantes para a infecção já
que não houveram enormes discrepâncias entre eles.

REFERENCIAS

Delai RR, et. al. O novo coronavírus e os animais de companhia. Aprendendo fisiologia do SARS-CoV-2 e COVID-19 nos animais.
Conselho Regional de Medicina Veterinária. 2021. Acesso em outubro de 2022. Disponível em:
https://www.crmv[1]pr.org.br/artigosView/100_O-novo-coronavirus-e-os-animais-de-companhia.html Associação Brasileira da
Indústria de Produtos para Animais de Estimação [homepage]. Informações gerais do setor Pet. Acesso em outubro de 2022.
Disponível em: http://abinpet.org.br/infos_gerais/#:~:text=O%20Brasil%20tem%20a%20segunda,3%
20milh%C3%B5es%20de%20outros%20animais. Alves L, Steyer S. Interação Animal-Humano: Apego Interespécie. Perspectivas em
Psicologia. Uberlândia. Jul/Dez 2019; v.23. n. 2. p 124-142.
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Rafael Garabet Agopian

TITULO Saúde Única na pandemia: a infecção por COVID-19 entre humanos e animais de companhia

INTRODUCAO

A proximidade e o cuidado animal se assemelham a organizações familiares, passando por um processo de humanização,
favorecendo a compreensão de aspectos como o bem-estar, sensação de conforto e segurança e suporte social. Dessa forma, é
necessária a exploração dos limites entre a relação humano-animal durante o período de infecção por COVID-19, considerando-se
que os lares brasileiros são maciçamente ocupados por animais de companhia, criados de maneira íntima, que também podem ser
infectados e com ciclo de transmissão desconhecido.

OBJETIVOS

Como parte 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”, o propósito era correlacionar hábitos, condições de vida, sintomas clínicos mediante a infecção por SARS-CoV-2 e o
ambiente de moradia com o resultado do diagnóstico animal, avaliando assim, quais comportamentos - tanto animais quanto
humanos - poderiam estar relacionados à transmissão do vírus dentro de famílias multiespécies.

METODOLOGIA

Foi aplicado questionário (aprovado em Comitê de Ética, parecer 4.928.427) para voluntários residentes da RMSP e positivos para
COVID-19 há menos de uma semana, por RT-PCR, para a avaliação do quadro clínico apresentado pelo animal, dos hábitos da
família, condições de moradia, características da relação tutor-animal, rotina durante a pandemia, sintomas e características
socioeconômicas. 28 famílias responderam ao questionário, e 5 animais testaram positivo para COVID-19- sendo 3 gatos e 2 cães.

RESULTADOS

Famílias com seus animais positivos para COVID-19: habitantes do município de São Paulo; 80% moravam em casa com área
externa; 60% dos animais passavam a maior parte do tempo na área interna e 40% ficavam igualmente nas áreas internas e externas
da casa. 60% dos animais viviam 100% do tempo em ambiente interno, e nenhum em ambiente externo 100% do tempo. 100% dos
animais dormiam com seus tutores, tinham acesso irrestrito e as famílias possuíam hábitos de beijar ou acariciar os animais, e 0%
declarou ter hábito de higienizar as mãos após o contato com os animais. Apenas 60% dos tutores estavam em quarentena antes do
início dos sintomas. Famílias com seus animais negativos: aproximadamente 86,9% eram moradores da capital paulista e
aproximadamente 13,1% da região metropolitana de São Paulo; 65,21% moravam em casa e 34,76% em apartamentos; 86,9% das
habitações possuíam áreas externas, entre quintais e sacadas. 47,82% dos animais vivam 100% do tempo em ambiente interno e
apenas 8,69% em ambiente externo 100% do tempo. 73,91% dos animais dormiam com seus tutores, mas 95,65% declararam dar
acesso irrestrito aos animais pela casa; 100% declararam hábitos de beijar ou acariciar os animais, mas 32,13% declararam
higienizar as mãos após o contato. 47% dos tutores estavam em quarentena antes do teste positivo, mas 13,04% estavam
assintomáticos.

CONCLUSOES
Os dados obtidos ainda são insuficientes para determinarmos quais aspectos investigados foram determinantes para a infecção já
que não houveram enormes discrepâncias entre eles.

REFERENCIAS

Delai RR, et. al. O novo coronavírus e os animais de companhia. Aprendendo fisiologia do SARS-CoV-2 e COVID-19 nos animais.
Conselho Regional de Medicina Veterinária. 2021. Acesso em outubro de 2022. Disponível em:
https://www.crmv[1]pr.org.br/artigosView/100_O-novo-coronavirus-e-os-animais-de-companhia.html Associação Brasileira da
Indústria de Produtos para Animais de Estimação [homepage]. Informações gerais do setor Pet. Acesso em outubro de 2022.
Disponível em: http://abinpet.org.br/infos_gerais/#:~:text=O%20Brasil%20tem%20a%20segunda,3%
20milh%C3%B5es%20de%20outros%20animais. Alves L, Steyer S. Interação Animal-Humano: Apego Interespécie. Perspectivas em
Psicologia. Uberlândia. Jul/Dez 2019; v.23. n. 2. p 124-142.
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TITULO Saúde Única na pandemia: a infecção por COVID-19 entre humanos e animais de companhia

INTRODUCAO

A proximidade e o cuidado animal se assemelham a organizações familiares, passando por um processo de humanização,
favorecendo a compreensão de aspectos como o bem-estar, sensação de conforto e segurança e suporte social. Dessa forma, é
necessária a exploração dos limites entre a relação humano-animal durante o período de infecção por COVID-19, considerando-se
que os lares brasileiros são maciçamente ocupados por animais de companhia, criados de maneira íntima, que também podem ser
infectados e com ciclo de transmissão desconhecido.

OBJETIVOS

Como parte 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”, o propósito era correlacionar hábitos, condições de vida, sintomas clínicos mediante a infecção por SARS-CoV-2 e o
ambiente de moradia com o resultado do diagnóstico animal, avaliando assim, quais comportamentos - tanto animais quanto
humanos - poderiam estar relacionados à transmissão do vírus dentro de famílias multiespécies.

METODOLOGIA

Foi aplicado questionário (aprovado em Comitê de Ética, parecer 4.928.427) para voluntários residentes da RMSP e positivos para
COVID-19 há menos de uma semana, por RT-PCR, para a avaliação do quadro clínico apresentado pelo animal, dos hábitos da
família, condições de moradia, características da relação tutor-animal, rotina durante a pandemia, sintomas e características
socioeconômicas. 28 famílias responderam ao questionário, e 5 animais testaram positivo para COVID-19- sendo 3 gatos e 2 cães.

RESULTADOS

Famílias com seus animais positivos para COVID-19: habitantes do município de São Paulo; 80% moravam em casa com área
externa; 60% dos animais passavam a maior parte do tempo na área interna e 40% ficavam igualmente nas áreas internas e externas
da casa. 60% dos animais viviam 100% do tempo em ambiente interno, e nenhum em ambiente externo 100% do tempo. 100% dos
animais dormiam com seus tutores, tinham acesso irrestrito e as famílias possuíam hábitos de beijar ou acariciar os animais, e 0%
declarou ter hábito de higienizar as mãos após o contato com os animais. Apenas 60% dos tutores estavam em quarentena antes do
início dos sintomas. Famílias com seus animais negativos: aproximadamente 86,9% eram moradores da capital paulista e
aproximadamente 13,1% da região metropolitana de São Paulo; 65,21% moravam em casa e 34,76% em apartamentos; 86,9% das
habitações possuíam áreas externas, entre quintais e sacadas. 47,82% dos animais vivam 100% do tempo em ambiente interno e
apenas 8,69% em ambiente externo 100% do tempo. 73,91% dos animais dormiam com seus tutores, mas 95,65% declararam dar
acesso irrestrito aos animais pela casa; 100% declararam hábitos de beijar ou acariciar os animais, mas 32,13% declararam
higienizar as mãos após o contato. 47% dos tutores estavam em quarentena antes do teste positivo, mas 13,04% estavam
assintomáticos.

CONCLUSOES
Os dados obtidos ainda são insuficientes para determinarmos quais aspectos investigados foram determinantes para a infecção já
que não houveram enormes discrepâncias entre eles.

REFERENCIAS

Delai RR, et. al. O novo coronavírus e os animais de companhia. Aprendendo fisiologia do SARS-CoV-2 e COVID-19 nos animais.
Conselho Regional de Medicina Veterinária. 2021. Acesso em outubro de 2022. Disponível em:
https://www.crmv[1]pr.org.br/artigosView/100_O-novo-coronavirus-e-os-animais-de-companhia.html Associação Brasileira da
Indústria de Produtos para Animais de Estimação [homepage]. Informações gerais do setor Pet. Acesso em outubro de 2022.
Disponível em: http://abinpet.org.br/infos_gerais/#:~:text=O%20Brasil%20tem%20a%20segunda,3%
20milh%C3%B5es%20de%20outros%20animais. Alves L, Steyer S. Interação Animal-Humano: Apego Interespécie. Perspectivas em
Psicologia. Uberlândia. Jul/Dez 2019; v.23. n. 2. p 124-142.
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TITULO Saúde Única na pandemia: a infecção por COVID-19 entre humanos e animais de companhia

INTRODUCAO

A proximidade e o cuidado animal se assemelham a organizações familiares, passando por um processo de humanização,
favorecendo a compreensão de aspectos como o bem-estar, sensação de conforto e segurança e suporte social. Dessa forma, é
necessária a exploração dos limites entre a relação humano-animal durante o período de infecção por COVID-19, considerando-se
que os lares brasileiros são maciçamente ocupados por animais de companhia, criados de maneira íntima, que também podem ser
infectados e com ciclo de transmissão desconhecido.

OBJETIVOS

Como parte 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”, o propósito era correlacionar hábitos, condições de vida, sintomas clínicos mediante a infecção por SARS-CoV-2 e o
ambiente de moradia com o resultado do diagnóstico animal, avaliando assim, quais comportamentos - tanto animais quanto
humanos - poderiam estar relacionados à transmissão do vírus dentro de famílias multiespécies.

METODOLOGIA

Foi aplicado questionário (aprovado em Comitê de Ética, parecer 4.928.427) para voluntários residentes da RMSP e positivos para
COVID-19 há menos de uma semana, por RT-PCR, para a avaliação do quadro clínico apresentado pelo animal, dos hábitos da
família, condições de moradia, características da relação tutor-animal, rotina durante a pandemia, sintomas e características
socioeconômicas. 28 famílias responderam ao questionário, e 5 animais testaram positivo para COVID-19- sendo 3 gatos e 2 cães.

RESULTADOS

Famílias com seus animais positivos para COVID-19: habitantes do município de São Paulo; 80% moravam em casa com área
externa; 60% dos animais passavam a maior parte do tempo na área interna e 40% ficavam igualmente nas áreas internas e externas
da casa. 60% dos animais viviam 100% do tempo em ambiente interno, e nenhum em ambiente externo 100% do tempo. 100% dos
animais dormiam com seus tutores, tinham acesso irrestrito e as famílias possuíam hábitos de beijar ou acariciar os animais, e 0%
declarou ter hábito de higienizar as mãos após o contato com os animais. Apenas 60% dos tutores estavam em quarentena antes do
início dos sintomas. Famílias com seus animais negativos: aproximadamente 86,9% eram moradores da capital paulista e
aproximadamente 13,1% da região metropolitana de São Paulo; 65,21% moravam em casa e 34,76% em apartamentos; 86,9% das
habitações possuíam áreas externas, entre quintais e sacadas. 47,82% dos animais vivam 100% do tempo em ambiente interno e
apenas 8,69% em ambiente externo 100% do tempo. 73,91% dos animais dormiam com seus tutores, mas 95,65% declararam dar
acesso irrestrito aos animais pela casa; 100% declararam hábitos de beijar ou acariciar os animais, mas 32,13% declararam
higienizar as mãos após o contato. 47% dos tutores estavam em quarentena antes do teste positivo, mas 13,04% estavam
assintomáticos.

CONCLUSOES
Os dados obtidos ainda são insuficientes para determinarmos quais aspectos investigados foram determinantes para a infecção já
que não houveram enormes discrepâncias entre eles.

REFERENCIAS

Delai RR, et. al. O novo coronavírus e os animais de companhia. Aprendendo fisiologia do SARS-CoV-2 e COVID-19 nos animais.
Conselho Regional de Medicina Veterinária. 2021. Acesso em outubro de 2022. Disponível em:
https://www.crmv[1]pr.org.br/artigosView/100_O-novo-coronavirus-e-os-animais-de-companhia.html Associação Brasileira da
Indústria de Produtos para Animais de Estimação [homepage]. Informações gerais do setor Pet. Acesso em outubro de 2022.
Disponível em: http://abinpet.org.br/infos_gerais/#:~:text=O%20Brasil%20tem%20a%20segunda,3%
20milh%C3%B5es%20de%20outros%20animais. Alves L, Steyer S. Interação Animal-Humano: Apego Interespécie. Perspectivas em
Psicologia. Uberlândia. Jul/Dez 2019; v.23. n. 2. p 124-142.
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TITULO Saúde Única na pandemia: a infecção por COVID-19 entre humanos e animais de companhia

INTRODUCAO

A proximidade e o cuidado animal se assemelham a organizações familiares, passando por um processo de humanização,
favorecendo a compreensão de aspectos como o bem-estar, sensação de conforto e segurança e suporte social. Dessa forma, é
necessária a exploração dos limites entre a relação humano-animal durante o período de infecção por COVID-19, considerando-se
que os lares brasileiros são maciçamente ocupados por animais de companhia, criados de maneira íntima, que também podem ser
infectados e com ciclo de transmissão desconhecido.

OBJETIVOS

Como parte 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”, o propósito é correlacionar hábitos, condições de vida, sintomas clínicos mediante a infecção por SARS-CoV-2 e o ambiente
de moradia com o resultado do diagnóstico animal, avaliando assim, quais comportamentos - tanto animais quanto humanos -
podem estar relacionados à transmissão do vírus dentro de famílias multiespécies.

METODOLOGIA

Foram aplicados questionários (aprovado em Comitê de Ética, parecer 4928427) para participantes voluntários residentes da RMSP
e positivos para COVID-19 há menos de uma semana, com diagnóstico comprovado, para a avaliação do quadro clínico apresentado
pelo animal, dos hábitos da família, condições de moradia, hábitos de vida dos animais, características da relação tutor-animal,
rotina, sintomas e características socioeconômicas. 28 famílias responderam ao questionário, e 5 animais testaram positivo para
COVID-19- sendo 3 gatos e 2 cães.

RESULTADOS

Famílias com seus animais positivos para COVID-19: habitantes do município de São Paulo; 80% moravam em casa com área
externa; 60% dos animais passavam a maior parte do tempo na área interna e 40% ficavam igualmente nas áreas internas e externas
da casa. 60% dos animais viviam 100% do tempo em ambiente interno, e nenhum em ambiente externo 100% do tempo. 100% dos
animais dormiam com seus tutores, tinham acesso irrestrito e as famílias possuíam hábitos de beijar ou acariciar os animais, e 0%
declarou ter hábito de higienizar as mãos após o contato com os animais. Apenas 60% dos tutores estavam em quarentena antes do
início dos sintomas. Famílias com seus animais negativos: aproximadamente 86,9% eram moradores da capital paulista e
aproximadamente 13,1% da região metropolitana de São Paulo; 65,21% moravam em casa e 34,76% em apartamentos; 86,9% das
habitações possuíam áreas externas, entre quintais e sacadas. 47,82% dos animais vivam 100% do tempo em ambiente interno e
apenas 8,69% em ambiente externo 100% do tempo. 73,91% dos animais dormiam com seus tutores, mas 95,65% declararam dar
acesso irrestrito aos animais pela casa; 100% declararam hábitos de beijar ou acariciar os animais, mas 32,13% declararam
higienizar as mãos após o contato. 47% dos tutores estavam em quarentena antes do teste positivo, mas 13,04% estavam
assintomáticos.

CONCLUSOES
Os dados obtidos ainda são insuficientes para determinarmos quais aspectos investigados foram determinantes para a infecção já
que não houveram enormes discrepâncias entre eles.

REFERENCIAS

1. Delai RR, et. al. O novo coronavírus e os animais de companhia. Aprendendo fisiologia do SARS-CoV-2 e COVID-19 nos animais.
Conselho Regional de Medicina Veterinária. 2021. Acesso em outubro de 2022. Disponível em: https://www.crmv
pr.org.br/artigosView/100_O-novo-coronavirus-e-os-animais-de-companhia.html 2. Associação Brasileira da Indústria de Produtos
para Animais de Estimação [homepage]. Informações gerais do setor Pet. Acesso em outubro de 2022. Disponível em:
http://abinpet.org.br/infos_gerais/#:~:text=O%20Brasil%20tem%20a%20segunda,3% 20milh%C3%B5es%20de%20outros%20animais
3. Alves L, Steyer S. Interação Animal-Humano: Apego Interespécie. Perspectivas em Psicologia. Uberlândia. Jul/Dez 2019; v.23. n.
2. p 124-142
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TITULO Saúde Única na pandemia: a infecção por COVID-19 entre humanos e animais de companhia

INTRODUCAO

A proximidade e o cuidado animal se assemelham a organizações familiares, passando por um processo de humanização,
favorecendo a compreensão de aspectos como o bem-estar, sensação de conforto e segurança e suporte social. Dessa forma, é
necessária a exploração dos limites entre a relação humano-animal durante o período de infecção por COVID-19, considerando-se
que os lares brasileiros são maciçamente ocupados por animais de companhia, criados de maneira íntima, que também podem ser
infectados e com ciclo de transmissão desconhecido.

OBJETIVOS

Como parte 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”, o propósito é correlacionar hábitos, condições de vida, sintomas clínicos mediante a infecção por SARS-CoV-2 e o ambiente
de moradia com o resultado do diagnóstico animal, avaliando assim, quais comportamentos - tanto animais quanto humanos -
podem estar relacionados à transmissão do vírus dentro de famílias multiespécies.

METODOLOGIA

Foram aplicados questionários (aprovado em Comitê de Ética, parecer 4928427) para participantes voluntários residentes da RMSP
e positivos para COVID-19 há menos de uma semana, com diagnóstico comprovado, para a avaliação do quadro clínico apresentado
pelo animal, dos hábitos da família, condições de moradia, hábitos de vida dos animais, características da relação tutor-animal,
rotina, sintomas e características socioeconômicas. 28 famílias responderam ao questionário, e 5 animais testaram positivo para
COVID-19- sendo 3 gatos e 2 cães.

RESULTADOS

Famílias com seus animais positivos para COVID-19: habitantes do município de São Paulo; 80% moravam em casa com área
externa; 60% dos animais passavam a maior parte do tempo na área interna e 40% ficavam igualmente nas áreas internas e externas
da casa. 60% dos animais viviam 100% do tempo em ambiente interno, e nenhum em ambiente externo 100% do tempo. 100% dos
animais dormiam com seus tutores, tinham acesso irrestrito e as famílias possuíam hábitos de beijar ou acariciar os animais, e 0%
declarou ter hábito de higienizar as mãos após o contato com os animais. Apenas 60% dos tutores estavam em quarentena antes do
início dos sintomas. Famílias com seus animais negativos: aproximadamente 86,9% eram moradores da capital paulista e
aproximadamente 13,1% da região metropolitana de São Paulo; 65,21% moravam em casa e 34,76% em apartamentos; 86,9% das
habitações possuíam áreas externas, entre quintais e sacadas. 47,82% dos animais vivam 100% do tempo em ambiente interno e
apenas 8,69% em ambiente externo 100% do tempo. 73,91% dos animais dormiam com seus tutores, mas 95,65% declararam dar
acesso irrestrito aos animais pela casa; 100% declararam hábitos de beijar ou acariciar os animais, mas 32,13% declararam
higienizar as mãos após o contato. 47% dos tutores estavam em quarentena antes do teste positivo, mas 13,04% estavam
assintomáticos.

CONCLUSOES
Os dados obtidos ainda são insuficientes para determinarmos quais aspectos investigados foram determinantes para a infecção já
que não houveram enormes discrepâncias entre eles.

REFERENCIAS

1. Delai RR, et. al. O novo coronavírus e os animais de companhia. Aprendendo fisiologia do SARS-CoV-2 e COVID-19 nos animais.
Conselho Regional de Medicina Veterinária. 2021. Acesso em outubro de 2022. Disponível em: https://www.crmv
pr.org.br/artigosView/100_O-novo-coronavirus-e-os-animais-de-companhia.html 2. Associação Brasileira da Indústria de Produtos
para Animais de Estimação [homepage]. Informações gerais do setor Pet. Acesso em outubro de 2022. Disponível em:
http://abinpet.org.br/infos_gerais/#:~:text=O%20Brasil%20tem%20a%20segunda,3% 20milh%C3%B5es%20de%20outros%20animais
3. Alves L, Steyer S. Interação Animal-Humano: Apego Interespécie. Perspectivas em Psicologia. Uberlândia. Jul/Dez 2019; v.23. n.
2. p 124-142
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TITULO Saúde Única na pandemia: a infecção por COVID-19 entre humanos e animais de companhia

INTRODUCAO

A proximidade e o cuidado animal se assemelham a organizações familiares, passando por um processo de humanização,
favorecendo a compreensão de aspectos como o bem-estar, sensação de conforto e segurança e suporte social. Dessa forma, é
necessária a exploração dos limites entre a relação humano-animal durante o período de infecção por COVID-19, considerando-se
que os lares brasileiros são maciçamente ocupados por animais de companhia, criados de maneira íntima, que também podem ser
infectados e com ciclo de transmissão desconhecido.

OBJETIVOS

Como parte 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”, o propósito é correlacionar hábitos, condições de vida, sintomas clínicos mediante a infecção por SARS-CoV-2 e o ambiente
de moradia com o resultado do diagnóstico animal, avaliando assim, quais comportamentos - tanto animais quanto humanos -
podem estar relacionados à transmissão do vírus dentro de famílias multiespécies.

METODOLOGIA

Foram aplicados questionários (aprovado em Comitê de Ética, parecer 4928427) para participantes voluntários residentes da RMSP
e positivos para COVID-19 há menos de uma semana, com diagnóstico comprovado, para a avaliação do quadro clínico apresentado
pelo animal, dos hábitos da família, condições de moradia, hábitos de vida dos animais, características da relação tutor-animal,
rotina, sintomas e características socioeconômicas. 28 famílias responderam ao questionário, e 5 animais testaram positivo para
COVID-19- sendo 3 gatos e 2 cães.

RESULTADOS

Famílias com seus animais positivos para COVID-19: habitantes do município de São Paulo; 80% moravam em casa com área
externa; 60% dos animais passavam a maior parte do tempo na área interna e 40% ficavam igualmente nas áreas internas e externas
da casa. 60% dos animais viviam 100% do tempo em ambiente interno, e nenhum em ambiente externo 100% do tempo. 100% dos
animais dormiam com seus tutores, tinham acesso irrestrito e as famílias possuíam hábitos de beijar ou acariciar os animais, e 0%
declarou ter hábito de higienizar as mãos após o contato com os animais. Apenas 60% dos tutores estavam em quarentena antes do
início dos sintomas. Famílias com seus animais negativos: aproximadamente 86,9% eram moradores da capital paulista e
aproximadamente 13,1% da região metropolitana de São Paulo; 65,21% moravam em casa e 34,76% em apartamentos; 86,9% das
habitações possuíam áreas externas, entre quintais e sacadas. 47,82% dos animais vivam 100% do tempo em ambiente interno e
apenas 8,69% em ambiente externo 100% do tempo. 73,91% dos animais dormiam com seus tutores, mas 95,65% declararam dar
acesso irrestrito aos animais pela casa; 100% declararam hábitos de beijar ou acariciar os animais, mas 32,13% declararam
higienizar as mãos após o contato. 47% dos tutores estavam em quarentena antes do teste positivo, mas 13,04% estavam
assintomáticos.

CONCLUSOES
Os dados obtidos ainda são insuficientes para determinarmos quais aspectos investigados foram determinantes para a infecção já
que não houveram enormes discrepâncias entre eles.

REFERENCIAS

1. Delai RR, et. al. O novo coronavírus e os animais de companhia. Aprendendo fisiologia do SARS-CoV-2 e COVID-19 nos animais.
Conselho Regional de Medicina Veterinária. 2021. Acesso em outubro de 2022. Disponível em: https://www.crmv
pr.org.br/artigosView/100_O-novo-coronavirus-e-os-animais-de-companhia.html 2. Associação Brasileira da Indústria de Produtos
para Animais de Estimação [homepage]. Informações gerais do setor Pet. Acesso em outubro de 2022. Disponível em:
http://abinpet.org.br/infos_gerais/#:~:text=O%20Brasil%20tem%20a%20segunda,3% 20milh%C3%B5es%20de%20outros%20animais
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TITULO Saúde Única na pandemia: a infecção por COVID-19 entre humanos e animais de companhia

INTRODUCAO

A proximidade e o cuidado animal se assemelham a organizações familiares, passando por um processo de humanização,
favorecendo a compreensão de aspectos como o bem-estar, sensação de conforto e segurança e suporte social. Dessa forma, é
necessária a exploração dos limites entre a relação humano-animal durante o período de infecção por COVID-19, considerando-se
que os lares brasileiros são maciçamente ocupados por animais de companhia, criados de maneira íntima, que também podem ser
infectados e com ciclo de transmissão desconhecido.

OBJETIVOS

Como parte 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”, o propósito é correlacionar hábitos, condições de vida, sintomas clínicos mediante a infecção por SARS-CoV-2 e o ambiente
de moradia com o resultado do diagnóstico animal, avaliando assim, quais comportamentos - tanto animais quanto humanos -
podem estar relacionados à transmissão do vírus dentro de famílias multiespécies.

METODOLOGIA

Foram aplicados questionários (aprovado em Comitê de Ética, parecer 4928427) para participantes voluntários residentes da RMSP
e positivos para COVID-19 há menos de uma semana, com diagnóstico comprovado, para a avaliação do quadro clínico apresentado
pelo animal, dos hábitos da família, condições de moradia, hábitos de vida dos animais, características da relação tutor-animal,
rotina, sintomas e características socioeconômicas. 28 famílias responderam ao questionário, e 5 animais testaram positivo para
COVID-19- sendo 3 gatos e 2 cães.

RESULTADOS

Famílias com seus animais positivos para COVID-19: habitantes do município de São Paulo; 80% moravam em casa com área
externa; 60% dos animais passavam a maior parte do tempo na área interna e 40% ficavam igualmente nas áreas internas e externas
da casa. 60% dos animais viviam 100% do tempo em ambiente interno, e nenhum em ambiente externo 100% do tempo. 100% dos
animais dormiam com seus tutores, tinham acesso irrestrito e as famílias possuíam hábitos de beijar ou acariciar os animais, e 0%
declarou ter hábito de higienizar as mãos após o contato com os animais. Apenas 60% dos tutores estavam em quarentena antes do
início dos sintomas. Famílias com seus animais negativos: aproximadamente 86,9% eram moradores da capital paulista e
aproximadamente 13,1% da região metropolitana de São Paulo; 65,21% moravam em casa e 34,76% em apartamentos; 86,9% das
habitações possuíam áreas externas, entre quintais e sacadas. 47,82% dos animais vivam 100% do tempo em ambiente interno e
apenas 8,69% em ambiente externo 100% do tempo. 73,91% dos animais dormiam com seus tutores, mas 95,65% declararam dar
acesso irrestrito aos animais pela casa; 100% declararam hábitos de beijar ou acariciar os animais, mas 32,13% declararam
higienizar as mãos após o contato. 47% dos tutores estavam em quarentena antes do teste positivo, mas 13,04% estavam
assintomáticos.

CONCLUSOES
Os dados obtidos ainda são insuficientes para determinarmos quais aspectos investigados foram determinantes para a infecção já
que não houveram enormes discrepâncias entre eles.
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TITULO CIRURGIA BARIÁTRICA EM CRIANÇAS, EXISTE INDICAÇÃO?

INTRODUCAO

A obesidade infantil é um dos mais graves problemas de saúde pública do século XXI, na qual cerca de 15% das crianças entre 5 e 9
anos são consideradas obesas. Fato preocupante uma vez que indivíduos que desenvolvem a patologia na faixa etária pediátrica
apresentam maior risco de desenvolvimento de comorbidades na vida adulta, ressaltando-se a Diabetes Mellitus 2, dislipidemia,
apneia obstrutiva do sono, doença hepática gordurosa não alcoólica, esteato hepatite não alcoólica e hipertensão arterial. Estudos
recentes evidenciam que os métodos terapêuticos não cirúrgicos preconizados durante anos não são consistentes e apresentam
efeitos modestos.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo elucidar se existe indicação de cirurgia bariátrica na população pediátrica, analisando qual
tipo de cirurgia é mais indicada e os resultados a longo prazo pós procedimento em comparação com as outras estratégias de
tratamento não cirúrgicas como modificações do estilo de vida com dieta e prática de atividade física além da farmacoterapia que
faz uso de medicamentos para redução de peso.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual analisamos artigos dos bancos de dados BVS, PubMed, Lilacs e Scielo utilizando-se
os descritores “cirurgia bariátrica pediátrica”, “obesidade pediátrica”, “cirurgia metabólica”, “comorbidade”, “perda de peso”.

RESULTADOS

Foram reunidos 732 artigos, onde 36 artigos foram incluídos a partir dos critérios de inclusão e exclusão. De fato, a indicação da
cirurgia bariátrica na pediatria é mais complexa do que em adultos e poucos são os estudos com resultados a longo prazo
publicados. Porém, dados recentes evidenciam que o procedimento é, na verdade, um tratamento eficaz para a obesidade grave,
uma vez que, há uma drástica redução de IMC e melhora da qualidade de vida. Depois de analisar dados médicos de cinco anos,
obtivemos resultados positivos, com consistente perda de peso e resolução de comorbidades a longo prazo. Atualmente existem
três técnicas cirúrgicas realizadas em pacientes pediátricos, sendo elas: Sleeve Gástrico; Bypass Gástrico e Banda Gástrica. Todas
as técnicas são realizadas por videolaparoscopia. Os procedimentos bariátricos mais utilizados em adolescentes são o Bypass
gástrico e a Sleeve Gástrico (SG), onde a SG mostra mais aceitação, pois possui menos complicações e resulta em melhor absorção
de nutrientes. Além disso, observamos que a segurança a curto prazo em pacientes pediátricos é semelhante, senão superior, à de
adultos.

CONCLUSOES
A partir dos dados coletados comprovou-se que a cirurgia bariátrica é uma alternativa adjuvante eficaz, indicada para pacientes
pediátricos com obesidade classe II (IMC (#38)#8805; 35) com comorbidades ou classe III (IMC (#38)#8805;40).
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TITULO CIRURGIA BARIÁTRICA EM CRIANÇAS, EXISTE INDICAÇÃO?

INTRODUCAO

A obesidade infantil é um dos mais graves problemas de saúde pública do século XXI, na qual cerca de 15% das crianças entre 5 e 9
anos são consideradas obesas. Fato preocupante uma vez que indivíduos que desenvolvem a patologia na faixa etária pediátrica
apresentam maior risco de desenvolvimento de comorbidades na vida adulta, ressaltando-se a Diabetes Mellitus 2, dislipidemia,
apneia obstrutiva do sono, doença hepática gordurosa não alcoólica, esteato hepatite não alcoólica e hipertensão arterial. Estudos
recentes evidenciam que os métodos terapêuticos não cirúrgicos preconizados durante anos não são consistentes e apresentam
efeitos modestos.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo elucidar se existe indicação de cirurgia bariátrica na população pediátrica, analisando qual
tipo de cirurgia é mais indicada e os resultados a longo prazo pós procedimento em comparação com as outras estratégias de
tratamento não cirúrgicas como modificações do estilo de vida com dieta e prática de atividade física além da farmacoterapia que
faz uso de medicamentos para redução de peso.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual analisamos artigos dos bancos de dados BVS, PubMed, Lilacs e Scielo utilizando-se
os descritores “cirurgia bariátrica pediátrica”, “obesidade pediátrica”, “cirurgia metabólica”, “comorbidade”, “perda de peso”.

RESULTADOS

Foram reunidos 732 artigos, onde 36 artigos foram incluídos a partir dos critérios de inclusão e exclusão. De fato, a indicação da
cirurgia bariátrica na pediatria é mais complexa do que em adultos e poucos são os estudos com resultados a longo prazo
publicados. Porém, dados recentes evidenciam que o procedimento é, na verdade, um tratamento eficaz para a obesidade grave,
uma vez que, há uma drástica redução de IMC e melhora da qualidade de vida. Depois de analisar dados médicos de cinco anos,
obtivemos resultados positivos, com consistente perda de peso e resolução de comorbidades a longo prazo. Atualmente existem
três técnicas cirúrgicas realizadas em pacientes pediátricos, sendo elas: Sleeve Gástrico; Bypass Gástrico e Banda Gástrica. Todas
as técnicas são realizadas por videolaparoscopia. Os procedimentos bariátricos mais utilizados em adolescentes são o Bypass
gástrico e a Sleeve Gástrico (SG), onde a SG mostra mais aceitação, pois possui menos complicações e resulta em melhor absorção
de nutrientes. Além disso, observamos que a segurança a curto prazo em pacientes pediátricos é semelhante, senão superior, à de
adultos.

CONCLUSOES
A partir dos dados coletados comprovou-se que a cirurgia bariátrica é uma alternativa adjuvante eficaz, indicada para pacientes
pediátricos com obesidade classe II (IMC (#38)#8805; 35) com comorbidades ou classe III (IMC (#38)#8805;40).
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TITULO CIRURGIA BARIÁTRICA EM CRIANÇAS, EXISTE INDICAÇÃO?

INTRODUCAO

A obesidade infantil é um dos mais graves problemas de saúde pública do século XXI, na qual cerca de 15% das crianças entre 5 e 9
anos são consideradas obesas. Fato preocupante uma vez que indivíduos que desenvolvem a patologia na faixa etária pediátrica
apresentam maior risco de desenvolvimento de comorbidades na vida adulta, ressaltando-se a Diabetes Mellitus 2, dislipidemia,
apneia obstrutiva do sono, doença hepática gordurosa não alcoólica, esteato hepatite não alcoólica e hipertensão arterial. Estudos
recentes evidenciam que os métodos terapêuticos não cirúrgicos preconizados durante anos não são consistentes e apresentam
efeitos modestos.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo elucidar se existe indicação de cirurgia bariátrica na população pediátrica, analisando qual
tipo de cirurgia é mais indicada e os resultados a longo prazo pós procedimento em comparação com as outras estratégias de
tratamento não cirúrgicas como modificações do estilo de vida com dieta e prática de atividade física além da farmacoterapia que
faz uso de medicamentos para redução de peso.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual analisamos artigos dos bancos de dados BVS, PubMed, Lilacs e Scielo utilizando-se
os descritores “cirurgia bariátrica pediátrica”, “obesidade pediátrica”, “cirurgia metabólica”, “comorbidade”, “perda de peso”.

RESULTADOS

Foram reunidos 732 artigos, onde 36 artigos foram incluídos a partir dos critérios de inclusão e exclusão. De fato, a indicação da
cirurgia bariátrica na pediatria é mais complexa do que em adultos e poucos são os estudos com resultados a longo prazo
publicados. Porém, dados recentes evidenciam que o procedimento é, na verdade, um tratamento eficaz para a obesidade grave,
uma vez que, há uma drástica redução de IMC e melhora da qualidade de vida. Depois de analisar dados médicos de cinco anos,
obtivemos resultados positivos, com consistente perda de peso e resolução de comorbidades a longo prazo. Atualmente existem
três técnicas cirúrgicas realizadas em pacientes pediátricos, sendo elas: Sleeve Gástrico; Bypass Gástrico e Banda Gástrica. Todas
as técnicas são realizadas por videolaparoscopia. Os procedimentos bariátricos mais utilizados em adolescentes são o Bypass
gástrico e a Sleeve Gástrico (SG), onde a SG mostra mais aceitação, pois possui menos complicações e resulta em melhor absorção
de nutrientes. Além disso, observamos que a segurança a curto prazo em pacientes pediátricos é semelhante, senão superior, à de
adultos.

CONCLUSOES
A partir dos dados coletados comprovou-se que a cirurgia bariátrica é uma alternativa adjuvante eficaz, indicada para pacientes
pediátricos com obesidade classe II (IMC (#38)#8805; 35) com comorbidades ou classe III (IMC (#38)#8805;40).
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TITULO CIRURGIA BARIÁTRICA EM CRIANÇAS, EXISTE INDICAÇÃO?

INTRODUCAO

A obesidade infantil é um dos mais graves problemas de saúde pública do século XXI, na qual cerca de 15% das crianças entre 5 e 9
anos são consideradas obesas. Fato preocupante uma vez que indivíduos que desenvolvem a patologia na faixa etária pediátrica
apresentam maior risco de desenvolvimento de comorbidades na vida adulta, ressaltando-se a Diabetes Mellitus 2, dislipidemia,
apneia obstrutiva do sono, doença hepática gordurosa não alcoólica, esteato hepatite não alcoólica e hipertensão arterial. Estudos
recentes evidenciam que os métodos terapêuticos não cirúrgicos preconizados durante anos não são consistentes e apresentam
efeitos modestos.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo elucidar se existe indicação de cirurgia bariátrica na população pediátrica, analisando qual
tipo de cirurgia é mais indicada e os resultados a longo prazo pós procedimento em comparação com as outras estratégias de
tratamento não cirúrgicas como modificações do estilo de vida com dieta e prática de atividade física além da farmacoterapia que
faz uso de medicamentos para redução de peso.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual analisamos artigos dos bancos de dados BVS, PubMed, Lilacs e Scielo utilizando-se
os descritores “cirurgia bariátrica pediátrica”, “obesidade pediátrica”, “cirurgia metabólica”, “comorbidade”, “perda de peso”.

RESULTADOS

Foram reunidos 732 artigos, onde 36 artigos foram incluídos a partir dos critérios de inclusão e exclusão. De fato, a indicação da
cirurgia bariátrica na pediatria é mais complexa do que em adultos e poucos são os estudos com resultados a longo prazo
publicados. Porém, dados recentes evidenciam que o procedimento é, na verdade, um tratamento eficaz para a obesidade grave,
uma vez que, há uma drástica redução de IMC e melhora da qualidade de vida. Depois de analisar dados médicos de cinco anos,
obtivemos resultados positivos, com consistente perda de peso e resolução de comorbidades a longo prazo. Atualmente existem
três técnicas cirúrgicas realizadas em pacientes pediátricos, sendo elas: Sleeve Gástrico; Bypass Gástrico e Banda Gástrica. Todas
as técnicas são realizadas por videolaparoscopia. Os procedimentos bariátricos mais utilizados em adolescentes são o Bypass
gástrico e a Sleeve Gástrico (SG), onde a SG mostra mais aceitação, pois possui menos complicações e resulta em melhor absorção
de nutrientes. Além disso, observamos que a segurança a curto prazo em pacientes pediátricos é semelhante, senão superior, à de
adultos.

CONCLUSOES
A partir dos dados coletados comprovou-se que a cirurgia bariátrica é uma alternativa adjuvante eficaz, indicada para pacientes
pediátricos com obesidade classe II (IMC (#38)#8805; 35) com comorbidades ou classe III (IMC (#38)#8805;40).
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TITULO CIRURGIA BARIÁTRICA EM CRIANÇAS, EXISTE INDICAÇÃO?

INTRODUCAO

A obesidade infantil é um dos mais graves problemas de saúde pública do século XXI, na qual cerca de 15% das crianças entre 5 e 9
anos são consideradas obesas. Fato preocupante uma vez que indivíduos que desenvolvem a patologia na faixa etária pediátrica
apresentam maior risco de desenvolvimento de comorbidades na vida adulta, ressaltando-se a Diabetes Mellitus 2, dislipidemia,
apneia obstrutiva do sono, doença hepática gordurosa não alcoólica, esteato hepatite não alcoólica e hipertensão arterial. Estudos
recentes evidenciam que os métodos terapêuticos não cirúrgicos preconizados durante anos não são consistentes e apresentam
efeitos modestos.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo elucidar se existe indicação de cirurgia bariátrica na população pediátrica, analisando qual
tipo de cirurgia é mais indicada e os resultados a longo prazo pós procedimento em comparação com as outras estratégias de
tratamento não cirúrgicas como modificações do estilo de vida com dieta e prática de atividade física além da farmacoterapia que
faz uso de medicamentos para redução de peso.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual analisamos artigos dos bancos de dados BVS, PubMed, Lilacs e Scielo utilizando-se
os descritores “cirurgia bariátrica pediátrica”, “obesidade pediátrica”, “cirurgia metabólica”, “comorbidade”, “perda de peso”.

RESULTADOS

Foram reunidos 732 artigos, onde 36 artigos foram incluídos a partir dos critérios de inclusão e exclusão. De fato, a indicação da
cirurgia bariátrica na pediatria é mais complexa do que em adultos e poucos são os estudos com resultados a longo prazo
publicados. Porém, dados recentes evidenciam que o procedimento é, na verdade, um tratamento eficaz para a obesidade grave,
uma vez que, há uma drástica redução de IMC e melhora da qualidade de vida. Depois de analisar dados médicos de cinco anos,
obtivemos resultados positivos, com consistente perda de peso e resolução de comorbidades a longo prazo. Atualmente existem
três técnicas cirúrgicas realizadas em pacientes pediátricos, sendo elas: Sleeve Gástrico; Bypass Gástrico e Banda Gástrica. Todas
as técnicas são realizadas por videolaparoscopia. Os procedimentos bariátricos mais utilizados em adolescentes são o Bypass
gástrico e a Sleeve Gástrico (SG), onde a SG mostra mais aceitação, pois possui menos complicações e resulta em melhor absorção
de nutrientes. Além disso, observamos que a segurança a curto prazo em pacientes pediátricos é semelhante, senão superior, à de
adultos.

CONCLUSOES
A partir dos dados coletados comprovou-se que a cirurgia bariátrica é uma alternativa adjuvante eficaz, indicada para pacientes
pediátricos com obesidade classe II (IMC (#38)#8805; 35) com comorbidades ou classe III (IMC (#38)#8805;40).
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TITULO Complicações Pós-operatórias na Doença de Crohn

INTRODUCAO

A Doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória, idiopática e multifatorial, sendo influenciada por aspectos genéticos,
ambientais, imunológicos e condições de disbiose. Esta atinge todo o trato gastrointestinal, e possui 3 fenótipos: inflamatórios,
estenosante ou penetrante/fistulizante. A incidência de DC na população adulta varia de 0,1 a 20,2 por 100.000/habitantes/ano,
sendo que entre 70% a 90% desses irão precisar de intervenções cirúrgicas. O exame padrão-ouro de diagnóstico é a
ileocolonoscopia completa com biópsias, podendo ser medicamentoso ou cirúrgico. Palavras chaves: Doença de Crohn, Cuidados,
Pós-Operatórias, Reoperação, Reincidência, Inflamação.

OBJETIVOS
Identificar as principais complicações presentes no pós-operatório de pacientes que possuem a Doença de Crohn. Esta pesquisa
tem o propósito de determinar os principais distúrbios que acometem esse grupo de pacientes e a possível influência sobre a sua
qualidade de vida.

METODOLOGIA
Revisão de literatura narrativa, feita com base de dados PubMed, entre os anos de 2017 e 2022. Foram aplicados artigos de estudo
clínico caso-controle com a temática; pacientes adultos, que realizaram a cirurgia e tiveram complicações pós-operatórias.
Utilizando 12 estudos de 183, mas apenas 8 selecionados para compor a revisão

RESULTADOS

Pacientes com DC estão mais propensos a complicações pós-operatórias, a taxa varia entre 5% à 60% de acordo com o estado de
saúde do paciente que está fragilizado por conta da desnutrição, anemia, deficiência de vitaminas e uso prolongado de corticoides e
imunomoduladores. Foi realizado um estudo com 37 pacientes,em que houve uma taxa de complicação pós operatórias de 40,9%,
sendo elas: 34,1% fístulas; 22,7% abscessos; 11,3% deiscências de anastomose; 4,5% sepses abdominais. Foi observado maiores
índices de complicações em pacientes que tiveram remoção de uma peça maior que 25 centímetros, aqueles que possuíam IMC
elevado, idade igual ou superior a 40 anos e também a doença com comportamento penetrante e a localização ileocolônica. Além
disso, a reintervenção cirúrgica em pacientes relacionada à fístula, foi significativamente associada à drenagem crônica do seton.
Sendo assim, o uso de seton crônico não é o ideal como única opção de tratamento para pacientes que possuem fístulas perianais
na doença de Crohn. De acordo com os dados coletados, não foram encontradas evidências de agravos pós-operatórios
relacionados com o tipo de indicação cirúrgica e o uso de corticóides, imunomoduladores e biológicos antes da cirurgia.O uso de
Enterografia por Tomografia Computadorizada (CTE) demonstrou alta eficácia para o diagnóstico de recorrência de anastomose no
pós-cirúrgico de pacientes com DC, devido a sua alta sensibilidade (92,3%) e alta especificidade (83,3%), além de identificar
pacientes assintomáticos dentro de 12 meses após cirurgia intestinal.

CONCLUSOES
Os estudos analisados evidenciam altas taxas de complicações pós- operatórias na DC devido a: idade, em pessoas com 40 anos ou
mais, obesidade e tabagismo. Em suma, os trabalhos apresentados propõem que o uso de medicamentos imunossupressores não
modificam as taxas de complicações pós-operatórias.
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TITULO Complicações Pós-operatórias na Doença de Crohn

INTRODUCAO

A Doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória, idiopática e multifatorial, sendo influenciada por aspectos genéticos,
ambientais, imunológicos e condições de disbiose. Esta atinge todo o trato gastrointestinal, e possui 3 fenótipos: inflamatórios,
estenosante ou penetrante/fistulizante. A incidência de DC na população adulta varia de 0,1 a 20,2 por 100.000/habitantes/ano,
sendo que entre 70% a 90% desses irão precisar de intervenções cirúrgicas. O exame padrão-ouro de diagnóstico é a
ileocolonoscopia completa com biópsias, podendo ser medicamentoso ou cirúrgico. Palavras chaves: Doença de Crohn, Cuidados,
Pós-Operatórias, Reoperação, Reincidência, Inflamação.

OBJETIVOS
Identificar as principais complicações presentes no pós-operatório de pacientes que possuem a Doença de Crohn. Esta pesquisa
tem o propósito de determinar os principais distúrbios que acometem esse grupo de pacientes e a possível influência sobre a sua
qualidade de vida.

METODOLOGIA
Revisão de literatura narrativa, feita com base de dados PubMed, entre os anos de 2017 e 2022. Foram aplicados artigos de estudo
clínico caso-controle com a temática; pacientes adultos, que realizaram a cirurgia e tiveram complicações pós-operatórias.
Utilizando 12 estudos de 183, mas apenas 8 selecionados para compor a revisão

RESULTADOS

Pacientes com DC estão mais propensos a complicações pós-operatórias, a taxa varia entre 5% à 60% de acordo com o estado de
saúde do paciente que está fragilizado por conta da desnutrição, anemia, deficiência de vitaminas e uso prolongado de corticoides e
imunomoduladores. Foi realizado um estudo com 37 pacientes,em que houve uma taxa de complicação pós operatórias de 40,9%,
sendo elas: 34,1% fístulas; 22,7% abscessos; 11,3% deiscências de anastomose; 4,5% sepses abdominais. Foi observado maiores
índices de complicações em pacientes que tiveram remoção de uma peça maior que 25 centímetros, aqueles que possuíam IMC
elevado, idade igual ou superior a 40 anos e também a doença com comportamento penetrante e a localização ileocolônica. Além
disso, a reintervenção cirúrgica em pacientes relacionada à fístula, foi significativamente associada à drenagem crônica do seton.
Sendo assim, o uso de seton crônico não é o ideal como única opção de tratamento para pacientes que possuem fístulas perianais
na doença de Crohn. De acordo com os dados coletados, não foram encontradas evidências de agravos pós-operatórios
relacionados com o tipo de indicação cirúrgica e o uso de corticóides, imunomoduladores e biológicos antes da cirurgia.O uso de
Enterografia por Tomografia Computadorizada (CTE) demonstrou alta eficácia para o diagnóstico de recorrência de anastomose no
pós-cirúrgico de pacientes com DC, devido a sua alta sensibilidade (92,3%) e alta especificidade (83,3%), além de identificar
pacientes assintomáticos dentro de 12 meses após cirurgia intestinal.

CONCLUSOES
Os estudos analisados evidenciam altas taxas de complicações pós- operatórias na DC devido a: idade, em pessoas com 40 anos ou
mais, obesidade e tabagismo. Em suma, os trabalhos apresentados propõem que o uso de medicamentos imunossupressores não
modificam as taxas de complicações pós-operatórias.
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TITULO Complicações Pós-operatórias na Doença de Crohn

INTRODUCAO

A Doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória, idiopática e multifatorial, sendo influenciada por aspectos genéticos,
ambientais, imunológicos e condições de disbiose. Esta atinge todo o trato gastrointestinal, e possui 3 fenótipos: inflamatórios,
estenosante ou penetrante/fistulizante. A incidência de DC na população adulta varia de 0,1 a 20,2 por 100.000/habitantes/ano,
sendo que entre 70% a 90% desses irão precisar de intervenções cirúrgicas. O exame padrão-ouro de diagnóstico é a
ileocolonoscopia completa com biópsias, podendo ser medicamentoso ou cirúrgico. Palavras chaves: Doença de Crohn, Cuidados,
Pós-Operatórias, Reoperação, Reincidência, Inflamação.

OBJETIVOS
Identificar as principais complicações presentes no pós-operatório de pacientes que possuem a Doença de Crohn. Esta pesquisa
tem o propósito de determinar os principais distúrbios que acometem esse grupo de pacientes e a possível influência sobre a sua
qualidade de vida.

METODOLOGIA
Revisão de literatura narrativa, feita com base de dados PubMed, entre os anos de 2017 e 2022. Foram aplicados artigos de estudo
clínico caso-controle com a temática; pacientes adultos, que realizaram a cirurgia e tiveram complicações pós-operatórias.
Utilizando 12 estudos de 183, mas apenas 8 selecionados para compor a revisão

RESULTADOS

Pacientes com DC estão mais propensos a complicações pós-operatórias, a taxa varia entre 5% à 60% de acordo com o estado de
saúde do paciente que está fragilizado por conta da desnutrição, anemia, deficiência de vitaminas e uso prolongado de corticoides e
imunomoduladores. Foi realizado um estudo com 37 pacientes,em que houve uma taxa de complicação pós operatórias de 40,9%,
sendo elas: 34,1% fístulas; 22,7% abscessos; 11,3% deiscências de anastomose; 4,5% sepses abdominais. Foi observado maiores
índices de complicações em pacientes que tiveram remoção de uma peça maior que 25 centímetros, aqueles que possuíam IMC
elevado, idade igual ou superior a 40 anos e também a doença com comportamento penetrante e a localização ileocolônica. Além
disso, a reintervenção cirúrgica em pacientes relacionada à fístula, foi significativamente associada à drenagem crônica do seton.
Sendo assim, o uso de seton crônico não é o ideal como única opção de tratamento para pacientes que possuem fístulas perianais
na doença de Crohn. De acordo com os dados coletados, não foram encontradas evidências de agravos pós-operatórios
relacionados com o tipo de indicação cirúrgica e o uso de corticóides, imunomoduladores e biológicos antes da cirurgia.O uso de
Enterografia por Tomografia Computadorizada (CTE) demonstrou alta eficácia para o diagnóstico de recorrência de anastomose no
pós-cirúrgico de pacientes com DC, devido a sua alta sensibilidade (92,3%) e alta especificidade (83,3%), além de identificar
pacientes assintomáticos dentro de 12 meses após cirurgia intestinal.

CONCLUSOES
Os estudos analisados evidenciam altas taxas de complicações pós- operatórias na DC devido a: idade, em pessoas com 40 anos ou
mais, obesidade e tabagismo. Em suma, os trabalhos apresentados propõem que o uso de medicamentos imunossupressores não
modificam as taxas de complicações pós-operatórias.
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INTRODUCAO

A Doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória, idiopática e multifatorial, sendo influenciada por aspectos genéticos,
ambientais, imunológicos e condições de disbiose. Esta atinge todo o trato gastrointestinal, e possui 3 fenótipos: inflamatórios,
estenosante ou penetrante/fistulizante. A incidência de DC na população adulta varia de 0,1 a 20,2 por 100.000/habitantes/ano,
sendo que entre 70% a 90% desses irão precisar de intervenções cirúrgicas. O exame padrão-ouro de diagnóstico é a
ileocolonoscopia completa com biópsias, podendo ser medicamentoso ou cirúrgico. Palavras chaves: Doença de Crohn, Cuidados,
Pós-Operatórias, Reoperação, Reincidência, Inflamação.

OBJETIVOS
Identificar as principais complicações presentes no pós-operatório de pacientes que possuem a Doença de Crohn. Esta pesquisa
tem o propósito de determinar os principais distúrbios que acometem esse grupo de pacientes e a possível influência sobre a sua
qualidade de vida.

METODOLOGIA
Revisão de literatura narrativa, feita com base de dados PubMed, entre os anos de 2017 e 2022. Foram aplicados artigos de estudo
clínico caso-controle com a temática; pacientes adultos, que realizaram a cirurgia e tiveram complicações pós-operatórias.
Utilizando 12 estudos de 183, mas apenas 8 selecionados para compor a revisão

RESULTADOS

Pacientes com DC estão mais propensos a complicações pós-operatórias, a taxa varia entre 5% à 60% de acordo com o estado de
saúde do paciente que está fragilizado por conta da desnutrição, anemia, deficiência de vitaminas e uso prolongado de corticoides e
imunomoduladores. Foi realizado um estudo com 37 pacientes,em que houve uma taxa de complicação pós operatórias de 40,9%,
sendo elas: 34,1% fístulas; 22,7% abscessos; 11,3% deiscências de anastomose; 4,5% sepses abdominais. Foi observado maiores
índices de complicações em pacientes que tiveram remoção de uma peça maior que 25 centímetros, aqueles que possuíam IMC
elevado, idade igual ou superior a 40 anos e também a doença com comportamento penetrante e a localização ileocolônica. Além
disso, a reintervenção cirúrgica em pacientes relacionada à fístula, foi significativamente associada à drenagem crônica do seton.
Sendo assim, o uso de seton crônico não é o ideal como única opção de tratamento para pacientes que possuem fístulas perianais
na doença de Crohn. De acordo com os dados coletados, não foram encontradas evidências de agravos pós-operatórios
relacionados com o tipo de indicação cirúrgica e o uso de corticóides, imunomoduladores e biológicos antes da cirurgia.O uso de
Enterografia por Tomografia Computadorizada (CTE) demonstrou alta eficácia para o diagnóstico de recorrência de anastomose no
pós-cirúrgico de pacientes com DC, devido a sua alta sensibilidade (92,3%) e alta especificidade (83,3%), além de identificar
pacientes assintomáticos dentro de 12 meses após cirurgia intestinal.

CONCLUSOES
Os estudos analisados evidenciam altas taxas de complicações pós- operatórias na DC devido a: idade, em pessoas com 40 anos ou
mais, obesidade e tabagismo. Em suma, os trabalhos apresentados propõem que o uso de medicamentos imunossupressores não
modificam as taxas de complicações pós-operatórias.
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TITULO Complicações Pós-operatórias na Doença de Crohn

INTRODUCAO

A Doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória, idiopática e multifatorial, sendo influenciada por aspectos genéticos,
ambientais, imunológicos e condições de disbiose. Esta atinge todo o trato gastrointestinal, e possui 3 fenótipos: inflamatórios,
estenosante ou penetrante/fistulizante. A incidência de DC na população adulta varia de 0,1 a 20,2 por 100.000/habitantes/ano,
sendo que entre 70% a 90% desses irão precisar de intervenções cirúrgicas. O exame padrão-ouro de diagnóstico é a
ileocolonoscopia completa com biópsias, podendo ser medicamentoso ou cirúrgico. Palavras chaves: Doença de Crohn, Cuidados,
Pós-Operatórias, Reoperação, Reincidência, Inflamação.

OBJETIVOS
Identificar as principais complicações presentes no pós-operatório de pacientes que possuem a Doença de Crohn. Esta pesquisa
tem o propósito de determinar os principais distúrbios que acometem esse grupo de pacientes e a possível influência sobre a sua
qualidade de vida.

METODOLOGIA
Revisão de literatura narrativa, feita com base de dados PubMed, entre os anos de 2017 e 2022. Foram aplicados artigos de estudo
clínico caso-controle com a temática; pacientes adultos, que realizaram a cirurgia e tiveram complicações pós-operatórias.
Utilizando 12 estudos de 183, mas apenas 8 selecionados para compor a revisão

RESULTADOS

Pacientes com DC estão mais propensos a complicações pós-operatórias, a taxa varia entre 5% à 60% de acordo com o estado de
saúde do paciente que está fragilizado por conta da desnutrição, anemia, deficiência de vitaminas e uso prolongado de corticoides e
imunomoduladores. Foi realizado um estudo com 37 pacientes,em que houve uma taxa de complicação pós operatórias de 40,9%,
sendo elas: 34,1% fístulas; 22,7% abscessos; 11,3% deiscências de anastomose; 4,5% sepses abdominais. Foi observado maiores
índices de complicações em pacientes que tiveram remoção de uma peça maior que 25 centímetros, aqueles que possuíam IMC
elevado, idade igual ou superior a 40 anos e também a doença com comportamento penetrante e a localização ileocolônica. Além
disso, a reintervenção cirúrgica em pacientes relacionada à fístula, foi significativamente associada à drenagem crônica do seton.
Sendo assim, o uso de seton crônico não é o ideal como única opção de tratamento para pacientes que possuem fístulas perianais
na doença de Crohn. De acordo com os dados coletados, não foram encontradas evidências de agravos pós-operatórios
relacionados com o tipo de indicação cirúrgica e o uso de corticóides, imunomoduladores e biológicos antes da cirurgia.O uso de
Enterografia por Tomografia Computadorizada (CTE) demonstrou alta eficácia para o diagnóstico de recorrência de anastomose no
pós-cirúrgico de pacientes com DC, devido a sua alta sensibilidade (92,3%) e alta especificidade (83,3%), além de identificar
pacientes assintomáticos dentro de 12 meses após cirurgia intestinal.

CONCLUSOES
Os estudos analisados evidenciam altas taxas de complicações pós- operatórias na DC devido a: idade, em pessoas com 40 anos ou
mais, obesidade e tabagismo. Em suma, os trabalhos apresentados propõem que o uso de medicamentos imunossupressores não
modificam as taxas de complicações pós-operatórias.
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2017 Sep 21. PMID: 29089823; PMCID: PMC5639156. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29089823/
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TITULO Imunidade Tributária dos Templos de qualquer culto e bens imóveis alugados

INTRODUCAO

A imunidade tributária, segundo a doutrina, "é o direito subjetivo, de certas pessoas, de não se sujeitarem a tributação, a partir da
delimitação da norma constitucional exonerativa". O artigo 150, VI, "b", traz a vedação às pessoas políticas da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, de instituir impostos sobre os templos de qualquer culto. No parágrafo 4° do artigo 150, esta
imunidade alcança o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com a finalidade essencial das entidades. A novidade no
corrente ano é a emenda constitucional 116, que ampliou a imunidade, passando a alcançar os templos alugados.

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho é investigar se a imunidade dos templos de qualquer culto se aplica, também, quando o beneficiário
da imunidade ocupa bem imóvel na condição de locatário.

METODOLOGIA O presente estudo se baseia no método bibliográfico.

RESULTADOS

A imunidade tributária aos templos de qualquer culto, faz lembrar a separação entre o Estado e a igreja. Embora nossa Constituição
celebre um estado laico, concede a liberdade religiosa, não embaraçando suas atividades. Porém, nem tudo que se faz em nome da
entidade pode ser considerado essencial. O parágrafo 4°, do artigo 150, limita a imunidade à propriedade, renda e serviços
relacionados com as atividades essenciais das entidades. A propriedade abarca seus bens imóveis e móveis, desde que
relacionadas à função essencial do templo. Logo, a cobrança de estacionamento, ainda que seja no imóvel do templo, deve ser
tributado. A renda do templo são as doações dos fiéis. Os serviços são aqueles relacionados à assistência social realizada pela
entidade. Portanto, o IPTU, o IR, o ISS, o IPVA e o ITBI, são os tributos que não alcançam o templo de qualquer culto. A partir da
emenda constitucional 116 de 2022, os templos de qualquer culto, ainda que alugados, tornaram-se imunes ao IPTU. Acrescentando
ao artigo 156 o parágrafo 1°-A. Com o entendimento de que a renda obtida pelo aluguel seria destinada à atividade do templo.

CONCLUSOES
Dessa forma, a imunidade tributária dos templos de qualquer culto deve ser aplicada para afastar a cobrança do IPTU, ainda que a
organização religiosa ocupe o imóvel na condição de locatária.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em: 10 out. 2022. Roque Antônio
Carrazza. Curso de direito Constitucional Tributário. 29 ed. 2013. Regina Helena Costa. Curso de Direito Tributário. 9 ed. 2019. Luiz
Eduardo Schoueri. Direito Tributário. 9 ed. 2019.
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Andre Luis Ulrich Pinto

TITULO
Análise Comparativa da Seletividade de Alíquotas Brasileira e do Mecanismo de Reembolso de GST/HST CREDIT do Direito
Canadense Como Ferramentas de Combate dos Efeitos Regressivos da Tributação Sobre o Consumo.

INTRODUCAO
Neste trabalho, será abordado os motivos da regressividade tributária do Brasil, assim como a ineficácia da seletividade de
alíquotas para corrigir tal problema. Além disso, será realizado um comparativo com a matriz tributária canadense que se mostra
pioneira no combate da injustiça fiscal.

OBJETIVOS
Tem-se por objetivo fazer uma análise do método brasileiro e canadense de combate a desigualdade fiscal, comparando-os, e
verificar qual das duas matrizes é mais eficaz.

METODOLOGIA A metodologia adotada para este trabalho foi a pesquisa acadêmica com levantamentos bibliográficos.

RESULTADOS

Segundo relatório desenvolvido pelo Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, o Brasil foca 43% da sua
tributação no consumo. Os tributos considerados indiretos, são os que consomem a maior parte da renda da população dos pobres
no país. Quando um imposto é indireto, não pode presumir a dimensão econômica do contribuinte de fato, inviabilizando o princípio
da capacidade contributiva. O princípio da seletividade, em um primeiro momento, seria uma tentativa do Estado de amenizar a
regressividade tributária brasileira, porém, ao ser analisado de forma mais profunda, vê-se ineficaz no âmbito da justiça fiscal. Pois,
ao desonerar um produto considerado essencial, os ricos são mais beneficiados, porque passam a consumir mais. Além disso, na
sociedade moderna o conceito de essencialidade tornou-se muito relativo, criando incertezas de quais produtos podem ser
considerados essenciais, consequentemente gerando insegurança no sistema tributário e também criando lides que poderiam ser
evitadas. No Canadá a realidade é diferente, os impostos federais e estaduais têm alíquotas uniformes, além disso, o país conta com
um sistema chamado “GST/HST Credit”. Basicamente, é um pagamento trimestral feito aos cidadãos e famílias que são
consideradas de baixa renda. Parte do valor que o contribuinte arca dos impostos GST/HST, volta para o mesmo como uma política
de redistribuição de renda.

CONCLUSOES

Desta maneira, pode-se concluir que o sistema tributário brasileiro é regressivo por focar sua tributação em bens e consumo, além
disso a forma escolhida na tentativa de resolver tal questão, a chamada seletividade de alíquotas, não é eficaz. Como alternativa
para promoção da justiça fiscal, tem-se por base o direito tributário canadense, este sendo uma alternativa mais vantajosa, na
medida em que se vale de alíquotas uniformes para a cobrança de tributos que podem ser equiparados ao ICMS, e uma política de
reembolso para pessoas de baixa renda.

REFERENCIAS

APPY, Bernardo. Tributação do Consumo e Distribuição da Renda. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (CCIF). Disponível em:
/http://ccif.com.br/tributacao-do-consumo-e-distribuicao-de-renda/ . Acesso em: 28/08/2022. CENTRO DE CIDADANIA FISCAL.
Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS. Disponível em: https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2021/05/NT-IBS-
P_pof_2017_para_publicacao.pdf . Acessado em: 14/08/2022. GODOI, Marciano Seabra. Tributação do consumo e efeitos
redistributivos: alíquotas reduzidas conforme a essencialidade dos produtos/serviços (seletividade) versus alíquotas uniformes com
transferência financeira (refundable tax credits) para famílias de baixa renda. Caderno de Finanças Públicas. Brasília, n.16. p. 311.
Dez./2016
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TITULO "Bom dia, Verônica": violência psicológica e possibilidades para a Enfermagem

INTRODUCAO

A violência psicológica é traduzida em trauma, dano severo emocional e uma diminuição de autoestima. Podendo se dar através de
humilhações, intimidações, ameaça, constrangimento, manipulação, traição, atitudes grotescas e que gerem sofrimento, ou qualquer
outro meio de agressão psicológica e/ou que gere sofrimento à psique e outras questões que têm como consequência dano
psicológico.

OBJETIVOS
- Identificar os tipos de violência psicológica mais comuns sofrida pelas mulheres na série "Bom dia, Verônica" e confrontar com a
literatura apresentada acerca do tema. - Levantar as possibilidades de cuidados para essas mulheres.

METODOLOGIA

Trata-se de uma análise fílmica baseada na série “Bom dia, Verônica”. No caso, buscamos analisar a presença da violência
psicológica junto à narrativa da primeira temporada, lançada na plataforma Netflix em 2020, baseada no livro de Raphael Montes e
Ilana Casoy. Refere-se à violência, abuso, corrupção, estupro, homicídio e suicídio. Para o auxílio à analise, foi realizado um
levantamento biblíográfico nas bases de dados Scielo e PubMed com os unitermos: violência, violência psicológica, enfermagem.
Foram levantados 49 artigos em língua portuguesa e 17 foram selecionados. Artigos completos, em língua portuguesa, dos últimos
2 anos.

RESULTADOS
As mulheres são submetidas aos mais variáveis tipos de violências, muitas vezes não reconhecidas ou identificadas pelas próprias
vítimas. Destas ocorrências, vale destaque a violência psicológica: ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação e o
isolamento.

CONCLUSOES

Conclui-se que o a 1a temporada da série "Bom dia, Verônica", apresenta em sua narrativa, demonstrações de todos os tipos de
violência, e no que nos diz respeito ao aspecto psicológico, vai de encontro às ocorrências identificadas na literatura levantada
sobre o tema: ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação e isolamento. Desta forma, ações como o oferecimento de
apoio emocional, a orientação quanto a identificação da violência psicológica junto às vítimas constituem-se como ações
fundamentais para que os profissionais da enfermagem possam auxiliar as mulheres para que se sintam motivadas a cuidar de sua
saúde mental e encontrem uma rede de apoio e de serviços que atendam de forma integral todas as suas necessidades.

REFERENCIAS

1. Kauche GC. A traição sob o prisma da violência psicológica – lei maria da penha. Percurso [Internet]. 10 de setembro de 2021
[citado 6 de agosto de 2022];1(38):244–53. Disponível em
(#60)http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/5421(#62) 2. Carneiro, Jordana Brock et al. Revelando
desfechos do cuidado com a mulher em situação de violência conjugal. Acta Paulista de Enfermagem [online]. 2021, v. 34 [Acessado
15 Outubro 2022] , eAPE001555. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AO001555(#62). Epub 26 Nov 2021.
ISSN 1982-0194. https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AO001555. 3. Valenzuela, Vivian Victoria Vivanco et al. Violência por
parceiro intimo e resiliência em mulheres da Amazônia ocidental brasileira. Acta Paulista de Enfermagem [online]. 2022, v. 35
[Acessado 15 Outubro 2022] , eAPE0199345. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.37689/acta-ape/2022AO0199345
https://doi.org/10.37689/acta-ape/2022AO01993459(#62). Epub 06 Jun 2022. ISSN 1982-0194. https://doi.org/10.37689/acta-
ape/2022AO0199345.
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TITULO "Bom dia, Verônica": violência psicológica e possibilidades para a Enfermagem

INTRODUCAO

A violência psicológica é traduzida em trauma, dano severo emocional e uma diminuição de autoestima. Podendo se dar através de
humilhações, intimidações, ameaça, constrangimento, manipulação, traição, atitudes grotescas e que gerem sofrimento, ou qualquer
outro meio de agressão psicológica e/ou que gere sofrimento à psique e outras questões que têm como consequência dano
psicológico.

OBJETIVOS
- Identificar os tipos de violência psicológica mais comuns sofrida pelas mulheres na série "Bom dia, Verônica" e confrontar com a
literatura apresentada acerca do tema. - Levantar as possibilidades de cuidados para essas mulheres.

METODOLOGIA

Trata-se de uma análise fílmica baseada na série “Bom dia, Verônica”. No caso, buscamos analisar a presença da violência
psicológica junto à narrativa da primeira temporada, lançada na plataforma Netflix em 2020, baseada no livro de Raphael Montes e
Ilana Casoy. Refere-se à violência, abuso, corrupção, estupro, homicídio e suicídio. Para o auxílio à analise, foi realizado um
levantamento biblíográfico nas bases de dados Scielo e PubMed com os unitermos: violência, violência psicológica, enfermagem.
Foram levantados 49 artigos em língua portuguesa e 17 foram selecionados. Artigos completos, em língua portuguesa, dos últimos
2 anos.

RESULTADOS
As mulheres são submetidas aos mais variáveis tipos de violências, muitas vezes não reconhecidas ou identificadas pelas próprias
vítimas. Destas ocorrências, vale destaque a violência psicológica: ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação e o
isolamento.

CONCLUSOES

Conclui-se que o a 1a temporada da série "Bom dia, Verônica", apresenta em sua narrativa, demonstrações de todos os tipos de
violência, e no que nos diz respeito ao aspecto psicológico, vai de encontro às ocorrências identificadas na literatura levantada
sobre o tema: ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação e isolamento. Desta forma, ações como o oferecimento de
apoio emocional, a orientação quanto a identificação da violência psicológica junto às vítimas constituem-se como ações
fundamentais para que os profissionais da enfermagem possam auxiliar as mulheres para que se sintam motivadas a cuidar de sua
saúde mental e encontrem uma rede de apoio e de serviços que atendam de forma integral todas as suas necessidades.

REFERENCIAS

1. Kauche GC. A traição sob o prisma da violência psicológica – lei maria da penha. Percurso [Internet]. 10 de setembro de 2021
[citado 6 de agosto de 2022];1(38):244–53. Disponível em
(#60)http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/5421(#62) 2. Carneiro, Jordana Brock et al. Revelando
desfechos do cuidado com a mulher em situação de violência conjugal. Acta Paulista de Enfermagem [online]. 2021, v. 34 [Acessado
15 Outubro 2022] , eAPE001555. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AO001555(#62). Epub 26 Nov 2021.
ISSN 1982-0194. https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AO001555. 3. Valenzuela, Vivian Victoria Vivanco et al. Violência por
parceiro intimo e resiliência em mulheres da Amazônia ocidental brasileira. Acta Paulista de Enfermagem [online]. 2022, v. 35
[Acessado 15 Outubro 2022] , eAPE0199345. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.37689/acta-ape/2022AO0199345
https://doi.org/10.37689/acta-ape/2022AO01993459(#62). Epub 06 Jun 2022. ISSN 1982-0194. https://doi.org/10.37689/acta-
ape/2022AO0199345.
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TITULO "Bom dia, Verônica": violência psicológica e possibilidades para a Enfermagem

INTRODUCAO

A violência psicológica é traduzida em trauma, dano severo emocional e uma diminuição de autoestima. Podendo se dar através de
humilhações, intimidações, ameaça, constrangimento, manipulação, traição, atitudes grotescas e que gerem sofrimento, ou qualquer
outro meio de agressão psicológica e/ou que gere sofrimento à psique e outras questões que têm como consequência dano
psicológico.

OBJETIVOS
- Identificar os tipos de violência psicológica mais comuns sofrida pelas mulheres na série "Bom dia, Verônica" e confrontar com a
literatura apresentada acerca do tema. - Levantar as possibilidades de cuidados para essas mulheres.

METODOLOGIA

Trata-se de uma análise fílmica baseada na série “Bom dia, Verônica”. No caso, buscamos analisar a presença da violência
psicológica junto à narrativa da primeira temporada, lançada na plataforma Netflix em 2020, baseada no livro de Raphael Montes e
Ilana Casoy. Refere-se à violência, abuso, corrupção, estupro, homicídio e suicídio. Para o auxílio à analise, foi realizado um
levantamento biblíográfico nas bases de dados Scielo e PubMed com os unitermos: violência, violência psicológica, enfermagem.
Foram levantados 49 artigos em língua portuguesa e 17 foram selecionados. Artigos completos, em língua portuguesa, dos últimos
2 anos.

RESULTADOS
As mulheres são submetidas aos mais variáveis tipos de violências, muitas vezes não reconhecidas ou identificadas pelas próprias
vítimas. Destas ocorrências, vale destaque a violência psicológica: ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação e o
isolamento.

CONCLUSOES

Conclui-se que o a 1a temporada da série "Bom dia, Verônica", apresenta em sua narrativa, demonstrações de todos os tipos de
violência, e no que nos diz respeito ao aspecto psicológico, vai de encontro às ocorrências identificadas na literatura levantada
sobre o tema: ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação e isolamento. Desta forma, ações como o oferecimento de
apoio emocional, a orientação quanto a identificação da violência psicológica junto às vítimas constituem-se como ações
fundamentais para que os profissionais da enfermagem possam auxiliar as mulheres para que se sintam motivadas a cuidar de sua
saúde mental e encontrem uma rede de apoio e de serviços que atendam de forma integral todas as suas necessidades.

REFERENCIAS

1. Kauche GC. A traição sob o prisma da violência psicológica – lei maria da penha. Percurso [Internet]. 10 de setembro de 2021
[citado 6 de agosto de 2022];1(38):244–53. Disponível em
(#60)http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/5421(#62) 2. Carneiro, Jordana Brock et al. Revelando
desfechos do cuidado com a mulher em situação de violência conjugal. Acta Paulista de Enfermagem [online]. 2021, v. 34 [Acessado
15 Outubro 2022] , eAPE001555. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AO001555(#62). Epub 26 Nov 2021.
ISSN 1982-0194. https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AO001555. 3. Valenzuela, Vivian Victoria Vivanco et al. Violência por
parceiro intimo e resiliência em mulheres da Amazônia ocidental brasileira. Acta Paulista de Enfermagem [online]. 2022, v. 35
[Acessado 15 Outubro 2022] , eAPE0199345. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.37689/acta-ape/2022AO0199345
https://doi.org/10.37689/acta-ape/2022AO01993459(#62). Epub 06 Jun 2022. ISSN 1982-0194. https://doi.org/10.37689/acta-
ape/2022AO0199345.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA ESQUISTOSSOMOSE HEPATOESPLÊNICA

INTRODUCAO

A esquistossomose, uma doença helmíntica, onde sua transmissão se dá através da água. O Schistosoma mansoni e Schistosoma
japonicum são os principais agentes causadores da esquistossomose hepatoesplênica, doenças que são causadas por S. mansoni
e S. japonicum e são divididas em duas fases. A primeira fase (Aguda) geralmente ocorre na primeira infecção, nos primeiros
meses após a exposição. Na segunda fase (Crônica), podem ocorrer duas formas clínicas principais da esquistossomose, a
hepatointestinal ou a doença hepatoesplênica. Na forma hepatointestinal apresenta-se com a presença de hepatomegalias com
nódulos e em alguns casos pode simular um tumor. Na forma hepatoesplênica apresenta-se uma fibrose em resposta imunológica
formando assim uma fibrose periportal conhecida como fibrose de Symers. Outra forma é a hepatoesplênica compensada onde o
paciente com hipertensão portal apresenta dores abdominais, já a forma descompensada o paciente apresenta a hipertensão com
sinais de hemorragia digestiva alta, com consequente isquemia hepática. O diagnóstico da esquistossomose é feito através de
exames laboratoriais de fezes através dos ovos do parasita, o médico pode também solicitar teste de anticorpos para verificar sinais
de infecção e para as formas graves, a utilização da ultrassonografia é indispensável.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos achados ultrassonográficos da esquistossomose
hepatoesplênica.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, com coletânea de imagens, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados
Pubmed dos últimos dez anos que abordavam sobre a ultrassonografia no diagnóstico da esquistossomose hepatoesplênica.
Foram selecionados os artigos com imagens referentes ao método ultrassonografia.

RESULTADOS
Os seguintes achados ultrassonográficos podem ser atribuídos a esquistossomose hepatoesplênica: hepatomegalia, espessamento
periportal do fígado com ou sem cirrose, sinais de hipertensão portal (dilatação do portal e do baço veias e colaterais
portossistêmicos), esplenomegalia.

CONCLUSOES
A rápida identificação e tratamento da doença são fundamentais para prevenir outras infecções e complicações, portanto justifica-
se o uso da ultrassonografia abdominal pela sua segurança e eficácia.

REFERENCIAS
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Usefulness of ultrasound in sub-Saharan patients with a serological diagnosis of schistosomiasis. Infection. outubro de
2021;49(5):919–26. Cozzi D, Bertelli E, Savi E, Verna S, Zammarchi L, Tilli M, et al. Ultrasound findings in urogenital schistosomiasis:
a pictorial essay. J Ultrasound. junho de 2020;23(2):195–205. Gobbi F, Tamarozzi F, Buonfrate D, van Lieshout L, Bisoffi Z, Bottieau
E. New Insights on Acute and Chronic Schistosomiasis: Do We Need a Redefinition? Trends in Parasitology. agosto de
2020;36(8):660–7. Cimini, A., Ricci, M., Gigliotti, P. E., Pugliese, L., Chiaravalloti, A., Danieli, R., (#38) Schillaci, O. (2021). Medical
Imaging in the Diagnosis of Schistosomiasis: A Review. Pathogens (Basel, Switzerland), 10(8), 1058.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA ESQUISTOSSOMOSE HEPATOESPLÊNICA

INTRODUCAO

A esquistossomose, uma doença helmíntica, onde sua transmissão se dá através da água. O Schistosoma mansoni e Schistosoma
japonicum são os principais agentes causadores da esquistossomose hepatoesplênica, doenças que são causadas por S. mansoni
e S. japonicum e são divididas em duas fases. A primeira fase (Aguda) geralmente ocorre na primeira infecção, nos primeiros
meses após a exposição. Na segunda fase (Crônica), podem ocorrer duas formas clínicas principais da esquistossomose, a
hepatointestinal ou a doença hepatoesplênica. Na forma hepatointestinal apresenta-se com a presença de hepatomegalias com
nódulos e em alguns casos pode simular um tumor. Na forma hepatoesplênica apresenta-se uma fibrose em resposta imunológica
formando assim uma fibrose periportal conhecida como fibrose de Symers. Outra forma é a hepatoesplênica compensada onde o
paciente com hipertensão portal apresenta dores abdominais, já a forma descompensada o paciente apresenta a hipertensão com
sinais de hemorragia digestiva alta, com consequente isquemia hepática. O diagnóstico da esquistossomose é feito através de
exames laboratoriais de fezes através dos ovos do parasita, o médico pode também solicitar teste de anticorpos para verificar sinais
de infecção e para as formas graves, a utilização da ultrassonografia é indispensável.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos achados ultrassonográficos da esquistossomose
hepatoesplênica.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, com coletânea de imagens, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados
Pubmed dos últimos dez anos que abordavam sobre a ultrassonografia no diagnóstico da esquistossomose hepatoesplênica.
Foram selecionados os artigos com imagens referentes ao método ultrassonografia.

RESULTADOS
Os seguintes achados ultrassonográficos podem ser atribuídos a esquistossomose hepatoesplênica: hepatomegalia, espessamento
periportal do fígado com ou sem cirrose, sinais de hipertensão portal (dilatação do portal e do baço veias e colaterais
portossistêmicos), esplenomegalia.

CONCLUSOES
A rápida identificação e tratamento da doença são fundamentais para prevenir outras infecções e complicações, portanto justifica-
se o uso da ultrassonografia abdominal pela sua segurança e eficácia.

REFERENCIAS

Castillo-Fernández N, Soriano-Pérez MJ, Lozano-Serrano AB, Sánchez-Sánchez JC, Villarejo-Ordóñez A, Cuenca-Gómez JA, et al.
Usefulness of ultrasound in sub-Saharan patients with a serological diagnosis of schistosomiasis. Infection. outubro de
2021;49(5):919–26. Cozzi D, Bertelli E, Savi E, Verna S, Zammarchi L, Tilli M, et al. Ultrasound findings in urogenital schistosomiasis:
a pictorial essay. J Ultrasound. junho de 2020;23(2):195–205. Gobbi F, Tamarozzi F, Buonfrate D, van Lieshout L, Bisoffi Z, Bottieau
E. New Insights on Acute and Chronic Schistosomiasis: Do We Need a Redefinition? Trends in Parasitology. agosto de
2020;36(8):660–7. Cimini, A., Ricci, M., Gigliotti, P. E., Pugliese, L., Chiaravalloti, A., Danieli, R., (#38) Schillaci, O. (2021). Medical
Imaging in the Diagnosis of Schistosomiasis: A Review. Pathogens (Basel, Switzerland), 10(8), 1058.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA ESQUISTOSSOMOSE COM MANIFESTAÇÕES UROGENITAIS

INTRODUCAO

A esquistossomose é uma das mais importantes doenças parasitárias relacionada ao saneamento básico precário. Existem seis
espécies de Schistosoma, apenas três estão relacionadas com a doença humana: S. mansoni, S. japonicum e S. haematobium.
Enquanto a última está frequentemente relacionada às manifestações urogenitais e câncer de bexiga, as demais estão as
manifestações do trato hepatointestinal. O diagnóstico da esquistossomose é feito por meio da análise direta das fezes em busca
dos ovos do parasita causador da doença e pela sorologia. No entanto, a baixa sensibilidade do método, principalmente quando há
uma carga parasitológica baixa, indica-se os métodos sorológicos. Nos métodos sorológicos, existe a possibilidade de reações
cruzadas e não é possível distinguir infecções agudas ou crônicas. A presença de manifestações clínicas ou laboratoriais, como
eosinofilia e hematúria sugerem vigência de uma infecção aguda. Entretanto, torna-se imprescindível a ultrassonografia abdominal
para descartar lesões e complicações da esquistossomose. Por meio do tratamento de escolha, Praziquantel, alguns estudos
sugeriram uma regressão das lesões ultrassonográficas. No entanto, sérias complicações podem se desenvolver mediante uma
infecção prolongada, como carcinoma de células escamosas da bexiga, hidronefrose e insuficiência renal.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos achados ultrassonográficos da esquistossomose com
manifestações urogenitais.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, com coletânea de imagens, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados
Pubmed dos últimos dez anos que abordavam sobre a ultrassonografia no diagnóstico da esquistossomose com manifestações
urogenitais. Foram selecionados os artigos com imagens referentes ao método ultrassonografia.

RESULTADOS

Os seguintes achados ultrassonográficos podem ser atribuídos a esquistossomose: espessamento da parede da bexiga ou outros
achados sugestivos (calcificações ou lesões parietais), anormalidades no trato urinário (dilatação do ureter ou hidronefrose sem
outra causa aparente) e lesões patológicas compatíveis com câncer. Além disso, nos órgãos genitais masculinos, é possível
encontrar a prostatite crônica, dilatação dos ductos ejaculatórios e hidrocele.

CONCLUSOES
A rápida identificação e tratamento da doença são fundamentais para prevenir outras infecções e complicações, portanto justifica-
se o uso da ultrassonografia abdominal pela sua segurança e eficácia.

REFERENCIAS

Castillo-Fernández N, Soriano-Pérez MJ, Lozano-Serrano AB, Sánchez-Sánchez JC, Villarejo-Ordóñez A, Cuenca-Gómez JA, et al.
Usefulness of ultrasound in sub-Saharan patients with a serological diagnosis of schistosomiasis. Infection. outubro de
2021;49(5):919–26. Cozzi D, Bertelli E, Savi E, Verna S, Zammarchi L, Tilli M, et al. Ultrasound findings in urogenital schistosomiasis:
a pictorial essay. J Ultrasound. junho de 2020;23(2):195–205. Gobbi F, Tamarozzi F, Buonfrate D, van Lieshout L, Bisoffi Z, Bottieau
E. New Insights on Acute and Chronic Schistosomiasis: Do We Need a Redefinition? Trends in Parasitology. agosto de
2020;36(8):660–7. Cimini, A., Ricci, M., Gigliotti, P. E., Pugliese, L., Chiaravalloti, A., Danieli, R., (#38) Schillaci, O. (2021). Medical
Imaging in the Diagnosis of Schistosomiasis: A Review. Pathogens (Basel, Switzerland), 10(8), 1058.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA ESQUISTOSSOMOSE COM MANIFESTAÇÕES UROGENITAIS

INTRODUCAO

A esquistossomose é uma das mais importantes doenças parasitárias relacionada ao saneamento básico precário. Existem seis
espécies de Schistosoma, apenas três estão relacionadas com a doença humana: S. mansoni, S. japonicum e S. haematobium.
Enquanto a última está frequentemente relacionada às manifestações urogenitais e câncer de bexiga, as demais estão as
manifestações do trato hepatointestinal. O diagnóstico da esquistossomose é feito por meio da análise direta das fezes em busca
dos ovos do parasita causador da doença e pela sorologia. No entanto, a baixa sensibilidade do método, principalmente quando há
uma carga parasitológica baixa, indica-se os métodos sorológicos. Nos métodos sorológicos, existe a possibilidade de reações
cruzadas e não é possível distinguir infecções agudas ou crônicas. A presença de manifestações clínicas ou laboratoriais, como
eosinofilia e hematúria sugerem vigência de uma infecção aguda. Entretanto, torna-se imprescindível a ultrassonografia abdominal
para descartar lesões e complicações da esquistossomose. Por meio do tratamento de escolha, Praziquantel, alguns estudos
sugeriram uma regressão das lesões ultrassonográficas. No entanto, sérias complicações podem se desenvolver mediante uma
infecção prolongada, como carcinoma de células escamosas da bexiga, hidronefrose e insuficiência renal.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos achados ultrassonográficos da esquistossomose com
manifestações urogenitais.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, com coletânea de imagens, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados
Pubmed dos últimos dez anos que abordavam sobre a ultrassonografia no diagnóstico da esquistossomose com manifestações
urogenitais. Foram selecionados os artigos com imagens referentes ao método ultrassonografia.

RESULTADOS

Os seguintes achados ultrassonográficos podem ser atribuídos a esquistossomose: espessamento da parede da bexiga ou outros
achados sugestivos (calcificações ou lesões parietais), anormalidades no trato urinário (dilatação do ureter ou hidronefrose sem
outra causa aparente) e lesões patológicas compatíveis com câncer. Além disso, nos órgãos genitais masculinos, é possível
encontrar a prostatite crônica, dilatação dos ductos ejaculatórios e hidrocele.

CONCLUSOES
A rápida identificação e tratamento da doença são fundamentais para prevenir outras infecções e complicações, portanto justifica-
se o uso da ultrassonografia abdominal pela sua segurança e eficácia.

REFERENCIAS

Castillo-Fernández N, Soriano-Pérez MJ, Lozano-Serrano AB, Sánchez-Sánchez JC, Villarejo-Ordóñez A, Cuenca-Gómez JA, et al.
Usefulness of ultrasound in sub-Saharan patients with a serological diagnosis of schistosomiasis. Infection. outubro de
2021;49(5):919–26. Cozzi D, Bertelli E, Savi E, Verna S, Zammarchi L, Tilli M, et al. Ultrasound findings in urogenital schistosomiasis:
a pictorial essay. J Ultrasound. junho de 2020;23(2):195–205. Gobbi F, Tamarozzi F, Buonfrate D, van Lieshout L, Bisoffi Z, Bottieau
E. New Insights on Acute and Chronic Schistosomiasis: Do We Need a Redefinition? Trends in Parasitology. agosto de
2020;36(8):660–7. Cimini, A., Ricci, M., Gigliotti, P. E., Pugliese, L., Chiaravalloti, A., Danieli, R., (#38) Schillaci, O. (2021). Medical
Imaging in the Diagnosis of Schistosomiasis: A Review. Pathogens (Basel, Switzerland), 10(8), 1058.
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TITULO Diagnóstico por Imagem do Trauma Esplênico: Revisão Narrativa

INTRODUCAO

O baço tem um importante papel no funcionamento do sistema imunológico humano, removendo células vermelhas antigas e
armazenando sangue. Entretanto, tal função pode ser comprometida caso ocorra um trauma esplênico, o mais comum no que se
refere a traumas abdominais, que pode ser classificado em perfurante ou contuso, colocando em risco a vida do paciente. O trauma
esplênico contuso é causado por acidentes relacionados a esportes, acidentes automobilísticos, quedas de grandes alturas entre
outros. Já o trauma esplênico penetrante é causado, por exemplo, por armas de fogo. Com isso, há o padrão ouro de diagnóstico, a
tomografia computadorizada, que abre margem para o uso do método Tratamento Não Operatório. Esse método é preferivelmente
aproveitado em casos de grau I, II e III da escala formulada pela Associação Americana de Cirurgia do Trauma.

OBJETIVOS Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos traumas esplênicos.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa com ênfase na coletânea de imagens. Foram usados os descritores em saúde: Splenic Rupture, Spleen,
Wounds and Injuries e Diagnostic imaging; e a estratégia de busca (((Spleen AND (Wounds and Injuries)) OR (Splenic Rupture) AND
(Diagnostic imaging)). As bases de dados foram MEDLINE via PubMed, LILACS via BIREME, Scielo, Google acadêmico, para artigos
publicados nos últimos 10 anos, em inglês, espanhol e português.

RESULTADOS

O trauma esplênico apresenta como achados imaginológicos principalmente a laceração do baço, que será graduada de acordo
com a sua severidade, vista como uma linha hipodensa, podendo ser irregular ou não. Tal condição é acompanhada por hematoma
esplênico e hemiperitônio, assim como líquido adjacente ao fígado e nas goteiras paracólicas, relacionada à hemorragia. Pode ser
observado hematoma subescapular e parenquimatoso, bem como a presença de líquido hipoecogênico no espaço subescapular ou
periesplênico. A identificação de tais achados possibilita que o diagnóstico seja feito com rapidez. Além disso, a tomografia
computadorizada tem melhor desempenho no que se refere a um diagnóstico assertivo quando feita utilizando contraste.

CONCLUSOES

O diagnóstico por imagem do trauma esplênico deve ser feito preferencialmente com o uso da tomografia computadorizada, sendo
que a avaliação focalizada com sonografia para trauma estendido e a ultrassonografia também pode ser utilizada com posterior
confirmação pela tomografia computadorizada. O conhecimento dos achados imaginológicos específicos desse trauma abdominal
pelo profissional de saúde proporciona maior agilidade para o tratamento do paciente.

REFERENCIAS

1. Coccolini F, Montori G, Catena F, Kluger Y, Biffl W, Moore EE, et al. Splenic trauma: WSES classification and guidelines for adult
and pediatric patients. World J Emerg Surg. 2017 ago; 12(1): 1-26. doi:10.1186/s13017-017-0151-4. 2. Di Serafino M, Verde F, Ferro
F, Vezzali N, Rossi E, Acampora C et al. Ultrasonography of the pediatric spleen: a pictorial essay. J Ultrasound. 2019 Dez;22(4):503-
512. doi: 10.1007/s40477-018-0341-2. 3. El-Matbouly M, Jabbour G, El-Menyar A, Peralta R, Abdelrahman H, Zarour A, et al. Blunt
splenic trauma: Assessment, management and outcomes. Surgeon. 2016 fev;14(1):52-8. doi: 10.1016/j.surge.2015.08.001.
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TITULO ACHADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES COM ALZHEIMER

INTRODUCAO

A Doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio neurodegenerativo progressivo e irreversível, com comportamento insidioso, levando à
perda de memória e várias deficiências cognitivas. A doença pode ser classificada conforme seu início: em geral, DA de início tardio
ocorre de forma esporádica, iniciando espontaneamente por volta dos 60 anos, enquanto a DA de início precoce, se apresenta
entorno dos 40 anos de idade, geralmente apresentando recorrência familiar. Cerca de um terço dos casos de DA apresentam
familiaridade e comportam-se de acordo com um padrão de herança monogênica autossômica dominante. Estes casos em geral,
são de acometimento precoce e famílias extensas têm sido periodicamente estudadas.1 Além das investigações clínicas usuais, um
método alternativo de diagnóstico por imagem utilizado para confirmar os achados clínicos e promover o controle evolutivo dos
pacientes é a ressonância magnética, que também pode ser utilizada para realizar diagnósticos diferenciais de outras formas de
demência e lesões cerebrais.

OBJETIVOS Apontar os principais achados imaginológicos para o diagnóstico da Doença de Alzheimer por meio da Ressonância Magnética.

METODOLOGIA

O trabalho consiste em um ensaio pictórico associado à revisão de literatura com pesquisa realizada nas plataformas de dados
"Pubmed", ''Scielo'' e “Google Acadêmico", com artigos publicados de 1999 à 2022 com base nos descritores “Alzheimer”,
"Ressonância Magnética". No período pesquisado foram selecionados artigos que apresentaram os achados imaginológicos com
melhor nitidez e didática para entendimento das figuras. Artigos com imagens de dificultosa visualização anatômica foram
descartados. Os trabalhos utilizados foram dos anos 1999; 2000; 2004; 2007; 2008; 2017; 2018.

RESULTADOS

Entre os casos selecionados foram identificados os seguintes achados de ressonância magnética: atrofia hipocampal, aumento
ventricular e dilatação do corno temporal, dilatação do sulco colateral, diminuição de massa cinzenta. O primeiro achado está
associado a alterações do comportamento e ao comprometimento de memória episódica, sendo este o mais encontrado nos casos
e representando o mais importante achado de ressonância magnética. Observa-se também os aumentos ventriculares e dilatações
dos cornos temporais, fatores associados ao acúmulo de líquor em tais estruturas. A dilatação do sulco colateral é um sinal que
também prediz perda cognitiva, tal como a diminuição da massa cinzenta, que está associada a perda de memória, dificuldade de
concentração, e disfasia.

CONCLUSOES
A ressonância magnética é considerada um dos métodos de imagem mais precisos e com critérios suficientes para embasamento
diagnóstico e confirmação da Doença de Alzheimer (DA) e, portanto, pode ser utilizado na prática clínica para o diagnóstico da DA.

REFERENCIAS

1- Smith M de AC. Doença de Alzheimer. Revista Brasileira de Psiquiatria [Internet]. 1999 Oct;21(suppl 2):03–7. Available from:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44461999000600003(#38)script=sci_arttext(#38)tlng=pt 2- Santana Machado MA.
DOENÇA DE ALZHEIMER: AVALIAÇÃO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. 2001. Revista da Faculdade de Ciências Médicas de
Sorocaba. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/RFCMS/article/download/282/pdf/42130 3- Galton CJ. Atypical and
typical presentations of Alzheimer's disease: a clinical, neuropsychological, neuroimaging and pathological study of 13 cases. Brain
[Internet]. 1 mar 2000 [citado 5 abr 2022];123(3):484-98. Disponível em: Atypical and typical presentations of Alzheimer's disease: a
clinical, neuropsychological, neuroimaging and pathological study of 13 cases | Brain
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TITULO ACHADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES COM ALZHEIMER

INTRODUCAO

A Doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio neurodegenerativo progressivo e irreversível, com comportamento insidioso, levando à
perda de memória e várias deficiências cognitivas. A doença pode ser classificada conforme seu início: em geral, DA de início tardio
ocorre de forma esporádica, iniciando espontaneamente por volta dos 60 anos, enquanto a DA de início precoce, se apresenta
entorno dos 40 anos de idade, geralmente apresentando recorrência familiar. Cerca de um terço dos casos de DA apresentam
familiaridade e comportam-se de acordo com um padrão de herança monogênica autossômica dominante. Estes casos em geral,
são de acometimento precoce e famílias extensas têm sido periodicamente estudadas.1 Além das investigações clínicas usuais, um
método alternativo de diagnóstico por imagem utilizado para confirmar os achados clínicos e promover o controle evolutivo dos
pacientes é a ressonância magnética, que também pode ser utilizada para realizar diagnósticos diferenciais de outras formas de
demência e lesões cerebrais.

OBJETIVOS Apontar os principais achados imaginológicos para o diagnóstico da Doença de Alzheimer por meio da Ressonância Magnética.

METODOLOGIA

O trabalho consiste em um ensaio pictórico associado à revisão de literatura com pesquisa realizada nas plataformas de dados
"Pubmed", ''Scielo'' e “Google Acadêmico", com artigos publicados de 1999 à 2022 com base nos descritores “Alzheimer”,
"Ressonância Magnética". No período pesquisado foram selecionados artigos que apresentaram os achados imaginológicos com
melhor nitidez e didática para entendimento das figuras. Artigos com imagens de dificultosa visualização anatômica foram
descartados. Os trabalhos utilizados foram dos anos 1999; 2000; 2004; 2007; 2008; 2017; 2018.

RESULTADOS

Entre os casos selecionados foram identificados os seguintes achados de ressonância magnética: atrofia hipocampal, aumento
ventricular e dilatação do corno temporal, dilatação do sulco colateral, diminuição de massa cinzenta. O primeiro achado está
associado a alterações do comportamento e ao comprometimento de memória episódica, sendo este o mais encontrado nos casos
e representando o mais importante achado de ressonância magnética. Observa-se também os aumentos ventriculares e dilatações
dos cornos temporais, fatores associados ao acúmulo de líquor em tais estruturas. A dilatação do sulco colateral é um sinal que
também prediz perda cognitiva, tal como a diminuição da massa cinzenta, que está associada a perda de memória, dificuldade de
concentração, e disfasia.

CONCLUSOES
A ressonância magnética é considerada um dos métodos de imagem mais precisos e com critérios suficientes para embasamento
diagnóstico e confirmação da Doença de Alzheimer (DA) e, portanto, pode ser utilizado na prática clínica para o diagnóstico da DA.

REFERENCIAS

1- Smith M de AC. Doença de Alzheimer. Revista Brasileira de Psiquiatria [Internet]. 1999 Oct;21(suppl 2):03–7. Available from:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44461999000600003(#38)script=sci_arttext(#38)tlng=pt 2- Santana Machado MA.
DOENÇA DE ALZHEIMER: AVALIAÇÃO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. 2001. Revista da Faculdade de Ciências Médicas de
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TITULO ACHADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES COM ALZHEIMER

INTRODUCAO

A Doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio neurodegenerativo progressivo e irreversível, com comportamento insidioso, levando à
perda de memória e várias deficiências cognitivas. A doença pode ser classificada conforme seu início: em geral, DA de início tardio
ocorre de forma esporádica, iniciando espontaneamente por volta dos 60 anos, enquanto a DA de início precoce, se apresenta
entorno dos 40 anos de idade, geralmente apresentando recorrência familiar. Cerca de um terço dos casos de DA apresentam
familiaridade e comportam-se de acordo com um padrão de herança monogênica autossômica dominante. Estes casos em geral,
são de acometimento precoce e famílias extensas têm sido periodicamente estudadas.1 Além das investigações clínicas usuais, um
método alternativo de diagnóstico por imagem utilizado para confirmar os achados clínicos e promover o controle evolutivo dos
pacientes é a ressonância magnética, que também pode ser utilizada para realizar diagnósticos diferenciais de outras formas de
demência e lesões cerebrais.

OBJETIVOS Apontar os principais achados imaginológicos para o diagnóstico da Doença de Alzheimer por meio da Ressonância Magnética.

METODOLOGIA

O trabalho consiste em um ensaio pictórico associado à revisão de literatura com pesquisa realizada nas plataformas de dados
"Pubmed", ''Scielo'' e “Google Acadêmico", com artigos publicados de 1999 à 2022 com base nos descritores “Alzheimer”,
"Ressonância Magnética". No período pesquisado foram selecionados artigos que apresentaram os achados imaginológicos com
melhor nitidez e didática para entendimento das figuras. Artigos com imagens de dificultosa visualização anatômica foram
descartados. Os trabalhos utilizados foram dos anos 1999; 2000; 2004; 2007; 2008; 2017; 2018.

RESULTADOS

Entre os casos selecionados foram identificados os seguintes achados de ressonância magnética: atrofia hipocampal, aumento
ventricular e dilatação do corno temporal, dilatação do sulco colateral, diminuição de massa cinzenta. O primeiro achado está
associado a alterações do comportamento e ao comprometimento de memória episódica, sendo este o mais encontrado nos casos
e representando o mais importante achado de ressonância magnética. Observa-se também os aumentos ventriculares e dilatações
dos cornos temporais, fatores associados ao acúmulo de líquor em tais estruturas. A dilatação do sulco colateral é um sinal que
também prediz perda cognitiva, tal como a diminuição da massa cinzenta, que está associada a perda de memória, dificuldade de
concentração, e disfasia.

CONCLUSOES
A ressonância magnética é considerada um dos métodos de imagem mais precisos e com critérios suficientes para embasamento
diagnóstico e confirmação da Doença de Alzheimer (DA) e, portanto, pode ser utilizado na prática clínica para o diagnóstico da DA.
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TITULO ACHADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES COM ALZHEIMER

INTRODUCAO

A Doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio neurodegenerativo progressivo e irreversível, com comportamento insidioso, levando à
perda de memória e várias deficiências cognitivas. A doença pode ser classificada conforme seu início: em geral, DA de início tardio
ocorre de forma esporádica, iniciando espontaneamente por volta dos 60 anos, enquanto a DA de início precoce, se apresenta
entorno dos 40 anos de idade, geralmente apresentando recorrência familiar. Cerca de um terço dos casos de DA apresentam
familiaridade e comportam-se de acordo com um padrão de herança monogênica autossômica dominante. Estes casos em geral,
são de acometimento precoce e famílias extensas têm sido periodicamente estudadas.1 Além das investigações clínicas usuais, um
método alternativo de diagnóstico por imagem utilizado para confirmar os achados clínicos e promover o controle evolutivo dos
pacientes é a ressonância magnética, que também pode ser utilizada para realizar diagnósticos diferenciais de outras formas de
demência e lesões cerebrais.

OBJETIVOS Apontar os principais achados imaginológicos para o diagnóstico da Doença de Alzheimer por meio da Ressonância Magnética.

METODOLOGIA

O trabalho consiste em um ensaio pictórico associado à revisão de literatura com pesquisa realizada nas plataformas de dados
"Pubmed", ''Scielo'' e “Google Acadêmico", com artigos publicados de 1999 à 2022 com base nos descritores “Alzheimer”,
"Ressonância Magnética". No período pesquisado foram selecionados artigos que apresentaram os achados imaginológicos com
melhor nitidez e didática para entendimento das figuras. Artigos com imagens de dificultosa visualização anatômica foram
descartados. Os trabalhos utilizados foram dos anos 1999; 2000; 2004; 2007; 2008; 2017; 2018.

RESULTADOS

Entre os casos selecionados foram identificados os seguintes achados de ressonância magnética: atrofia hipocampal, aumento
ventricular e dilatação do corno temporal, dilatação do sulco colateral, diminuição de massa cinzenta. O primeiro achado está
associado a alterações do comportamento e ao comprometimento de memória episódica, sendo este o mais encontrado nos casos
e representando o mais importante achado de ressonância magnética. Observa-se também os aumentos ventriculares e dilatações
dos cornos temporais, fatores associados ao acúmulo de líquor em tais estruturas. A dilatação do sulco colateral é um sinal que
também prediz perda cognitiva, tal como a diminuição da massa cinzenta, que está associada a perda de memória, dificuldade de
concentração, e disfasia.

CONCLUSOES
A ressonância magnética é considerada um dos métodos de imagem mais precisos e com critérios suficientes para embasamento
diagnóstico e confirmação da Doença de Alzheimer (DA) e, portanto, pode ser utilizado na prática clínica para o diagnóstico da DA.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA SÍNDROME DE MIRIZZI

INTRODUCAO

Introdução e Objetivos: A Síndrome de Mirizzi (SM) é uma complicação rara da colelitíase, caracterizada pela compressão externa
do ducto biliar comum e das estruturas biliares adjacentes por cálculos biliares impactados no ducto cístico ou no infundíbulo da
vesícula biliar. Os pacientes geralmente têm dor abdominal, cólica biliar, febre e icterícia por colestase pós-hepática, sem qualquer
padrão patognomônico, que dificultam o diagnóstico clínico.

OBJETIVOS Esta revisão tem como objetivo evidenciar os achados ultrassonográficos clássicos da SM.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão dos achados ultrassonográficos e outros métodos de imagem presentes nos artigos publicados entre 2012 a
2022 e obtidos pela busca bibliográfica na base de dados PubMed através da combinação dos termos “Mirizzi Syndrome”, “imaging
diagnosis” e “ultrasound”.

RESULTADOS

O diagnóstico pré-operatório da SM, na maioria dos casos, é de difícil estabelecimento e por isso, a utilização inicial da
ultrassonografia (US) de abdome permite reconhecer as principais alterações para detecção precoce da doença. Quando o estudo
ultrassonográfico proporciona alta suspeita para SM, é indicado realizar outros exames de imagem como a colangiopancreatografia
por ressonância magnética (CPRM), tomografia computadorizada (TC) de abdome e colangiopancreatografia retrógrada
endoscópica (CPRE), mais sensíveis no reconhecimento e diferenciação dos achados ambíguos ou potenciais complicações
presentes, como a fistulização de parede da vesícula biliar, e excluir malignidades hepáticas e vesiculares, uma vez que a presença
de inflamação do periductal possa ser mal interpretada como câncer de vesícula biliar. Sendo assim, a utilidade desses
conhecimentos proporciona identificação da doença biliar calculosa, diagnóstico precoce da SM, gerenciamento de complicações e
planejamento cirúrgico.

CONCLUSOES

A US possui papel importante no diagnóstico da SM ao servir de estudo preliminar mais comum em doenças agudas da vesícula
biliar. Os principais achados ultrassonográficos da SM são cálculo biliar obstrutivo no colo da vesícula biliar ou ducto cístico,
vesícula biliar atrófica, dilatação dos ductos hepáticos proximais à obstrução e ducto biliar comum de calibre normal distal à
obstrução.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DAS FRATURAS DE COSTELA

INTRODUCAO

As fraturas de costela são as principais lesões ósseas no trauma fechado. As etiologias podem ser pós-traumáticas e por algumas
doenças reumatológicas, infecciosas e neoplásicas. Devido a sua localização, as lesões podem comprometer órgãos vitais, como
pulmões, mediastino e outros órgãos vitais. Em casos de trauma, a fratura de costela é um indicador de gravidade, uma vez que a
morbidade e a mortalidade aumentam à medida que o número de costelas fraturadas aumenta. As complicações estão associadas a
um pior desfecho. As indicações para ultrassonografia são: dor localizada ou lesões encontradas ou suspeitas em outras
modalidades de imagem (radiografia, TC, RM ou cintilografia). Para fins diagnósticos, são mais fáceis de visualizar a fratura na
ultrassonografia do que na radiografia convencional. Em geral, o transdutor linear possui melhor visualização. Além disso, por meio
do ultrassom, é possível avaliar se houve uma luxação associada a fratura.

OBJETIVOS Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos achados ultrassonográficos das fraturas de costela

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados Pubmed dos últimos dez
anos que abordavam sobre o diagnóstico ultrassonográfico da fratura de costela.

RESULTADOS
Por meio dos achados imaginológicos, é possível identificar se na fratura há uma luxação, hematoma e ruptura cortical da costela,
podendo estar relacionado à trauma, doenças benignas, como as granulomatosas e malignas, como as metastáses ou tumores
primários. Caracteriza-se à ultrassonografia uma descontinuidade do periósteo (hiperecogênico).

CONCLUSOES
A ultrassonografia é um método eficaz para diagnosticar a fratura de costela e possíveis complicações que possam surgir
decorrentes da lesão. Por ser um método de imagem sem radiação ionizante e com acesso a beira do leito, é ideal para casos de
trauma com pacientes instáveis e para isso, é de fundamental importância saber suas características imaginológicas.

REFERENCIAS
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A., Klionsky, N., Hobbs, S. K., (#38) Chaturvedi, A. (2017). Traumatic Rib Injury: Patterns, Imaging Pitfalls, Complications, and
Treatment. Radiographics : a review publication of the Radiological Society of North America, Inc, 37(2), 628–651. Aboughalia, H. A.,
Ngo, A.-V., Menashe, S. J., Kim, H. H. R., (#38) Iyer, R. S. (2021). Pediatric rib pathologies: clinicoimaging scenarios and approach to
diagnosis. Pediatric Radiology, 51(10), 1783–1797. doi:10.1007/s00247-021-05070-3
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DAS FRATURAS DE COSTELA

INTRODUCAO

As fraturas de costela são as principais lesões ósseas no trauma fechado. As etiologias podem ser pós-traumáticas e por algumas
doenças reumatológicas, infecciosas e neoplásicas. Devido a sua localização, as lesões podem comprometer órgãos vitais, como
pulmões, mediastino e outros órgãos vitais. Em casos de trauma, a fratura de costela é um indicador de gravidade, uma vez que a
morbidade e a mortalidade aumentam à medida que o número de costelas fraturadas aumenta. As complicações estão associadas a
um pior desfecho. As indicações para ultrassonografia são: dor localizada ou lesões encontradas ou suspeitas em outras
modalidades de imagem (radiografia, TC, RM ou cintilografia). Para fins diagnósticos, são mais fáceis de visualizar a fratura na
ultrassonografia do que na radiografia convencional. Em geral, o transdutor linear possui melhor visualização. Além disso, por meio
do ultrassom, é possível avaliar se houve uma luxação associada a fratura.

OBJETIVOS Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos achados ultrassonográficos das fraturas de costela

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados Pubmed dos últimos dez
anos que abordavam sobre o diagnóstico ultrassonográfico da fratura de costela.

RESULTADOS
Por meio dos achados imaginológicos, é possível identificar se na fratura há uma luxação, hematoma e ruptura cortical da costela,
podendo estar relacionado à trauma, doenças benignas, como as granulomatosas e malignas, como as metastáses ou tumores
primários. Caracteriza-se à ultrassonografia uma descontinuidade do periósteo (hiperecogênico).

CONCLUSOES
A ultrassonografia é um método eficaz para diagnosticar a fratura de costela e possíveis complicações que possam surgir
decorrentes da lesão. Por ser um método de imagem sem radiação ionizante e com acesso a beira do leito, é ideal para casos de
trauma com pacientes instáveis e para isso, é de fundamental importância saber suas características imaginológicas.

REFERENCIAS

Smereczy(#38)#324;ski, A., Ko(#38)#322;aczyk, K., (#38) Bernatowicz, E. (2017). Chest wall - underappreciated structure in
sonography. Part II: Non-cancerous lesions. Journal of ultrasonography, 17(71), 275–280. Talbot, B. S., Gange, C. P., Jr, Chaturvedi,
A., Klionsky, N., Hobbs, S. K., (#38) Chaturvedi, A. (2017). Traumatic Rib Injury: Patterns, Imaging Pitfalls, Complications, and
Treatment. Radiographics : a review publication of the Radiological Society of North America, Inc, 37(2), 628–651. Aboughalia, H. A.,
Ngo, A.-V., Menashe, S. J., Kim, H. H. R., (#38) Iyer, R. S. (2021). Pediatric rib pathologies: clinicoimaging scenarios and approach to
diagnosis. Pediatric Radiology, 51(10), 1783–1797. doi:10.1007/s00247-021-05070-3
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DO C NCER DE PRÓSTATA

INTRODUCAO

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA), o principal fator de risco é a idade e sua incidência aumenta significativamente a partir dos 50 anos. Em
relação à etiologia, apesar de ser um câncer muito comum, é relativamente pouco conhecida. Outros fatores de risco conhecidos
que aumentam o risco da doença são: história familiar, fatores genéticos hereditários, como síndrome de Lynch e mutações no
BRCA1 e BRCA2, tabagismo e excesso de gordura corporal. Os principais métodos para a detecção do carcinoma de próstata são o
toque retal, níveis sanguíneos do antígeno prostático específico (PSA) e a ultrassonografia transretal para biópsia. A
ultrassonografia transretal permite a realização de cortes em todos os planos, proporcionando maior acurácia ao método. Sua
principal proposta é na orientação de biópsias prostáticas, pois o desenvolvimento das sondas transretais modernas viabilizou
dirigir a agulha de biópsia para a área a ser estudada. Em suma, há poucos motivos para realizar a ultrassonografia transretal
quando esta não for acompanhada da biópsia da glândula. O uso do doppler aumenta o poder de diagnóstico do carcinoma
prostático, devendo, portanto, fazer parte integrante da rotina deste exame ecográfico. A histologia do câncer de próstata,
especialmente o score Gleason, é importante para fazer uma previsão dos resultados dos pacientes.

OBJETIVOS Estudar os achados ultrassonográficos do câncer de próstata.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa com ensaio pictórico com pesquisa na base de dados Scielo e Pubmed de artigos científicos
selecionados que foram publicados no período de 2006 a 2022 a partir dos descritores “ prostate cancer “, “ imaging prostate” e
“ultrasound prostate cancer”.

RESULTADOS
Foram selecionadas imagens cujas descrições são: nódulo hipoecóico na zona periférica, sem vascularização e na histopatologia,
observou-se área de infarto; nódulo hipoecóico na zona periférica com hipervascularização no seu interior e na histopatologia,
adenocarcinoma.

CONCLUSOES
O ultrassom transretal é fundamental para a realização de histopatologia dirigida, a fim de entender o diagnóstico e prognóstico do
paciente e permite a utilização de doppler, caso seja constatado alguma anormalidade. O uso do ultrassom transretal sem o uso da
biópsia mostra-se como um exame limitado.

REFERENCIAS

Santos VCT, Milito MA, Marchiori E. O papel atual da ultra-sonografia transretal da próstata na detecção precoce do câncer
prostático. Radiol Bras. 2006 Jun;39(3):185-92. Gupta I, Freid B, Masarapu V, Machado P, Trabulsi E, Wallace K, et al. Transrectal
Subharmonic Ultrasound Imaging for Prostate Cancer Detection. Urology. 2020;138:106-12. Novis MI, Baroni RH, Cerri LM, Mattedi
RL, Buchpiguel CA. Clinically low-risk prostate cancer: evaluation with transrectal doppler ultrasound and functional magnetic
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DO C NCER DE PRÓSTATA

INTRODUCAO

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA), o principal fator de risco é a idade e sua incidência aumenta significativamente a partir dos 50 anos. Em
relação à etiologia, apesar de ser um câncer muito comum, é relativamente pouco conhecida. Outros fatores de risco conhecidos
que aumentam o risco da doença são: história familiar, fatores genéticos hereditários, como síndrome de Lynch e mutações no
BRCA1 e BRCA2, tabagismo e excesso de gordura corporal. Os principais métodos para a detecção do carcinoma de próstata são o
toque retal, níveis sanguíneos do antígeno prostático específico (PSA) e a ultrassonografia transretal para biópsia. A
ultrassonografia transretal permite a realização de cortes em todos os planos, proporcionando maior acurácia ao método. Sua
principal proposta é na orientação de biópsias prostáticas, pois o desenvolvimento das sondas transretais modernas viabilizou
dirigir a agulha de biópsia para a área a ser estudada. Em suma, há poucos motivos para realizar a ultrassonografia transretal
quando esta não for acompanhada da biópsia da glândula. O uso do doppler aumenta o poder de diagnóstico do carcinoma
prostático, devendo, portanto, fazer parte integrante da rotina deste exame ecográfico. A histologia do câncer de próstata,
especialmente o score Gleason, é importante para fazer uma previsão dos resultados dos pacientes.

OBJETIVOS Estudar os achados ultrassonográficos do câncer de próstata.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa com ensaio pictórico com pesquisa na base de dados Scielo e Pubmed de artigos científicos
selecionados que foram publicados no período de 2006 a 2022 a partir dos descritores “ prostate cancer “, “ imaging prostate” e
“ultrasound prostate cancer”.

RESULTADOS
Foram selecionadas imagens cujas descrições são: nódulo hipoecóico na zona periférica, sem vascularização e na histopatologia,
observou-se área de infarto; nódulo hipoecóico na zona periférica com hipervascularização no seu interior e na histopatologia,
adenocarcinoma.

CONCLUSOES
O ultrassom transretal é fundamental para a realização de histopatologia dirigida, a fim de entender o diagnóstico e prognóstico do
paciente e permite a utilização de doppler, caso seja constatado alguma anormalidade. O uso do ultrassom transretal sem o uso da
biópsia mostra-se como um exame limitado.

REFERENCIAS
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RL, Buchpiguel CA. Clinically low-risk prostate cancer: evaluation with transrectal doppler ultrasound and functional magnetic
resonance imaging. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(1):27-34.

Página 997



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13793 Radiologia Médica 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3915450 - THATIANY PASLAR LEAL 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO
NÓDULOS TIREOIDIANOS COM FOCOS ECOGÊNICOS SUSPEITOS E CITOLOGIA COMPATÍVEL COM BENIGNIDADE – ENSAIO
PICTÓRICO

INTRODUCAO

A caracterização do nódulo de tiroide pela ultrassonografia, segundo o Thyroid Imaging Reporting and Data System publicado pelo
American College of Radiology (ACR TI-RADS), prediz o risco estimado de malignidade. O grau de suspeição de malignidade é de
45% para ACR TI-RADS 4, que é moderadamente suspeito; e de 89,6% para ACR TI-RADS 5, que é altamente suspeito. Dentre as
características morfológicas de maior suspeição de malignidade, vistas na ultrassonografia, destacam-se as microcalcificações,
que são definidas como focos ecogênicos puntiformes e menores do que 1 mm.

OBJETIVOS
Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos suspeitos de malignidade pela presença de focos ecogênicos,
classificados pelo ACR TI-RADS, cuja citologia evidenciou benignidade.

METODOLOGIA

Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por
imagem da cidade de São Paulo. Os critérios de elegibilidade foram nódulos classificados a partir do ACR TI-RADS, com grau de
suspeição de malignidade a depender da presença de focos ecogênicos, puncionados para avaliação citológica, e esta evidenciou
benignidade celular.

RESULTADOS

Focos ecogênicos têm sido associados a lesões benignas e malignas, e, apesar de diversos estudos demonstrarem alta suspeição
para microcalcificações, em nódulos malignos, o achado não é patognomônico de malignidade. Regiões com aumento da
ecogenicidade em relação ao tecido circundante, podem variar de forma e tamanho, além de apresentarem-se isoladamente ou
associados a artefatos de atenuação posterior.

CONCLUSOES
Os focos ecogênicos elevam o ACR TI-RADS, frequentemente associadas a categorização 4 e 5, podendo corresponder a
microcalcificações. Cabe ao imaginologista saber reconhecer visualmente o tipo de foco ecogênico encontrado, e, especificá-lo,
sob pena de subestimar o risco de malignidade de nódulos tireoidianos.

REFERENCIAS

1. Kim PH, Suh CH, Baek JH, Chung SR, Choi YJ, Lee JH. Diagnostic Performance of Four Ultrasound Risk Stratification Systems: A
Systematic Review and Meta-Analysis. Thyroid. 1o de agosto de 2020;30(8):1159–68. 2. Li W, Wang Y, Wen J, Zhang L, Sun Y.
Diagnostic Performance of American College of Radiology TI-RADS: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of
Roentgenology. janeiro de 2021;216(1):38–47. 3. Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, Hoang JK. Re: ACR Thyroid Imaging,
Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. Journal of the American College of Radiology.
2018 Mar;15(3):381–2.M
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TITULO
NÓDULOS TIREOIDIANOS COM FOCOS ECOGÊNICOS SUSPEITOS E CITOLOGIA COMPATÍVEL COM BENIGNIDADE – ENSAIO
PICTÓRICO

INTRODUCAO

A caracterização do nódulo de tiroide pela ultrassonografia, segundo o Thyroid Imaging Reporting and Data System publicado pelo
American College of Radiology (ACR TI-RADS), prediz o risco estimado de malignidade. O grau de suspeição de malignidade é de
45% para ACR TI-RADS 4, que é moderadamente suspeito; e de 89,6% para ACR TI-RADS 5, que é altamente suspeito. Dentre as
características morfológicas de maior suspeição de malignidade, vistas na ultrassonografia, destacam-se as microcalcificações,
que são definidas como focos ecogênicos puntiformes e menores do que 1 mm.

OBJETIVOS
Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos suspeitos de malignidade pela presença de focos ecogênicos,
classificados pelo ACR TI-RADS, cuja citologia evidenciou benignidade.

METODOLOGIA

Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por
imagem da cidade de São Paulo. Os critérios de elegibilidade foram nódulos classificados a partir do ACR TI-RADS, com grau de
suspeição de malignidade a depender da presença de focos ecogênicos, puncionados para avaliação citológica, e esta evidenciou
benignidade celular.

RESULTADOS

Focos ecogênicos têm sido associados a lesões benignas e malignas, e, apesar de diversos estudos demonstrarem alta suspeição
para microcalcificações, em nódulos malignos, o achado não é patognomônico de malignidade. Regiões com aumento da
ecogenicidade em relação ao tecido circundante, podem variar de forma e tamanho, além de apresentarem-se isoladamente ou
associados a artefatos de atenuação posterior.

CONCLUSOES
Os focos ecogênicos elevam o ACR TI-RADS, frequentemente associadas a categorização 4 e 5, podendo corresponder a
microcalcificações. Cabe ao imaginologista saber reconhecer visualmente o tipo de foco ecogênico encontrado, e, especificá-lo,
sob pena de subestimar o risco de malignidade de nódulos tireoidianos.

REFERENCIAS

1. Kim PH, Suh CH, Baek JH, Chung SR, Choi YJ, Lee JH. Diagnostic Performance of Four Ultrasound Risk Stratification Systems: A
Systematic Review and Meta-Analysis. Thyroid. 1o de agosto de 2020;30(8):1159–68. 2. Li W, Wang Y, Wen J, Zhang L, Sun Y.
Diagnostic Performance of American College of Radiology TI-RADS: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of
Roentgenology. janeiro de 2021;216(1):38–47. 3. Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, Hoang JK. Re: ACR Thyroid Imaging,
Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. Journal of the American College of Radiology.
2018 Mar;15(3):381–2.M
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TITULO NÓDULOS TIREOIDIANOS COM FORMA SUSPEITA E CITOLOGIA COMPATÍVEL COM BENIGNIDADE – ENSAIO PICTÓRICO

INTRODUCAO

Introdução: Os nódulos da tiroide são muito prevalentes na população, sendo que, com o advento das técnicas de imagem os
nódulos são diagnosticados em aproximadamente 8% da população adulta por meio de palpação, e, 60% por ultrassonografia (US).
As características nodulares ultrassonográficas predizem a probabilidade de malignidade a partir do Thyroid Imaging Reporting and
Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS), que é um sistema de categorização dos achados. O ACR
TI-RADS varia de 1 a 5, e, dentre os parâmetros avaliados está a forma do nódulo, que apresenta pontuação igual a 3, classificando o
nódulo como ACR TI-RADS 3, provavelmente benigno ou levemente suspeito, no mínimo, com risco estimado da malignidade de
14,1%. A depender do tamanho apresentado indica-se a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou o seguimento clínico.

OBJETIVOS
Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos suspeitos a partir da forma, pelo ACR TI-RADS, cuja citologia
evidenciou benignidade.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por
imagem da cidade de São Paulo. Os critérios de elegibilidade foram nódulos classificados a partir do ACRTI-RADS, com grau de
suspeição de malignidade, puncionados para avaliação citológica, e está evidenciou benignidade celular.

RESULTADOS
A avaliação das imagens evidencia a suspeição da malignidade a partir da forma. Nódulos benignos frequentemente tem seu maior
eixo paralelo a pele, ou seja, são mais largos que altos. Já os nódulos mais altos que largos, em uma razão maior que 1 no diâmetro
anteroposterior para o diâmetro horizontal quando medido no plano transversal, apresentam um forte preditor de malignidade.

CONCLUSOES
Nenhuma das características ultrassonográficas é patognomônica de malignidade, inclusive a forma, embora muito suspeita.
Portanto, cabe ao imaginologista saber reconhecer a variedade morfológica dos nódulos tireoidianos.

REFERENCIAS

1. Kim PH, Suh CH, Baek JH, Chung SR, Choi YJ, Lee JH. Diagnostic Performance of Four Ultrasound Risk Stratification Systems: A
Systematic Review and Meta-Analysis. Thyroid. 1o de agosto de 2020;30(8):1159–68. 2. Li W, Wang Y, Wen J, Zhang L, Sun Y.
Diagnostic Performance of American College of Radiology TI-RADS: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of
Roentgenology. janeiro de 2021;216(1):38–47. 3. Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, Hoang JK. Re: ACR Thyroid Imaging,
Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. Journal of the American College of Radiology.
2018 Mar;15(3):381–2.M
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TITULO NÓDULOS TIREOIDIANOS COM FORMA SUSPEITA E CITOLOGIA COMPATÍVEL COM BENIGNIDADE – ENSAIO PICTÓRICO

INTRODUCAO

Introdução: Os nódulos da tiroide são muito prevalentes na população, sendo que, com o advento das técnicas de imagem os
nódulos são diagnosticados em aproximadamente 8% da população adulta por meio de palpação, e, 60% por ultrassonografia (US).
As características nodulares ultrassonográficas predizem a probabilidade de malignidade a partir do Thyroid Imaging Reporting and
Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS), que é um sistema de categorização dos achados. O ACR
TI-RADS varia de 1 a 5, e, dentre os parâmetros avaliados está a forma do nódulo, que apresenta pontuação igual a 3, classificando o
nódulo como ACR TI-RADS 3, provavelmente benigno ou levemente suspeito, no mínimo, com risco estimado da malignidade de
14,1%. A depender do tamanho apresentado indica-se a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou o seguimento clínico.

OBJETIVOS
Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos suspeitos a partir da forma, pelo ACR TI-RADS, cuja citologia
evidenciou benignidade.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por
imagem da cidade de São Paulo. Os critérios de elegibilidade foram nódulos classificados a partir do ACRTI-RADS, com grau de
suspeição de malignidade, puncionados para avaliação citológica, e está evidenciou benignidade celular.

RESULTADOS
A avaliação das imagens evidencia a suspeição da malignidade a partir da forma. Nódulos benignos frequentemente tem seu maior
eixo paralelo a pele, ou seja, são mais largos que altos. Já os nódulos mais altos que largos, em uma razão maior que 1 no diâmetro
anteroposterior para o diâmetro horizontal quando medido no plano transversal, apresentam um forte preditor de malignidade.

CONCLUSOES
Nenhuma das características ultrassonográficas é patognomônica de malignidade, inclusive a forma, embora muito suspeita.
Portanto, cabe ao imaginologista saber reconhecer a variedade morfológica dos nódulos tireoidianos.

REFERENCIAS

1. Kim PH, Suh CH, Baek JH, Chung SR, Choi YJ, Lee JH. Diagnostic Performance of Four Ultrasound Risk Stratification Systems: A
Systematic Review and Meta-Analysis. Thyroid. 1o de agosto de 2020;30(8):1159–68. 2. Li W, Wang Y, Wen J, Zhang L, Sun Y.
Diagnostic Performance of American College of Radiology TI-RADS: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of
Roentgenology. janeiro de 2021;216(1):38–47. 3. Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, Hoang JK. Re: ACR Thyroid Imaging,
Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. Journal of the American College of Radiology.
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TITULO Estudo teórico-reflexivo sobre parto e nascimento baseado em evidências científicas

INTRODUCAO
No Brasil, a atenção ao parto e nascimento, ainda é um desafio, tanto no que se refere à qualidade da assistência, quanto na
permanência da utilização exagerada de tecnologias no manejo do parto.

OBJETIVOS Refletir sobre o processo de parto e nascimento baseado em evidências científicas.

METODOLOGIA

Trata-se um estudo teórico-reflexivo, construído com base na leitura crítica em estudos científicos atuais. O percurso metodológico
incluiu, primeiramente, o levantamento bibliográfico, a segunda etapa consistiu na seleção dos trabalhos, cujos estudos foram
avaliados por meio dos critérios de inclusão pré-estabelecidos: acessibilidade dos trabalhos escolhidos na íntegra, relevância
temática, publicação nos últimos cinco anos e equivalência ao objetivo do estudo; terceira etapa pautou-se pela construção de
fichamento, no qual foram extraídos os resultados mais significativos; a quarta etapa foi à estruturação preliminar, síntese das
principais informações; a quinta foi à estruturação lógica do estudo; na sexta, realizou-se a revisão, leitura cuidadosa da
constituição do estudo; e, por último apontado as principais contribuições do estudo com a reflexão da temática.

RESULTADOS

Historicamente o trabalho de parto e o parto são eventos fisiológicos que aconteciam na própria casa da parturiente, onde a mesma
era acompanhada por uma parteira. Isso começou a se transformar depois da segunda guerra mundial, no século XX, quando
aconteceu a institucionalização do parto em razão das altas taxas de mortalidade materno infantil, passando o parto a deixar de ser
domiciliar para se tornar hospitalar. As mulheres de classe mais alta não aceitavam mais sentir dores de parto e não desejavam
correr mais riscos, além de o fato de parir com a assistência de um médico significar maior poder aquisitivo de seus/suas
parceiros(as).

CONCLUSOES

A Enfermagem baseada em evidências defende e respeita a individualidade de cada mulher, buscando se adequar a cultura, crenças,
etnia, valores e diversidades.A inserção de profissionais da Enfermagem visa à redução de intervenções desnecessárias e a prática
excessiva de cesáreas. A humanização da assistência do parto normal visa respeito aos aspectos fisiológicos da mulher,
oferecendo suporte de encorajamento a mulher e a família.

REFERENCIAS

1. Duarte MR, Alves VH, Rodrigues DP, Souza KV, Pereira AV, Pimentel MM. Tecnologias do cuidado na enfermagem obstétrica:
contribuição para o parto e nascimento. Cogitare enferm. 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.5380/ce.v24i0.54164 2. Suárez-Cortés M,
Armero-Barranco D, Canteras-Jordana M, Martínez-Roche ME. Uso e influencia dos planos de parto e nascimento no processo de
parto humanizado. Facultad de Enfermería, Universidad de Murcia, Murcia, Spain . Revista Latino-Americana de Enfermagem
[online]. 2015, v. 23, n. 3. DOI: https://doi.org/10.1590/0104-1169.0067.2583 3. Lacerda GMO, Mariano VC, Passos SG. Violência
obstétrica e os direitos das gestantes: o que as mulheres sabem? Revista JRG de Estudos Acadêmicos,Ano5, Vol. V, n.10, jan.-jul.,
2022. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5948750 4. Maria C, Silvana LG. Nascer no Brasil. Caderno de Saúde Pública
Vol.30(Suppl 1): S5-S5. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311XED01S114
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TITULO Estudo teórico-reflexivo sobre parto e nascimento baseado em evidências científicas

INTRODUCAO
No Brasil, a atenção ao parto e nascimento, ainda é um desafio, tanto no que se refere à qualidade da assistência, quanto na
permanência da utilização exagerada de tecnologias no manejo do parto.

OBJETIVOS Refletir sobre o processo de parto e nascimento baseado em evidências científicas.

METODOLOGIA

Trata-se um estudo teórico-reflexivo, construído com base na leitura crítica em estudos científicos atuais. O percurso metodológico
incluiu, primeiramente, o levantamento bibliográfico, a segunda etapa consistiu na seleção dos trabalhos, cujos estudos foram
avaliados por meio dos critérios de inclusão pré-estabelecidos: acessibilidade dos trabalhos escolhidos na íntegra, relevância
temática, publicação nos últimos cinco anos e equivalência ao objetivo do estudo; terceira etapa pautou-se pela construção de
fichamento, no qual foram extraídos os resultados mais significativos; a quarta etapa foi à estruturação preliminar, síntese das
principais informações; a quinta foi à estruturação lógica do estudo; na sexta, realizou-se a revisão, leitura cuidadosa da
constituição do estudo; e, por último apontado as principais contribuições do estudo com a reflexão da temática.

RESULTADOS

Historicamente o trabalho de parto e o parto são eventos fisiológicos que aconteciam na própria casa da parturiente, onde a mesma
era acompanhada por uma parteira. Isso começou a se transformar depois da segunda guerra mundial, no século XX, quando
aconteceu a institucionalização do parto em razão das altas taxas de mortalidade materno infantil, passando o parto a deixar de ser
domiciliar para se tornar hospitalar. As mulheres de classe mais alta não aceitavam mais sentir dores de parto e não desejavam
correr mais riscos, além de o fato de parir com a assistência de um médico significar maior poder aquisitivo de seus/suas
parceiros(as).

CONCLUSOES

A Enfermagem baseada em evidências defende e respeita a individualidade de cada mulher, buscando se adequar a cultura, crenças,
etnia, valores e diversidades.A inserção de profissionais da Enfermagem visa à redução de intervenções desnecessárias e a prática
excessiva de cesáreas. A humanização da assistência do parto normal visa respeito aos aspectos fisiológicos da mulher,
oferecendo suporte de encorajamento a mulher e a família.

REFERENCIAS
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contribuição para o parto e nascimento. Cogitare enferm. 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.5380/ce.v24i0.54164 2. Suárez-Cortés M,
Armero-Barranco D, Canteras-Jordana M, Martínez-Roche ME. Uso e influencia dos planos de parto e nascimento no processo de
parto humanizado. Facultad de Enfermería, Universidad de Murcia, Murcia, Spain . Revista Latino-Americana de Enfermagem
[online]. 2015, v. 23, n. 3. DOI: https://doi.org/10.1590/0104-1169.0067.2583 3. Lacerda GMO, Mariano VC, Passos SG. Violência
obstétrica e os direitos das gestantes: o que as mulheres sabem? Revista JRG de Estudos Acadêmicos,Ano5, Vol. V, n.10, jan.-jul.,
2022. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5948750 4. Maria C, Silvana LG. Nascer no Brasil. Caderno de Saúde Pública
Vol.30(Suppl 1): S5-S5. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311XED01S114
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TITULO
Aspectos assistenciais, culturais e sociais do pré-natal: uma revisão da literaura sobre a atuação dos Enfermeiros Obstétricos e
Obstetrizes

INTRODUCAO
A existência de informações sobre a Saúde Materno-Infantil é de fundamental importância para garantir uma assistência à Saúde da
Mulher de qualidade, contribuindo para as ações que visam a redução das taxas de mortalidade materna e perinatal, ofertando
também assistência de qualidade em todo ciclo gravídico-puerperal

OBJETIVOS
Descrever a necessidade da inserção/atuação do Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito da Atenção Primária à Saúde no
Sistema Único de Saúde.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, estudo exploratório e descritivo, realizado período de fevereiro à setembro de 2022,
baseada em artigos científicos da Biblioteca Virtual de Saúde e em bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde Scientific Eletronic Library Online, Base de dados de Enfermagem e Google Acadêmico. Foram selecionados 14
artigos buscados com os descritores: Saúde Pública, Enfermagem Obstétrica e Sistema Único de Saúde. Os critérios de inclusão
foram: publicações no idioma português, artigos que ressaltam com relevância a temáticas e artigos publicados nos últimos dez
anos.

RESULTADOS

Necessita do Enfermeiro Obstétrico e Obstetriz na Saúde Pública para promoção de saúde, prevenção de agravos, tratamento e
reabilitação da saúde Materna e Infantil, redução de altas taxas de mortalidade materna e neonatal, adotando medidas que
assegurem a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto, nascimento e
puerpério.

CONCLUSOES
Conclui-se que há a necessidade da inserção do Enfermeiro Obstetra na Atenção Primária, pois o mesmo estabelece um
monitoramento e avaliação do cuidado materno-infantil baseado no ciclo vital específico de cuidado contínuo na Saúde Materna e
Infantil.

REFERENCIAS

1. Garcia SAL, Garcia SAL, Lippi UG. A necessidade de inserção do enfermeiro obstetra na realização de consultas de pré-natal na
rede pública. Einstein. 2010; 8(2 Pt 1):241-7. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/eins/v8n2/pt_1679-4508-eins-8-2-0241.pdf 2.
Norman AH, Tesser CD. Obstetrizes e enfermeiras obstetras no Sistema Único de Saúde e na Atenção Primária à Saúde: por uma
incorporação sistêmica e progressiva. Rev Bras Med Fam Comunidade. 2015;10(34):1-7. Disponível em:
https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1106 3. Dias JAA, David HMSL, Acioli A, Santos RS, Santos FPA. O pensamento crítico como
competência para as práticas do enfermeiro na estratégia saúde da família. Rev enferm UERJ, Rio de Janeiro, 2018; 26:e30505.
Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/30505 4. Piovesan LR, Schimith MD,
Simon BS, Budó MLD, Weiller TH, Brêtas ACP. Promoção da saúde na perspectiva de enfermeiros de atenção básica. Rev enferm
UERJ, Rio de Janeiro, 2016; 24(3):e5816. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/5816

Página 1004



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13799 Radiologia Médica 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3827763 - AMANDA PASCHOAL MENDONCA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO AQUISIÇÕES PANCREÁTICAS E OS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DOS TUMORES SÓLIDOS DA CABEÇA DO P NCREAS.

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: O câncer de pâncreas (CP) é a quarta principal causa de morte relacionada ao câncer em todo o mundo. O seu
desenvolvimento é a partir de uma progressão gradual de uma lesão precursora. O ultrassom tem um papel fundamental no seu
diagnóstico e é amplamente utilizado como triagem em pacientes que possuem massa palpável no exame físico abdominal. No
entanto, o pâncreas é um órgão delgado que se localiza atrás do estômago e muitas vezes, é difícil visualizar todo o pâncreas pela
sua anatomia, pacientes obesos e excesso de gás na cavidade abdominal. A sensibilidade do ultrassom abdominal é de 67,3% no
estágio 1 da doença, enquanto que, o ultrassom endoscópico possui sensibilidade de 92,4%. Pela sua alta mortalidade, o
diagnóstico precoce do câncer de pâncreas é fundamental.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as aquisições pancreáticas e os achados ultrassonográficos dos tumores sólidos da cabeça do
pâncreas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados Pubmed dos últimos dez
anos que abordavam sobre o tema.

RESULTADOS

Inicialmente apresenta-se a técnica de varredura ultrassonográfica para aquisição das imagens do pâncreas. A técnica deve ser
executada com atenção aos detalhes da anatomia, como identificação das porções pancreáticas (processo uncinado, cabeça, corpo
e cauda), bem como as suas relações com estruturas anatômicas importantes como o tronco celíaca, os vasos mesentéricos
superiores, aorta, veia cava inferior, rim esquerdo. O tumor sólido de cabeça de pâncreas é evidenciado como nódulo
hipoecogênico, hipovascular ao uso do contraste. Dentre os sinais indiretos da presença do tumor de cabeça de pâncreas destaca-
se a dilatação de ducto pancreático comum e seus ramos, hepatocolédoco e vias biliares intra-hepáticas, a depender do grau de
obstrução.

CONCLUSOES
Considerando a importância da ultrassonografia como primeira análise pancreática em pacientes assintomáticos e sintomáticos. É
de extrema relevância o aprimoramento da técnica de captura de imagens, bem como o entendimento dos achados diretos e
indiretos dos tumores sólidos do pâncreas.

REFERENCIAS

Yamashita, Y., Shimokawa, T., Ashida, R., Dietrich, C. F., D'Onofrio, M., Hirooka, Y., Kudo, M., Mori, H., Sofuni, A., (#38) Kitano, M.
(2021). Value of Low-Mechanical-Index Contrast-Enhanced Transabdominal Ultrasound for Diagnosis of Pancreatic Cancer: A Meta-
analysis. Ultrasound in medicine (#38) biology, 47(12), 3315–3322. Okaniwa S. (2020). How Does Ultrasound Manage Pancreatic
Diseases? Ultrasound Findings and Scanning Maneuvers. Gut and liver, 14(1), 37–46. Sofuni, A., Tsuchiya, T., (#38) Itoi, T. (2020).
Ultrasound diagnosis of pancreatic solid tumors. Journal of medical ultrasonics (2001), 47(3), 359–376
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TITULO AQUISIÇÕES PANCREÁTICAS E OS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DOS TUMORES SÓLIDOS DA CABEÇA DO P NCREAS.

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: O câncer de pâncreas (CP) é a quarta principal causa de morte relacionada ao câncer em todo o mundo. O seu
desenvolvimento é a partir de uma progressão gradual de uma lesão precursora. O ultrassom tem um papel fundamental no seu
diagnóstico e é amplamente utilizado como triagem em pacientes que possuem massa palpável no exame físico abdominal. No
entanto, o pâncreas é um órgão delgado que se localiza atrás do estômago e muitas vezes, é difícil visualizar todo o pâncreas pela
sua anatomia, pacientes obesos e excesso de gás na cavidade abdominal. A sensibilidade do ultrassom abdominal é de 67,3% no
estágio 1 da doença, enquanto que, o ultrassom endoscópico possui sensibilidade de 92,4%. Pela sua alta mortalidade, o
diagnóstico precoce do câncer de pâncreas é fundamental.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as aquisições pancreáticas e os achados ultrassonográficos dos tumores sólidos da cabeça do
pâncreas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados Pubmed dos últimos dez
anos que abordavam sobre o tema.

RESULTADOS

Inicialmente apresenta-se a técnica de varredura ultrassonográfica para aquisição das imagens do pâncreas. A técnica deve ser
executada com atenção aos detalhes da anatomia, como identificação das porções pancreáticas (processo uncinado, cabeça, corpo
e cauda), bem como as suas relações com estruturas anatômicas importantes como o tronco celíaca, os vasos mesentéricos
superiores, aorta, veia cava inferior, rim esquerdo. O tumor sólido de cabeça de pâncreas é evidenciado como nódulo
hipoecogênico, hipovascular ao uso do contraste. Dentre os sinais indiretos da presença do tumor de cabeça de pâncreas destaca-
se a dilatação de ducto pancreático comum e seus ramos, hepatocolédoco e vias biliares intra-hepáticas, a depender do grau de
obstrução.

CONCLUSOES
Considerando a importância da ultrassonografia como primeira análise pancreática em pacientes assintomáticos e sintomáticos. É
de extrema relevância o aprimoramento da técnica de captura de imagens, bem como o entendimento dos achados diretos e
indiretos dos tumores sólidos do pâncreas.

REFERENCIAS

Yamashita, Y., Shimokawa, T., Ashida, R., Dietrich, C. F., D'Onofrio, M., Hirooka, Y., Kudo, M., Mori, H., Sofuni, A., (#38) Kitano, M.
(2021). Value of Low-Mechanical-Index Contrast-Enhanced Transabdominal Ultrasound for Diagnosis of Pancreatic Cancer: A Meta-
analysis. Ultrasound in medicine (#38) biology, 47(12), 3315–3322. Okaniwa S. (2020). How Does Ultrasound Manage Pancreatic
Diseases? Ultrasound Findings and Scanning Maneuvers. Gut and liver, 14(1), 37–46. Sofuni, A., Tsuchiya, T., (#38) Itoi, T. (2020).
Ultrasound diagnosis of pancreatic solid tumors. Journal of medical ultrasonics (2001), 47(3), 359–376
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TITULO Desmistificando o atendimento odontológico durante o período gestacional

INTRODUCAO

A intervenção odontológica não causa danos para mãe e/ou nascituro, favorecendo gravidez de qualidade, desenvolvimento
adequado do feto, evitando parto prematuro1,2. Segundo trimestre é o mais adequado para intervenções odontológicas, mesmo
exodontias, pois a organogênese está completa e o feto, mais desenvolvido; e a gestante, mais adaptada às alterações do seu corpo.
Contudo, necessário avaliar risco de intervenção, em casos de urgência, fora deste período2,3.

OBJETIVOS

Considerando haver profissionais que têm medo de serem responsabilizados pelo que possa ocorrer e que podem se sentir
inseguros acerca dos cuidados requeridos no atendimento odontológico4; e, pelo fato de alguns profissionais contribuírem para
fortalecimento de medos/mitos, deixando gestantes inseguras quanto ao atendimento5, o presente estudo tem por objetivo
desmistificar concepções durante o período gestacional acerca de: tomada radiográfica, enfraquecimento dos dentes, uso de
anestésico local e exodontia.

METODOLOGIA
Revisão narrativa de literatura. Busca bibliográfica Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde – palavras-chave Descritores em
Ciências da Saúde6 “Gravidez”, “Assistência Odontológica”, “Cuidado Pré-Natal”.

RESULTADOS

Doenças bucais aumentam risco. Tratamentos podem ser realizados – segundo trimestre: melhor. Tomadas radiográficas – baixa
exposição, proteção. Dentes não enfraquecem1. Desconhecimento pré-natal. Não orientação consultas dentista. Cárie, doença
periodontal – gestantes menor renda, escolaridade. Mitos, medo. Saúde bucal precária, acesso2. 93,4% compreendiam necessidade
tratamento, 57,4% não realizavam. 52,5% orientação. 16,4% não permitiram anestesia, 13,1% radiografias, 18% exodontias.
Dificuldades acesso. Insegurança profissional. Lidocaína 2% com adrenalina. Tomadas radiográficas: quantidade, exposição, área –
proteção. Exodontias: segundo trimestre3. Meio bucal ácido – náuseas/vômitos – erosão. Vasoconstritores retardam absorção
anestésico, aumentando tempo duração, reduzindo risco toxicidade, ação hemostática. Lidocaína – mais utilizado. Quadro
infeccioso mais prejudicial que tratamento – todos trimestres compatíveis. Profissionais – perpetuação crenças, mitos – medo
responsabilização4. 3.580 puérperas: 41,4% realizaram consulta – maior chance – escolaridade. Contribuiu não ter trabalho
remunerado, não participar atividade educativa7. 60,1% de 2.653 puérperas não utilizaram serviço – probabilidade maior: menor
idade, renda, escolaridade, mais pessoas domicílio, menos consultas pré-natal, não atendidas ESF8. 14% de 303 alunos atenderam
gestantes. 43% consideraram-se preparados. 62% relataram orientação pré-natal odontológico. Desconhecimento – medicamentos,
anestésicos, procedimentos, reforçando medos, adágios9. Lidocaína: apropriado. Bupivacaína: cardiotoxicidade. Mepivacaína:
riscos para feto – desaconselhado10. Belém – 23,94% cobertura. Proporção atendimento: 4%, 3% e 5%, cada quadrimestre 202011.

CONCLUSOES

Não há risco para tomadas radiográficas, considerando quantidade de radiação, tempo de exposição e medidas/proteção. Não há
enfraquecimento dos dentes. O anestésico de eleição é lidocaína 2% com epinefrina máximo 2 tubetes/sessão. Exodontias devem
ser realizadas para remoção de focos de infecção, idealmente no segundo trimestre, embora todos trimestres sejam compatíveis
com tratamentos/odontológicos. Medos/mitos, tanto por parte da gestante quanto do profissional, corroboram dificuldade de
acesso aos serviços odontológicos e falta de adesão ao tratamento.

REFERENCIAS
[1] Brasil. Ministério da Saúde. Saúde bucal da gestante. Brasília, 2022. [3] Botelho DLL et al. Odontologia e gestação: a importância
do pré-natal odontológico. SANARE. Sobral. 2019 Jul-Dec;18(2):69-7. [4] Oliveira AEF, Haddad AE. Saúde bucal da gestante:
acompanhamento integral em saúde da gestante e da puérpera. EDUFMA, 2018.
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TITULO Desmistificando o atendimento odontológico durante o período gestacional

INTRODUCAO

A intervenção odontológica não causa danos para mãe e/ou nascituro, favorecendo gravidez de qualidade, desenvolvimento
adequado do feto, evitando parto prematuro1,2. Segundo trimestre é o mais adequado para intervenções odontológicas, mesmo
exodontias, pois a organogênese está completa e o feto, mais desenvolvido; e a gestante, mais adaptada às alterações do seu corpo.
Contudo, necessário avaliar risco de intervenção, em casos de urgência, fora deste período2,3.

OBJETIVOS

Considerando haver profissionais que têm medo de serem responsabilizados pelo que possa ocorrer e que podem se sentir
inseguros acerca dos cuidados requeridos no atendimento odontológico4; e, pelo fato de alguns profissionais contribuírem para
fortalecimento de medos/mitos, deixando gestantes inseguras quanto ao atendimento5, o presente estudo tem por objetivo
desmistificar concepções durante o período gestacional acerca de: tomada radiográfica, enfraquecimento dos dentes, uso de
anestésico local e exodontia.

METODOLOGIA
Revisão narrativa de literatura. Busca bibliográfica Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde – palavras-chave Descritores em
Ciências da Saúde6 “Gravidez”, “Assistência Odontológica”, “Cuidado Pré-Natal”.

RESULTADOS

Doenças bucais aumentam risco. Tratamentos podem ser realizados – segundo trimestre: melhor. Tomadas radiográficas – baixa
exposição, proteção. Dentes não enfraquecem1. Desconhecimento pré-natal. Não orientação consultas dentista. Cárie, doença
periodontal – gestantes menor renda, escolaridade. Mitos, medo. Saúde bucal precária, acesso2. 93,4% compreendiam necessidade
tratamento, 57,4% não realizavam. 52,5% orientação. 16,4% não permitiram anestesia, 13,1% radiografias, 18% exodontias.
Dificuldades acesso. Insegurança profissional. Lidocaína 2% com adrenalina. Tomadas radiográficas: quantidade, exposição, área –
proteção. Exodontias: segundo trimestre3. Meio bucal ácido – náuseas/vômitos – erosão. Vasoconstritores retardam absorção
anestésico, aumentando tempo duração, reduzindo risco toxicidade, ação hemostática. Lidocaína – mais utilizado. Quadro
infeccioso mais prejudicial que tratamento – todos trimestres compatíveis. Profissionais – perpetuação crenças, mitos – medo
responsabilização4. 3.580 puérperas: 41,4% realizaram consulta – maior chance – escolaridade. Contribuiu não ter trabalho
remunerado, não participar atividade educativa7. 60,1% de 2.653 puérperas não utilizaram serviço – probabilidade maior: menor
idade, renda, escolaridade, mais pessoas domicílio, menos consultas pré-natal, não atendidas ESF8. 14% de 303 alunos atenderam
gestantes. 43% consideraram-se preparados. 62% relataram orientação pré-natal odontológico. Desconhecimento – medicamentos,
anestésicos, procedimentos, reforçando medos, adágios9. Lidocaína: apropriado. Bupivacaína: cardiotoxicidade. Mepivacaína:
riscos para feto – desaconselhado10. Belém – 23,94% cobertura. Proporção atendimento: 4%, 3% e 5%, cada quadrimestre 202011.

CONCLUSOES

Não há risco para tomadas radiográficas, considerando quantidade de radiação, tempo de exposição e medidas/proteção. Não há
enfraquecimento dos dentes. O anestésico de eleição é lidocaína 2% com epinefrina máximo 2 tubetes/sessão. Exodontias devem
ser realizadas para remoção de focos de infecção, idealmente no segundo trimestre, embora todos trimestres sejam compatíveis
com tratamentos/odontológicos. Medos/mitos, tanto por parte da gestante quanto do profissional, corroboram dificuldade de
acesso aos serviços odontológicos e falta de adesão ao tratamento.

REFERENCIAS
[1] Brasil. Ministério da Saúde. Saúde bucal da gestante. Brasília, 2022. [3] Botelho DLL et al. Odontologia e gestação: a importância
do pré-natal odontológico. SANARE. Sobral. 2019 Jul-Dec;18(2):69-7. [4] Oliveira AEF, Haddad AE. Saúde bucal da gestante:
acompanhamento integral em saúde da gestante e da puérpera. EDUFMA, 2018.

Página 1008



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13802
Enfermagem

Obstétrica
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4033868 - ANA PAULA ABILIO FERNANDES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Idade materna e fatores associados a resultados perinatais: uma breve revisão da literatura

INTRODUCAO

Nas mulheres com gestação tardia, têm sido observados mais abortamentos espontâneos e induzidos, maior risco para mortalidade
perinatal, baixa vitalidade do recém-nascido, baixo peso ao nascer, parto pré-termo e fetos pequenos para idade gestacional. As
gestações de mulheres de idade materna avançada têm sido consideradas como de alto risco, em decorrência principalmente da
incidência crescente de síndromes hipertensivas, ruptura prematura de membranas, presença de diabetes, além de maior chance do
índice de Apgar no quinto minuto ser menor que sete

OBJETIVOS Identificar quais intercorrências tais mulheres estão sujeitas a adquirir quando engravidam após os 35 anos

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) de base exploratória, a busca na literatura se deu no período de fevereiro de
2022 a julho de 2022, analisaram-se oito artigos científicos, onde 1 (um) foi publicado em 2018,1 (um) em 2017, 3 (três) em 2008, 1
(um) em 2012, 1 (um) em 2010 e 1 (um) em 2021. A maioria dos autores em sua grande maioria eram graduandos e outro por
profissionais da área da saúde. Com isso obtivemos um total de 37,5% efetuado em Rio Grande do Sul, 25% em Maranhão, 12,5% em
Rio de Janeiro, 12,5 em Paraná e 12,5 em Bahia. Perante isso teremos um total de 3 artigos cuja denominação serão de revisões
sistemáticas de estudos qualitativos ou descritivos com 42, 85% outros 3 cuja denominação será de estudos de coorte e caso-
controle de 42,85 e de modo final 1 artigo com denominação de estudos qualitativos ou descritivos com 14/28%.

RESULTADOS

Os riscos e complicações na gestação e como o aconselhamento é importante para as que desejam esperar mais, direcionando
assim um atendimento e suas necessidades próprias, descrevendo a vivência e abordando o cuidado de enfermagem as mulheres
que tenham necessidade. Pesquisa apontou que gestantes com idade maior de 35 anos com comodidades os resultados perinatais
adversos das gestantes com 35 anos comparado com as adolescentes são a parto cesárea.

CONCLUSOES

Futuras pesquisas que busquem verificar a influência de outros aspectos sociodemográficos e psicossociais que ajudem a
compreender a gravidez nessa fase do desenvolvimento. Sendo assim, é de muita valia que os profissionais da área de saúde sejam
capazes de compreender todo o contexto social que permeia a gestação nessa fase do desenvolvimento, prestando maior cuidado
na qualidade da assistência oferecida a essas grávidas.

REFERENCIAS

1. Aldrighi JD, Wall ML, Souza SRRK. Vivência de mulheres na gestação em idade tardia. Rev Gaúcha Enferm. 2018;39: e2017- 0112.
DOI: https://doi.org/10.1590/1983- 1447.2018.2017-0112 2. Gravena AAF, Sass A, Marcon SS, Pelloso SM. Resultados perinatais
em gestações tardias. Rev Esc Enferm USP. 2012;46(1):15-21. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/reeusp/a/zVjsdHQVhtkcMm7D9QFVQyH/?lang=pt(#38)format=pdf 3. Santos GHN, Martins MG, Sousa MS,
Batalha SJC. Impacto da idade materna sobre os resultados perinatais e via de parto. Rev Bras Ginecol Obstet. 2009;31(7):326-34.
Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbgo/a/DWnmK6LzLKVKMcJHcZVrSyP/?
lang=pt#:~:text=H%C3%A1%20controv%C3%A9rsias%20sobre%20o%20papel,e%20morbimortalidade%20materna7%2D9
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TITULO Idade materna e fatores associados a resultados perinatais: uma breve revisão da literatura

INTRODUCAO

Nas mulheres com gestação tardia, têm sido observados mais abortamentos espontâneos e induzidos, maior risco para mortalidade
perinatal, baixa vitalidade do recém-nascido, baixo peso ao nascer, parto pré-termo e fetos pequenos para idade gestacional. As
gestações de mulheres de idade materna avançada têm sido consideradas como de alto risco, em decorrência principalmente da
incidência crescente de síndromes hipertensivas, ruptura prematura de membranas, presença de diabetes, além de maior chance do
índice de Apgar no quinto minuto ser menor que sete

OBJETIVOS Identificar quais intercorrências tais mulheres estão sujeitas a adquirir quando engravidam após os 35 anos

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) de base exploratória, a busca na literatura se deu no período de fevereiro de
2022 a julho de 2022, analisaram-se oito artigos científicos, onde 1 (um) foi publicado em 2018,1 (um) em 2017, 3 (três) em 2008, 1
(um) em 2012, 1 (um) em 2010 e 1 (um) em 2021. A maioria dos autores em sua grande maioria eram graduandos e outro por
profissionais da área da saúde. Com isso obtivemos um total de 37,5% efetuado em Rio Grande do Sul, 25% em Maranhão, 12,5% em
Rio de Janeiro, 12,5 em Paraná e 12,5 em Bahia. Perante isso teremos um total de 3 artigos cuja denominação serão de revisões
sistemáticas de estudos qualitativos ou descritivos com 42, 85% outros 3 cuja denominação será de estudos de coorte e caso-
controle de 42,85 e de modo final 1 artigo com denominação de estudos qualitativos ou descritivos com 14/28%.

RESULTADOS

Os riscos e complicações na gestação e como o aconselhamento é importante para as que desejam esperar mais, direcionando
assim um atendimento e suas necessidades próprias, descrevendo a vivência e abordando o cuidado de enfermagem as mulheres
que tenham necessidade. Pesquisa apontou que gestantes com idade maior de 35 anos com comodidades os resultados perinatais
adversos das gestantes com 35 anos comparado com as adolescentes são a parto cesárea.

CONCLUSOES

Futuras pesquisas que busquem verificar a influência de outros aspectos sociodemográficos e psicossociais que ajudem a
compreender a gravidez nessa fase do desenvolvimento. Sendo assim, é de muita valia que os profissionais da área de saúde sejam
capazes de compreender todo o contexto social que permeia a gestação nessa fase do desenvolvimento, prestando maior cuidado
na qualidade da assistência oferecida a essas grávidas.

REFERENCIAS

1. Aldrighi JD, Wall ML, Souza SRRK. Vivência de mulheres na gestação em idade tardia. Rev Gaúcha Enferm. 2018;39: e2017- 0112.
DOI: https://doi.org/10.1590/1983- 1447.2018.2017-0112 2. Gravena AAF, Sass A, Marcon SS, Pelloso SM. Resultados perinatais
em gestações tardias. Rev Esc Enferm USP. 2012;46(1):15-21. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/reeusp/a/zVjsdHQVhtkcMm7D9QFVQyH/?lang=pt(#38)format=pdf 3. Santos GHN, Martins MG, Sousa MS,
Batalha SJC. Impacto da idade materna sobre os resultados perinatais e via de parto. Rev Bras Ginecol Obstet. 2009;31(7):326-34.
Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbgo/a/DWnmK6LzLKVKMcJHcZVrSyP/?
lang=pt#:~:text=H%C3%A1%20controv%C3%A9rsias%20sobre%20o%20papel,e%20morbimortalidade%20materna7%2D9
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INTRODUCAO

Segundo os dados do Observatório Obstétrico Brasileiro COVID-19 até o dia 30 de março de 2022 havia 21.801 casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) por COVID-19 diagnosticados em gestantes e puérperas, e 16.498 casos de SRAG não
especificados. Apesar de representar apenas 1 a 2% da porcentagem total de infectados, ao decorrer dos anos de 2020, 2021 e
2022, de 15.285 casos, 1802 gestantes e puérperas evoluíram para óbito, representando cerca de 10% dos casos no Brasil

OBJETIVOS Analisar a literatura sobre a COVID-19 em gestantes e puérperas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) descritiva e exploratória, para seleção dos artigos, foram estabelecidos os
seguintes critérios de inclusão: artigos completos, na versão online gratuita, publicados no período de 2019 a 2022 e nos idiomas
inglês, espanhol e português. A análise e a síntese dos dados possibilitam ao leitor a associação de cada estudo incluído na RIL.
Desse modo, foram formulados quadros-síntese. O desenvolvimento da coleta de dados dos estudos incluídos ocorreu por meio do
registro em quadros contendo: título, autores, ano de publicação, país, base/portal de dados, nível de evidência, tipo de estudo,
objetivos, resultados e conclusões.

RESULTADOS
Analisou-se oito artigos científicos, em síntese evidenciou que, os principais sinais e sintomas apresentados foram tosse 70,7%,
febre 65,9%, dificuldade respiratória 41,5%, anosmia/ageusia 17,1% e mialgia 14,6%.

CONCLUSOES

Existe a necessidade de continuidade dos estudos no grupo materno-infantil é evidente, quando se considera que a literatura
científica não apresenta bases concretas para possibilitar o conhecimento aprofundado do impacto da COVID-19 nas gestantes,
sendo esse conhecimento essencial para o planejamento e gestão de estratégias de prevenção, diagnóstico, tratamento e
reabilitação no âmbito da saúde coletiva.

REFERENCIAS

1. Garmezy, N. (1991). Resiliency and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty. American
behavioral scientist, 34(4), 416-430.Healy, C. M. (2021). COVID-19 in pregnant women and their newborn infants. JAMA
pediatrics,175(8), 781-83 2. Gurol-Urganci I, Jardine JE, Carroll F, et al. Maternal and perinatal outcomes of pregnant women with
SARS-CoV-2 infection at the time of birth in England: national cohort study. Am J Obstet Gynecol 2021;225:522.e1-11 3. Gonzalez J.
A. P, Gonzalez B. R, Narvaez C. M, Martinez M. C, Peralta-Ramirez M.La terapia cognitiva-conductual como amortiguadora de los
efectos psicológicos negativos del confinamiento por la COVID-19 en mujeres embarazadas. Rev Esp Salud Pública. 2021; Vol. 95:
12 de marzo e1-10 4. Oncel M Y, Ak(#38)#305;n I. M, Kanburoglu M. K, Tayman C, Coskun S, Narter F, Er I, Oncan T. G, Memisoglu A,
Cetinkaya M, Oguz D, Erdeve O, Koc E e Neo-Covid Study Group. A multicenter study on epidemiological and clinical characteristics
of 125 newborns born to women infected with COVID-19 by Turkish Neonatal Society. European Journal of Pediatrics (2021)
180:733–742
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Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO COVID-19 no ciclo gravídico puerperal: revisão da literatura

INTRODUCAO

Segundo os dados do Observatório Obstétrico Brasileiro COVID-19 até o dia 30 de março de 2022 havia 21.801 casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) por COVID-19 diagnosticados em gestantes e puérperas, e 16.498 casos de SRAG não
especificados. Apesar de representar apenas 1 a 2% da porcentagem total de infectados, ao decorrer dos anos de 2020, 2021 e
2022, de 15.285 casos, 1802 gestantes e puérperas evoluíram para óbito, representando cerca de 10% dos casos no Brasil

OBJETIVOS Analisar a literatura sobre a COVID-19 em gestantes e puérperas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) descritiva e exploratória, para seleção dos artigos, foram estabelecidos os
seguintes critérios de inclusão: artigos completos, na versão online gratuita, publicados no período de 2019 a 2022 e nos idiomas
inglês, espanhol e português. A análise e a síntese dos dados possibilitam ao leitor a associação de cada estudo incluído na RIL.
Desse modo, foram formulados quadros-síntese. O desenvolvimento da coleta de dados dos estudos incluídos ocorreu por meio do
registro em quadros contendo: título, autores, ano de publicação, país, base/portal de dados, nível de evidência, tipo de estudo,
objetivos, resultados e conclusões.

RESULTADOS
Analisou-se oito artigos científicos, em síntese evidenciou que, os principais sinais e sintomas apresentados foram tosse 70,7%,
febre 65,9%, dificuldade respiratória 41,5%, anosmia/ageusia 17,1% e mialgia 14,6%.

CONCLUSOES

Existe a necessidade de continuidade dos estudos no grupo materno-infantil é evidente, quando se considera que a literatura
científica não apresenta bases concretas para possibilitar o conhecimento aprofundado do impacto da COVID-19 nas gestantes,
sendo esse conhecimento essencial para o planejamento e gestão de estratégias de prevenção, diagnóstico, tratamento e
reabilitação no âmbito da saúde coletiva.

REFERENCIAS

1. Garmezy, N. (1991). Resiliency and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty. American
behavioral scientist, 34(4), 416-430.Healy, C. M. (2021). COVID-19 in pregnant women and their newborn infants. JAMA
pediatrics,175(8), 781-83 2. Gurol-Urganci I, Jardine JE, Carroll F, et al. Maternal and perinatal outcomes of pregnant women with
SARS-CoV-2 infection at the time of birth in England: national cohort study. Am J Obstet Gynecol 2021;225:522.e1-11 3. Gonzalez J.
A. P, Gonzalez B. R, Narvaez C. M, Martinez M. C, Peralta-Ramirez M.La terapia cognitiva-conductual como amortiguadora de los
efectos psicológicos negativos del confinamiento por la COVID-19 en mujeres embarazadas. Rev Esp Salud Pública. 2021; Vol. 95:
12 de marzo e1-10 4. Oncel M Y, Ak(#38)#305;n I. M, Kanburoglu M. K, Tayman C, Coskun S, Narter F, Er I, Oncan T. G, Memisoglu A,
Cetinkaya M, Oguz D, Erdeve O, Koc E e Neo-Covid Study Group. A multicenter study on epidemiological and clinical characteristics
of 125 newborns born to women infected with COVID-19 by Turkish Neonatal Society. European Journal of Pediatrics (2021)
180:733–742
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Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO COVID-19 no ciclo gravídico puerperal: revisão da literatura

INTRODUCAO

Segundo os dados do Observatório Obstétrico Brasileiro COVID-19 até o dia 30 de março de 2022 havia 21.801 casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) por COVID-19 diagnosticados em gestantes e puérperas, e 16.498 casos de SRAG não
especificados. Apesar de representar apenas 1 a 2% da porcentagem total de infectados, ao decorrer dos anos de 2020, 2021 e
2022, de 15.285 casos, 1802 gestantes e puérperas evoluíram para óbito, representando cerca de 10% dos casos no Brasil

OBJETIVOS Analisar a literatura sobre a COVID-19 em gestantes e puérperas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) descritiva e exploratória, para seleção dos artigos, foram estabelecidos os
seguintes critérios de inclusão: artigos completos, na versão online gratuita, publicados no período de 2019 a 2022 e nos idiomas
inglês, espanhol e português. A análise e a síntese dos dados possibilitam ao leitor a associação de cada estudo incluído na RIL.
Desse modo, foram formulados quadros-síntese. O desenvolvimento da coleta de dados dos estudos incluídos ocorreu por meio do
registro em quadros contendo: título, autores, ano de publicação, país, base/portal de dados, nível de evidência, tipo de estudo,
objetivos, resultados e conclusões.

RESULTADOS
Analisou-se oito artigos científicos, em síntese evidenciou que, os principais sinais e sintomas apresentados foram tosse 70,7%,
febre 65,9%, dificuldade respiratória 41,5%, anosmia/ageusia 17,1% e mialgia 14,6%.

CONCLUSOES

Existe a necessidade de continuidade dos estudos no grupo materno-infantil é evidente, quando se considera que a literatura
científica não apresenta bases concretas para possibilitar o conhecimento aprofundado do impacto da COVID-19 nas gestantes,
sendo esse conhecimento essencial para o planejamento e gestão de estratégias de prevenção, diagnóstico, tratamento e
reabilitação no âmbito da saúde coletiva.

REFERENCIAS

1. Garmezy, N. (1991). Resiliency and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty. American
behavioral scientist, 34(4), 416-430.Healy, C. M. (2021). COVID-19 in pregnant women and their newborn infants. JAMA
pediatrics,175(8), 781-83 2. Gurol-Urganci I, Jardine JE, Carroll F, et al. Maternal and perinatal outcomes of pregnant women with
SARS-CoV-2 infection at the time of birth in England: national cohort study. Am J Obstet Gynecol 2021;225:522.e1-11 3. Gonzalez J.
A. P, Gonzalez B. R, Narvaez C. M, Martinez M. C, Peralta-Ramirez M.La terapia cognitiva-conductual como amortiguadora de los
efectos psicológicos negativos del confinamiento por la COVID-19 en mujeres embarazadas. Rev Esp Salud Pública. 2021; Vol. 95:
12 de marzo e1-10 4. Oncel M Y, Ak(#38)#305;n I. M, Kanburoglu M. K, Tayman C, Coskun S, Narter F, Er I, Oncan T. G, Memisoglu A,
Cetinkaya M, Oguz D, Erdeve O, Koc E e Neo-Covid Study Group. A multicenter study on epidemiological and clinical characteristics
of 125 newborns born to women infected with COVID-19 by Turkish Neonatal Society. European Journal of Pediatrics (2021)
180:733–742
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TITULO
Achados Ultrassonográficos da Esteatose Hepática Focal e seu Diagnóstico Diferencial com Neoplasias Malignas – Revisão
Narrativa

INTRODUCAO

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é um problema de saúde pública, que acomete 20-40%, a depender da
prevalência da obesidade na população estudada. Nos EUA, em torno de 30% da população tem DHGNA. Isto fica ainda mais claro
em obesos mórbidos, em que a prevalência de esteatose fica em torno de 76 a 91%. A esteatose hepática ocorre devido ao acúmulo
de triglicerídeos no fígado. Por se tratar de uma patologia envolvendo o acúmulo de gordura, têm-se sua predominância em
pacientes obesos, diabéticos (devido a resistência à insulina), sendo diretamente ligado à dieta e estilo de vida sedentário. Um
estudo mais recente, realizado nos Estados Unidos, com 328 pacientes assintomáticos, relatou que 46% dos indivíduos tinham
esteatose, 26% eram diabéticos, 68% hipertensos e 70% obesos. A Esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) representa a forma
inflamatória que pode levar à fibrose avançada, cirrose e hepatocarcinoma. No Brasil, estudos de Edison Roberto Parise e Helma
Pinchemel Cotrim, utilizando a ultrassonografia (US) como método diagnóstico, encontraram em torno de 20% de esteatose
hepática na população geral. O exame físico nas fases iniciais da patologia não apresenta alterações. O diagnóstico e o controle
evolutivo da esteatose e fibrose hepática podem ser realizados por exames laboratoriais, exames de imagens e biópsia.

OBJETIVOS
Revisar e estudar os achados ultrassonográficos da esteatose hepática focal, bem como a sua relação com outros métodos de
diagnóstico por imagem no diagnóstico diferencial com neoplasias malignas hepáticas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens, de artigos publicados inglês, francês, japonês e alemão,
no período de 2016 a 2021, na base de dados PubMed. Utilizou-se a estratégia de busca: ((focal Fatty Liver) OR (nodular focal fat))
AND (ultrasound OR ultrasonography). Foram selecionados 4 artigos de 80, pelo título, resumo e presença de imagens
ultrassonográficas que mostrassem a análise da patologia em questão, de acordo com o objetivo deste estudo

RESULTADOS

A esteatose hepática difusa apresenta-se à ultrassonografia com o aumento da ecogenicidade difusa do parênquima hepático em
relação ao parênquima renal. Área nodulares hiperecogênicas podem estar relacionadas ao diagnóstico de esteatose hepática focal
e seus diagnósticos diferenciais, sendo os principais deles, a neoplasia primária ou secundária. A correlação dos achados
ultrassonográficos com outros métodos de imagem, tais como, tomografia computadorizada e ressonância magnética são
importantíssimos para a conclusão do diagnóstico por imagem, e consequentemente condução do caso.

CONCLUSOES
O entendimento dos achados ultrassonográficos e imaginológicas da esteatose hepática focal e de seus diagnósticos diferenciais,
em especial a neoplasia malignas, é de extrema relevância. A possibilidade do diagnóstico por imagem, sem a necessidade de
biópsias hepáticas, reduz a morbidade do acompanhamento médico e mantém a sensibilidade do estadiamento oncológico.

REFERENCIAS
Muramae N, Kobayashi T, Otsui K, Sakaguchi K. Focal Hepatic Steatosis Caused by Metastatic Malignant Insulinoma. Intern Med.
2021 Feb 15;60(4):653-654. doi: 10.2169/internalmedicine.5780-20. Epub 2020 Sep 19. PMID: 32963166; PMCID: PMC7946497.
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TITULO
Achados Ultrassonográficos da Esteatose Hepática Focal e seu Diagnóstico Diferencial com Neoplasias Malignas – Revisão
Narrativa

INTRODUCAO

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é um problema de saúde pública, que acomete 20-40%, a depender da
prevalência da obesidade na população estudada. Nos EUA, em torno de 30% da população tem DHGNA. Isto fica ainda mais claro
em obesos mórbidos, em que a prevalência de esteatose fica em torno de 76 a 91%. A esteatose hepática ocorre devido ao acúmulo
de triglicerídeos no fígado. Por se tratar de uma patologia envolvendo o acúmulo de gordura, têm-se sua predominância em
pacientes obesos, diabéticos (devido a resistência à insulina), sendo diretamente ligado à dieta e estilo de vida sedentário. Um
estudo mais recente, realizado nos Estados Unidos, com 328 pacientes assintomáticos, relatou que 46% dos indivíduos tinham
esteatose, 26% eram diabéticos, 68% hipertensos e 70% obesos. A Esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) representa a forma
inflamatória que pode levar à fibrose avançada, cirrose e hepatocarcinoma. No Brasil, estudos de Edison Roberto Parise e Helma
Pinchemel Cotrim, utilizando a ultrassonografia (US) como método diagnóstico, encontraram em torno de 20% de esteatose
hepática na população geral. O exame físico nas fases iniciais da patologia não apresenta alterações. O diagnóstico e o controle
evolutivo da esteatose e fibrose hepática podem ser realizados por exames laboratoriais, exames de imagens e biópsia.

OBJETIVOS
Revisar e estudar os achados ultrassonográficos da esteatose hepática focal, bem como a sua relação com outros métodos de
diagnóstico por imagem no diagnóstico diferencial com neoplasias malignas hepáticas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens, de artigos publicados inglês, francês, japonês e alemão,
no período de 2016 a 2021, na base de dados PubMed. Utilizou-se a estratégia de busca: ((focal Fatty Liver) OR (nodular focal fat))
AND (ultrasound OR ultrasonography). Foram selecionados 4 artigos de 80, pelo título, resumo e presença de imagens
ultrassonográficas que mostrassem a análise da patologia em questão, de acordo com o objetivo deste estudo

RESULTADOS

A esteatose hepática difusa apresenta-se à ultrassonografia com o aumento da ecogenicidade difusa do parênquima hepático em
relação ao parênquima renal. Área nodulares hiperecogênicas podem estar relacionadas ao diagnóstico de esteatose hepática focal
e seus diagnósticos diferenciais, sendo os principais deles, a neoplasia primária ou secundária. A correlação dos achados
ultrassonográficos com outros métodos de imagem, tais como, tomografia computadorizada e ressonância magnética são
importantíssimos para a conclusão do diagnóstico por imagem, e consequentemente condução do caso.

CONCLUSOES
O entendimento dos achados ultrassonográficos e imaginológicas da esteatose hepática focal e de seus diagnósticos diferenciais,
em especial a neoplasia malignas, é de extrema relevância. A possibilidade do diagnóstico por imagem, sem a necessidade de
biópsias hepáticas, reduz a morbidade do acompanhamento médico e mantém a sensibilidade do estadiamento oncológico.

REFERENCIAS
Muramae N, Kobayashi T, Otsui K, Sakaguchi K. Focal Hepatic Steatosis Caused by Metastatic Malignant Insulinoma. Intern Med.
2021 Feb 15;60(4):653-654. doi: 10.2169/internalmedicine.5780-20. Epub 2020 Sep 19. PMID: 32963166; PMCID: PMC7946497.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO
Achados Ultrassonográficos da Esteatose Hepática Focal e seu Diagnóstico Diferencial com Neoplasias Malignas – Revisão
Narrativa

INTRODUCAO

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é um problema de saúde pública, que acomete 20-40%, a depender da
prevalência da obesidade na população estudada. Nos EUA, em torno de 30% da população tem DHGNA. Isto fica ainda mais claro
em obesos mórbidos, em que a prevalência de esteatose fica em torno de 76 a 91%. A esteatose hepática ocorre devido ao acúmulo
de triglicerídeos no fígado. Por se tratar de uma patologia envolvendo o acúmulo de gordura, têm-se sua predominância em
pacientes obesos, diabéticos (devido a resistência à insulina), sendo diretamente ligado à dieta e estilo de vida sedentário. Um
estudo mais recente, realizado nos Estados Unidos, com 328 pacientes assintomáticos, relatou que 46% dos indivíduos tinham
esteatose, 26% eram diabéticos, 68% hipertensos e 70% obesos. A Esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) representa a forma
inflamatória que pode levar à fibrose avançada, cirrose e hepatocarcinoma. No Brasil, estudos de Edison Roberto Parise e Helma
Pinchemel Cotrim, utilizando a ultrassonografia (US) como método diagnóstico, encontraram em torno de 20% de esteatose
hepática na população geral. O exame físico nas fases iniciais da patologia não apresenta alterações. O diagnóstico e o controle
evolutivo da esteatose e fibrose hepática podem ser realizados por exames laboratoriais, exames de imagens e biópsia.

OBJETIVOS
Revisar e estudar os achados ultrassonográficos da esteatose hepática focal, bem como a sua relação com outros métodos de
diagnóstico por imagem no diagnóstico diferencial com neoplasias malignas hepáticas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens, de artigos publicados inglês, francês, japonês e alemão,
no período de 2016 a 2021, na base de dados PubMed. Utilizou-se a estratégia de busca: ((focal Fatty Liver) OR (nodular focal fat))
AND (ultrasound OR ultrasonography). Foram selecionados 4 artigos de 80, pelo título, resumo e presença de imagens
ultrassonográficas que mostrassem a análise da patologia em questão, de acordo com o objetivo deste estudo

RESULTADOS

A esteatose hepática difusa apresenta-se à ultrassonografia com o aumento da ecogenicidade difusa do parênquima hepático em
relação ao parênquima renal. Área nodulares hiperecogênicas podem estar relacionadas ao diagnóstico de esteatose hepática focal
e seus diagnósticos diferenciais, sendo os principais deles, a neoplasia primária ou secundária. A correlação dos achados
ultrassonográficos com outros métodos de imagem, tais como, tomografia computadorizada e ressonância magnética são
importantíssimos para a conclusão do diagnóstico por imagem, e consequentemente condução do caso.

CONCLUSOES
O entendimento dos achados ultrassonográficos e imaginológicas da esteatose hepática focal e de seus diagnósticos diferenciais,
em especial a neoplasia malignas, é de extrema relevância. A possibilidade do diagnóstico por imagem, sem a necessidade de
biópsias hepáticas, reduz a morbidade do acompanhamento médico e mantém a sensibilidade do estadiamento oncológico.

REFERENCIAS
Muramae N, Kobayashi T, Otsui K, Sakaguchi K. Focal Hepatic Steatosis Caused by Metastatic Malignant Insulinoma. Intern Med.
2021 Feb 15;60(4):653-654. doi: 10.2169/internalmedicine.5780-20. Epub 2020 Sep 19. PMID: 32963166; PMCID: PMC7946497.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS RELACIONADOS À NEOPLASIA DE BEXIGA.

INTRODUCAO

A aplicabilidade de exames de imagens tem sido cada vez mais importante para o diagnóstico, estadiamento e seguimento de
neoplasias, principalmente para cânceres com características clínicas semelhantes a diversas outras patologias, como é o caso da
neoplasia de bexiga. Apesar da sua relativa alta incidência, o câncer de bexiga é muitas vezes sub-diagnosticado e, como
apresentado, mesmo quando as anormalidades da bexiga são identificadas, pode-se confundir a aparência do câncer vesical com
outras patologias. Assim, ressalta-se a importância e a vantagem da ultrassonografia como modalidade de imagem dinâmica, com
capacidade de otimizar a distinção do câncer de bexiga de entidades de aparência semelhante.

OBJETIVOS Esta pesquisa tem como objetivo estudar os achados ultrassonográficos relacionados à neoplasia de bexiga.

METODOLOGIA
Revisão dos referenciais de estudos científicos e busca em base de dados eletrônicos (Bireme, PubMed/Medline, Cochrane Libarey,
Scopus) publicados a partir do ano de 2017, em diferentes idiomas.

RESULTADOS

O papel aditivo de imagens ultrassonográficas para pacientes com câncer de bexiga, apresentando os subtipos mais frequentes e
suas respectivas imagens ultrassonograficas para melhor identificar suas características e distinguir de seus diagnósticos
diferenciais, são eles: Carcinoma Urotelial, Papiloma Urotelial e Pólipos Fibroepiteliais, Rabdomiosarcoma, Leiomioma
Adenocarcinoma de Úraco, Paraganglioma e Linfoma da Bexiga.

CONCLUSOES

A partir da exposição e descrição das imagens ultrassonograficas, reitera-se a importância da aplicabilidade da ultrassonografia
para detecção e distinção de câncer de bexiga, devendo ser estimulado o uso quando o paciente apresentar clínica compativel, uma
vez que este diagnóstico pode ser confundido com outras patologias frequentes do trato geniturinario, causando por consequinte a
descoberta tardia da doença, quando já está em estágio mais avançado e com um pior prognóstico.

REFERENCIAS

White WL. Erratum to: Why I hate the index finger. Hand (N Y). 2011 Jun;6(2):233. doi: 10.1007/s11552-011-9321-0. Epub 2011 Mar
18. Erratum for: Hand (N Y). 2010 Dec;5(4):461-5. PMID: 21776199; PMCID: PMC3092884. Xin J, Lai HP, Lin SK, Zhang QQ, Shao CX,
Jin L, Lei WH. Bladder leiomyoma presenting as dyspareunia: Case report and literature review. Medicine (Baltimore). 2016
Jul;95(28):e3971. doi: 10.1097/MD.0000000000003971. PMID: 27428187; PMCID: PMC4956781. Guo S, Xu P, Zhou A, Wang G, Chen
W, Mei J, Xiao F, Liu J, Zhang C. Contrast-Enhanced Ultrasound Differentiation Between Low- and High- Grade Bladder Urothelial
Carcinoma and Correlation With Tumor Microvessel Density. J Ultrasound Med. 2017 Nov;36(11):2287-2297. doi:
10.1002/jum.14262. Epub 2017 May 27. PMID: 28556470. Shelmerdine SC, Lorenzo AJ, Gupta AA, Chavhan GB. Pearls and Pitfalls in
Diagnosing Pediatric Urinary Bladder Masses. Radiographics. 2017 Oct;37(6):1872-1891. doi: 10.1148/rg.2017170031. PMID:
29019749. Abouelkheir RT, Abdelhamid A, Abou El-Ghar M, El-Diasty T. Imaging of Bladder Cancer: Standard Applications and
Future Trends. Medicina (Kaunas). 2021 Mar 1;57(3):220. doi: 10.3390/medicina57030220. PMID: 33804350; PMCID: PMC8000909.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS RELACIONADOS À NEOPLASIA DE BEXIGA.

INTRODUCAO

A aplicabilidade de exames de imagens tem sido cada vez mais importante para o diagnóstico, estadiamento e seguimento de
neoplasias, principalmente para cânceres com características clínicas semelhantes a diversas outras patologias, como é o caso da
neoplasia de bexiga. Apesar da sua relativa alta incidência, o câncer de bexiga é muitas vezes sub-diagnosticado e, como
apresentado, mesmo quando as anormalidades da bexiga são identificadas, pode-se confundir a aparência do câncer vesical com
outras patologias. Assim, ressalta-se a importância e a vantagem da ultrassonografia como modalidade de imagem dinâmica, com
capacidade de otimizar a distinção do câncer de bexiga de entidades de aparência semelhante.

OBJETIVOS Esta pesquisa tem como objetivo estudar os achados ultrassonográficos relacionados à neoplasia de bexiga.

METODOLOGIA
Revisão dos referenciais de estudos científicos e busca em base de dados eletrônicos (Bireme, PubMed/Medline, Cochrane Libarey,
Scopus) publicados a partir do ano de 2017, em diferentes idiomas.

RESULTADOS

O papel aditivo de imagens ultrassonográficas para pacientes com câncer de bexiga, apresentando os subtipos mais frequentes e
suas respectivas imagens ultrassonograficas para melhor identificar suas características e distinguir de seus diagnósticos
diferenciais, são eles: Carcinoma Urotelial, Papiloma Urotelial e Pólipos Fibroepiteliais, Rabdomiosarcoma, Leiomioma
Adenocarcinoma de Úraco, Paraganglioma e Linfoma da Bexiga.

CONCLUSOES

A partir da exposição e descrição das imagens ultrassonograficas, reitera-se a importância da aplicabilidade da ultrassonografia
para detecção e distinção de câncer de bexiga, devendo ser estimulado o uso quando o paciente apresentar clínica compativel, uma
vez que este diagnóstico pode ser confundido com outras patologias frequentes do trato geniturinario, causando por consequinte a
descoberta tardia da doença, quando já está em estágio mais avançado e com um pior prognóstico.

REFERENCIAS

White WL. Erratum to: Why I hate the index finger. Hand (N Y). 2011 Jun;6(2):233. doi: 10.1007/s11552-011-9321-0. Epub 2011 Mar
18. Erratum for: Hand (N Y). 2010 Dec;5(4):461-5. PMID: 21776199; PMCID: PMC3092884. Xin J, Lai HP, Lin SK, Zhang QQ, Shao CX,
Jin L, Lei WH. Bladder leiomyoma presenting as dyspareunia: Case report and literature review. Medicine (Baltimore). 2016
Jul;95(28):e3971. doi: 10.1097/MD.0000000000003971. PMID: 27428187; PMCID: PMC4956781. Guo S, Xu P, Zhou A, Wang G, Chen
W, Mei J, Xiao F, Liu J, Zhang C. Contrast-Enhanced Ultrasound Differentiation Between Low- and High- Grade Bladder Urothelial
Carcinoma and Correlation With Tumor Microvessel Density. J Ultrasound Med. 2017 Nov;36(11):2287-2297. doi:
10.1002/jum.14262. Epub 2017 May 27. PMID: 28556470. Shelmerdine SC, Lorenzo AJ, Gupta AA, Chavhan GB. Pearls and Pitfalls in
Diagnosing Pediatric Urinary Bladder Masses. Radiographics. 2017 Oct;37(6):1872-1891. doi: 10.1148/rg.2017170031. PMID:
29019749. Abouelkheir RT, Abdelhamid A, Abou El-Ghar M, El-Diasty T. Imaging of Bladder Cancer: Standard Applications and
Future Trends. Medicina (Kaunas). 2021 Mar 1;57(3):220. doi: 10.3390/medicina57030220. PMID: 33804350; PMCID: PMC8000909.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS RELACIONADOS À NEOPLASIA DE BEXIGA.

INTRODUCAO

A aplicabilidade de exames de imagens tem sido cada vez mais importante para o diagnóstico, estadiamento e seguimento de
neoplasias, principalmente para cânceres com características clínicas semelhantes a diversas outras patologias, como é o caso da
neoplasia de bexiga. Apesar da sua relativa alta incidência, o câncer de bexiga é muitas vezes sub-diagnosticado e, como
apresentado, mesmo quando as anormalidades da bexiga são identificadas, pode-se confundir a aparência do câncer vesical com
outras patologias. Assim, ressalta-se a importância e a vantagem da ultrassonografia como modalidade de imagem dinâmica, com
capacidade de otimizar a distinção do câncer de bexiga de entidades de aparência semelhante.

OBJETIVOS Esta pesquisa tem como objetivo estudar os achados ultrassonográficos relacionados à neoplasia de bexiga.

METODOLOGIA
Revisão dos referenciais de estudos científicos e busca em base de dados eletrônicos (Bireme, PubMed/Medline, Cochrane Libarey,
Scopus) publicados a partir do ano de 2017, em diferentes idiomas.

RESULTADOS

O papel aditivo de imagens ultrassonográficas para pacientes com câncer de bexiga, apresentando os subtipos mais frequentes e
suas respectivas imagens ultrassonograficas para melhor identificar suas características e distinguir de seus diagnósticos
diferenciais, são eles: Carcinoma Urotelial, Papiloma Urotelial e Pólipos Fibroepiteliais, Rabdomiosarcoma, Leiomioma
Adenocarcinoma de Úraco, Paraganglioma e Linfoma da Bexiga.

CONCLUSOES

A partir da exposição e descrição das imagens ultrassonograficas, reitera-se a importância da aplicabilidade da ultrassonografia
para detecção e distinção de câncer de bexiga, devendo ser estimulado o uso quando o paciente apresentar clínica compativel, uma
vez que este diagnóstico pode ser confundido com outras patologias frequentes do trato geniturinario, causando por consequinte a
descoberta tardia da doença, quando já está em estágio mais avançado e com um pior prognóstico.

REFERENCIAS
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Jin L, Lei WH. Bladder leiomyoma presenting as dyspareunia: Case report and literature review. Medicine (Baltimore). 2016
Jul;95(28):e3971. doi: 10.1097/MD.0000000000003971. PMID: 27428187; PMCID: PMC4956781. Guo S, Xu P, Zhou A, Wang G, Chen
W, Mei J, Xiao F, Liu J, Zhang C. Contrast-Enhanced Ultrasound Differentiation Between Low- and High- Grade Bladder Urothelial
Carcinoma and Correlation With Tumor Microvessel Density. J Ultrasound Med. 2017 Nov;36(11):2287-2297. doi:
10.1002/jum.14262. Epub 2017 May 27. PMID: 28556470. Shelmerdine SC, Lorenzo AJ, Gupta AA, Chavhan GB. Pearls and Pitfalls in
Diagnosing Pediatric Urinary Bladder Masses. Radiographics. 2017 Oct;37(6):1872-1891. doi: 10.1148/rg.2017170031. PMID:
29019749. Abouelkheir RT, Abdelhamid A, Abou El-Ghar M, El-Diasty T. Imaging of Bladder Cancer: Standard Applications and
Future Trends. Medicina (Kaunas). 2021 Mar 1;57(3):220. doi: 10.3390/medicina57030220. PMID: 33804350; PMCID: PMC8000909.
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TITULO PROTOCOLO FOCUSED ASSESSMENT WITH SONOGRAPHY FOR TRAUMA (FAST) EM CRIANÇAS: REVISÃO NARRATIVA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: O Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST) é um protocolo utilizado para avaliação rápida e triagem
do paciente traumatizado, seu objetivo é avaliar o peritônio em busca de líquido livre peritoneal (LLP) e o pericárdio em busca de
hemopericárdio e tamponamento. Para a realização do protocolo, quatro janelas devem ser analisadas, sendo elas: pericárdica,
hepatorrenal, esplenorrenal e suprapúbica. No contexto pediátrico, o FAST é uma ferramenta que permite estender os achados de
exame físico na emergência pediátrica, sendo método capaz de identificar quantidades mesmo pequenas de sangue na cavidade
abdominal de crianças que sofreram traumatismo, permitindo um melhor entendimento da gravidade da lesão vigente nestes
pacientes, com conduta em caráter de urgência.

OBJETIVOS Revisar, identificar e descrever os achados ecográficos em pacientes pediátricos durante o protocolo FAST.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa com ênfase na coletânea de imagens em artigos publicados nos últimos 10 anos. As bases de
dados foram MEDLINE via PudMed, LILACS via BIREME, Scielo e Google acadêmico.

RESULTADOS
Uma vez contemplada a correta execução e consideração das características anatômicas referentes a idade, o Protocolo FAST se
apresenta como um método diagnóstico benéfico no cenário pediátrico. O diagnóstico de líquido livre é identificado através da
percepção de imagem anecoica na cavidade peritoneal e pericárdica ao exame.

CONCLUSOES
O FAST é uma ferramenta de triagem de grande valor no contexto do trauma, permitindo a rápida identificação de achados como
hemopericárdio, tamponamento e líquido livre peritoneal decorrentes de uma vasta possibilidade de mecanismos envolvidos no
trauma.

REFERENCIAS

1. Oliveira LGO, Tagliari D, Becker MJ, Adame T, Crunivel JN, Netto FAC. Avaliação de treinamento básico em ultrassom na triagem
inicial do trauma abdominal. Rev Col Bras Cir. 2018; 45(1):e1556 2. Ultrassom de emergência em adultos com traumatismo
abdominal e torácico [Internet]. São Paulo: Medicina de Emergência - Faculdade de Medicina da USP; 2017 Sep 15 [cited 2021 Apr
13]. Disponível em: https://www.emergenciausp.com.br/ultrassom-de-emergencia-em-adultos-com-traumatismo-abdominal-e-
toracico/. 3 Rozycki G, Feliciano D, Ochsner MG, Knudson MM, Hoyt DB, Davis F, Hammerman D, Figueredo V, Harviel JD, Han DC,
Schmidt JA. The role of ultrasound in patients with possible penetrating cardiac wounds: a prospective multicenter study. J Trauma.
1999; 46(4): 543-552. 4 American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma Life Suport - ATLS. 2018. 10 ed. 5
Korner M, Krotz MM, Degenhart C, Pfeifer KJ, Reiser MF, Linsenmaier U. current role of emergency us in patients with major trauma.
Radiographics 2008; 28(1): 225-242. 6. Berona K, Kang T, Rose E. Pelvic free fluid in asymptomatic pediatric blunt abdominal trauma
patients: a case series and review of the literature. J Emerg Med. 2016; 50(5) :753-758.
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TITULO PROTOCOLO FOCUSED ASSESSMENT WITH SONOGRAPHY FOR TRAUMA (FAST) EM CRIANÇAS: REVISÃO NARRATIVA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: O Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST) é um protocolo utilizado para avaliação rápida e triagem
do paciente traumatizado, seu objetivo é avaliar o peritônio em busca de líquido livre peritoneal (LLP) e o pericárdio em busca de
hemopericárdio e tamponamento. Para a realização do protocolo, quatro janelas devem ser analisadas, sendo elas: pericárdica,
hepatorrenal, esplenorrenal e suprapúbica. No contexto pediátrico, o FAST é uma ferramenta que permite estender os achados de
exame físico na emergência pediátrica, sendo método capaz de identificar quantidades mesmo pequenas de sangue na cavidade
abdominal de crianças que sofreram traumatismo, permitindo um melhor entendimento da gravidade da lesão vigente nestes
pacientes, com conduta em caráter de urgência.

OBJETIVOS Revisar, identificar e descrever os achados ecográficos em pacientes pediátricos durante o protocolo FAST.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa com ênfase na coletânea de imagens em artigos publicados nos últimos 10 anos. As bases de
dados foram MEDLINE via PudMed, LILACS via BIREME, Scielo e Google acadêmico.

RESULTADOS
Uma vez contemplada a correta execução e consideração das características anatômicas referentes a idade, o Protocolo FAST se
apresenta como um método diagnóstico benéfico no cenário pediátrico. O diagnóstico de líquido livre é identificado através da
percepção de imagem anecoica na cavidade peritoneal e pericárdica ao exame.

CONCLUSOES
O FAST é uma ferramenta de triagem de grande valor no contexto do trauma, permitindo a rápida identificação de achados como
hemopericárdio, tamponamento e líquido livre peritoneal decorrentes de uma vasta possibilidade de mecanismos envolvidos no
trauma.

REFERENCIAS
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abdominal e torácico [Internet]. São Paulo: Medicina de Emergência - Faculdade de Medicina da USP; 2017 Sep 15 [cited 2021 Apr
13]. Disponível em: https://www.emergenciausp.com.br/ultrassom-de-emergencia-em-adultos-com-traumatismo-abdominal-e-
toracico/. 3 Rozycki G, Feliciano D, Ochsner MG, Knudson MM, Hoyt DB, Davis F, Hammerman D, Figueredo V, Harviel JD, Han DC,
Schmidt JA. The role of ultrasound in patients with possible penetrating cardiac wounds: a prospective multicenter study. J Trauma.
1999; 46(4): 543-552. 4 American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma Life Suport - ATLS. 2018. 10 ed. 5
Korner M, Krotz MM, Degenhart C, Pfeifer KJ, Reiser MF, Linsenmaier U. current role of emergency us in patients with major trauma.
Radiographics 2008; 28(1): 225-242. 6. Berona K, Kang T, Rose E. Pelvic free fluid in asymptomatic pediatric blunt abdominal trauma
patients: a case series and review of the literature. J Emerg Med. 2016; 50(5) :753-758.
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TITULO PROTOCOLO FOCUSED ASSESSMENT WITH SONOGRAPHY FOR TRAUMA (FAST) EM CRIANÇAS: REVISÃO NARRATIVA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: O Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST) é um protocolo utilizado para avaliação rápida e triagem
do paciente traumatizado, seu objetivo é avaliar o peritônio em busca de líquido livre peritoneal (LLP) e o pericárdio em busca de
hemopericárdio e tamponamento. Para a realização do protocolo, quatro janelas devem ser analisadas, sendo elas: pericárdica,
hepatorrenal, esplenorrenal e suprapúbica. No contexto pediátrico, o FAST é uma ferramenta que permite estender os achados de
exame físico na emergência pediátrica, sendo método capaz de identificar quantidades mesmo pequenas de sangue na cavidade
abdominal de crianças que sofreram traumatismo, permitindo um melhor entendimento da gravidade da lesão vigente nestes
pacientes, com conduta em caráter de urgência.

OBJETIVOS Revisar, identificar e descrever os achados ecográficos em pacientes pediátricos durante o protocolo FAST.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa com ênfase na coletânea de imagens em artigos publicados nos últimos 10 anos. As bases de
dados foram MEDLINE via PudMed, LILACS via BIREME, Scielo e Google acadêmico.

RESULTADOS
Uma vez contemplada a correta execução e consideração das características anatômicas referentes a idade, o Protocolo FAST se
apresenta como um método diagnóstico benéfico no cenário pediátrico. O diagnóstico de líquido livre é identificado através da
percepção de imagem anecoica na cavidade peritoneal e pericárdica ao exame.

CONCLUSOES
O FAST é uma ferramenta de triagem de grande valor no contexto do trauma, permitindo a rápida identificação de achados como
hemopericárdio, tamponamento e líquido livre peritoneal decorrentes de uma vasta possibilidade de mecanismos envolvidos no
trauma.
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TITULO Ultrassonografia Diagnóstica em Episódios de Traumas Renais - Revisão Narrativa

INTRODUCAO

O trauma é a principal causa de morte em homens e mulheres com menos de 40 anos. Lesões do trato urinário ocorrem em 10% de
todos os pacientes com trauma abdominal, e o rim é o mais lesado. É importante para um tratamento adequado o diagnóstico da
extensão e tipo de lesão renal. A ultrassonografia (US) e a tomografia computadorizada (TC) são modalidades de imagem para
trauma renal, sendo a TC o padrão ouro. A US é amplamente acessível, identifica e caracteriza uma variedade de patologias renais.
Também, é sensível em detectar líquido livre em cavidades, nos casos de trauma abdominal, onde é realizado o exame FAST
(Avaliação Focalizada com Sonografia para Trauma).

OBJETIVOS Estudar os achados ultrassonográficos em casos de trauma renal.

METODOLOGIA

Revisão narrativa de literatura a partir das bases de dados PubMed e Scielo, entre os anos de 2000 e 2022, com descritores: “Renal
trauma“, "Ultrasound” e "Computadorized Tomography”, ligados ao operador “and”. Entre os critérios de inclusão, foram utilizados
artigos disponíveis integralmente, com a temática pesquisada e possuíam imagens que contemplem o objetivo pesquisado.
Selecionados 8 estudos para compor esta revisão.

RESULTADOS

Em traumas renais, apesar da US não ser padrão-ouro, mostrou-se indicado na triagem de traumas abdominais fechados e
perfurantes, apresentando alto valor preditivo negativo (98%) para afastar casos em que não há alterações renais importantes.
Ademais, estudos apontam que a US, especificamente o FAST, são métodos viáveis primários de diagnóstico por imagem em
pacientes com trauma maior. Em pacientes hemodinamicamente estáveis vítimas de trauma abdominal fechado, a US renal e a
urinálise tornam-se métodos seguros para a triagem inicial. Achados radiológicos de traumas renais indicam uma pequena
quantidade de fluido peri-hepático livre no lado direito do quadrante superior na ponta do lóbulo esquerdo do fígado e/ou presença
de fluido no espaço de Morrison em lesões graves, indicando hematoma.

CONCLUSOES
Evidencia-se que a US se mostrou útil para triagens, identificando lesões renais grau III a V, ou a ausência do trauma. Entretanto, de
acordo com os casos selecionados, não se mostrou satisfatória em traumas leves e evoluídos a urinomas, melhor identificados via
TC.

REFERENCIAS
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children: A retrospective comparison to contrast enhanced CT imaging. J Pediatr Urol [Internet]. 2020 [citado 9 de setembro de
2022];16(5):557.e1-557.e7. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32446678/ 2. Lee YJ, Oh SN, Rha SE, Byun JY. Renal
trauma. Radiol Clin North Am [Internet]. 2007 [citado 9 de setembro de 2022];45(3):581–92, ix. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17601510/ 3. Körner M, Krötz MM, Degenhart C, Pfeifer K-J, Reiser MF, Linsenmaier U. Current role
of emergency US in patients with major trauma. Radiographics [Internet]. 2008 [citado 9 de setembro de 2022];28(1):225–42.
Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18203940/

Página 1023



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13807
Radiologia

Médica
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4622839 - EDUARDO BARCELLOS TOLENTINO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber ANDRE BALBY CARVALHO

TITULO Ultrassonografia Diagnóstica em Episódios de Traumas Renais - Revisão Narrativa

INTRODUCAO

O trauma é a principal causa de morte em homens e mulheres com menos de 40 anos. Lesões do trato urinário ocorrem em 10% de
todos os pacientes com trauma abdominal, e o rim é o mais lesado. É importante para um tratamento adequado o diagnóstico da
extensão e tipo de lesão renal. A ultrassonografia (US) e a tomografia computadorizada (TC) são modalidades de imagem para
trauma renal, sendo a TC o padrão ouro. A US é amplamente acessível, identifica e caracteriza uma variedade de patologias renais.
Também, é sensível em detectar líquido livre em cavidades, nos casos de trauma abdominal, onde é realizado o exame FAST
(Avaliação Focalizada com Sonografia para Trauma).

OBJETIVOS Estudar os achados ultrassonográficos em casos de trauma renal.

METODOLOGIA

Revisão narrativa de literatura a partir das bases de dados PubMed e Scielo, entre os anos de 2000 e 2022, com descritores: “Renal
trauma“, "Ultrasound” e "Computadorized Tomography”, ligados ao operador “and”. Entre os critérios de inclusão, foram utilizados
artigos disponíveis integralmente, com a temática pesquisada e possuíam imagens que contemplem o objetivo pesquisado.
Selecionados 8 estudos para compor esta revisão.

RESULTADOS

Em traumas renais, apesar da US não ser padrão-ouro, mostrou-se indicado na triagem de traumas abdominais fechados e
perfurantes, apresentando alto valor preditivo negativo (98%) para afastar casos em que não há alterações renais importantes.
Ademais, estudos apontam que a US, especificamente o FAST, são métodos viáveis primários de diagnóstico por imagem em
pacientes com trauma maior. Em pacientes hemodinamicamente estáveis vítimas de trauma abdominal fechado, a US renal e a
urinálise tornam-se métodos seguros para a triagem inicial. Achados radiológicos de traumas renais indicam uma pequena
quantidade de fluido peri-hepático livre no lado direito do quadrante superior na ponta do lóbulo esquerdo do fígado e/ou presença
de fluido no espaço de Morrison em lesões graves, indicando hematoma.

CONCLUSOES
Evidencia-se que a US se mostrou útil para triagens, identificando lesões renais grau III a V, ou a ausência do trauma. Entretanto, de
acordo com os casos selecionados, não se mostrou satisfatória em traumas leves e evoluídos a urinomas, melhor identificados via
TC.
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children: A retrospective comparison to contrast enhanced CT imaging. J Pediatr Urol [Internet]. 2020 [citado 9 de setembro de
2022];16(5):557.e1-557.e7. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32446678/ 2. Lee YJ, Oh SN, Rha SE, Byun JY. Renal
trauma. Radiol Clin North Am [Internet]. 2007 [citado 9 de setembro de 2022];45(3):581–92, ix. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17601510/ 3. Körner M, Krötz MM, Degenhart C, Pfeifer K-J, Reiser MF, Linsenmaier U. Current role
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INTRODUCAO

O trauma é a principal causa de morte em homens e mulheres com menos de 40 anos. Lesões do trato urinário ocorrem em 10% de
todos os pacientes com trauma abdominal, e o rim é o mais lesado. É importante para um tratamento adequado o diagnóstico da
extensão e tipo de lesão renal. A ultrassonografia (US) e a tomografia computadorizada (TC) são modalidades de imagem para
trauma renal, sendo a TC o padrão ouro. A US é amplamente acessível, identifica e caracteriza uma variedade de patologias renais.
Também, é sensível em detectar líquido livre em cavidades, nos casos de trauma abdominal, onde é realizado o exame FAST
(Avaliação Focalizada com Sonografia para Trauma).

OBJETIVOS Estudar os achados ultrassonográficos em casos de trauma renal.

METODOLOGIA

Revisão narrativa de literatura a partir das bases de dados PubMed e Scielo, entre os anos de 2000 e 2022, com descritores: “Renal
trauma“, "Ultrasound” e "Computadorized Tomography”, ligados ao operador “and”. Entre os critérios de inclusão, foram utilizados
artigos disponíveis integralmente, com a temática pesquisada e possuíam imagens que contemplem o objetivo pesquisado.
Selecionados 8 estudos para compor esta revisão.

RESULTADOS

Em traumas renais, apesar da US não ser padrão-ouro, mostrou-se indicado na triagem de traumas abdominais fechados e
perfurantes, apresentando alto valor preditivo negativo (98%) para afastar casos em que não há alterações renais importantes.
Ademais, estudos apontam que a US, especificamente o FAST, são métodos viáveis primários de diagnóstico por imagem em
pacientes com trauma maior. Em pacientes hemodinamicamente estáveis vítimas de trauma abdominal fechado, a US renal e a
urinálise tornam-se métodos seguros para a triagem inicial. Achados radiológicos de traumas renais indicam uma pequena
quantidade de fluido peri-hepático livre no lado direito do quadrante superior na ponta do lóbulo esquerdo do fígado e/ou presença
de fluido no espaço de Morrison em lesões graves, indicando hematoma.

CONCLUSOES
Evidencia-se que a US se mostrou útil para triagens, identificando lesões renais grau III a V, ou a ausência do trauma. Entretanto, de
acordo com os casos selecionados, não se mostrou satisfatória em traumas leves e evoluídos a urinomas, melhor identificados via
TC.
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2022];16(5):557.e1-557.e7. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32446678/ 2. Lee YJ, Oh SN, Rha SE, Byun JY. Renal
trauma. Radiol Clin North Am [Internet]. 2007 [citado 9 de setembro de 2022];45(3):581–92, ix. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17601510/ 3. Körner M, Krötz MM, Degenhart C, Pfeifer K-J, Reiser MF, Linsenmaier U. Current role
of emergency US in patients with major trauma. Radiographics [Internet]. 2008 [citado 9 de setembro de 2022];28(1):225–42.
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INTRODUCAO

O trauma é a principal causa de morte em homens e mulheres com menos de 40 anos. Lesões do trato urinário ocorrem em 10% de
todos os pacientes com trauma abdominal, e o rim é o mais lesado. É importante para um tratamento adequado o diagnóstico da
extensão e tipo de lesão renal. A ultrassonografia (US) e a tomografia computadorizada (TC) são modalidades de imagem para
trauma renal, sendo a TC o padrão ouro. A US é amplamente acessível, identifica e caracteriza uma variedade de patologias renais.
Também, é sensível em detectar líquido livre em cavidades, nos casos de trauma abdominal, onde é realizado o exame FAST
(Avaliação Focalizada com Sonografia para Trauma).

OBJETIVOS Estudar os achados ultrassonográficos em casos de trauma renal.

METODOLOGIA

Revisão narrativa de literatura a partir das bases de dados PubMed e Scielo, entre os anos de 2000 e 2022, com descritores: “Renal
trauma“, "Ultrasound” e "Computadorized Tomography”, ligados ao operador “and”. Entre os critérios de inclusão, foram utilizados
artigos disponíveis integralmente, com a temática pesquisada e possuíam imagens que contemplem o objetivo pesquisado.
Selecionados 8 estudos para compor esta revisão.

RESULTADOS

Em traumas renais, apesar da US não ser padrão-ouro, mostrou-se indicado na triagem de traumas abdominais fechados e
perfurantes, apresentando alto valor preditivo negativo (98%) para afastar casos em que não há alterações renais importantes.
Ademais, estudos apontam que a US, especificamente o FAST, são métodos viáveis primários de diagnóstico por imagem em
pacientes com trauma maior. Em pacientes hemodinamicamente estáveis vítimas de trauma abdominal fechado, a US renal e a
urinálise tornam-se métodos seguros para a triagem inicial. Achados radiológicos de traumas renais indicam uma pequena
quantidade de fluido peri-hepático livre no lado direito do quadrante superior na ponta do lóbulo esquerdo do fígado e/ou presença
de fluido no espaço de Morrison em lesões graves, indicando hematoma.

CONCLUSOES
Evidencia-se que a US se mostrou útil para triagens, identificando lesões renais grau III a V, ou a ausência do trauma. Entretanto, de
acordo com os casos selecionados, não se mostrou satisfatória em traumas leves e evoluídos a urinomas, melhor identificados via
TC.
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children: A retrospective comparison to contrast enhanced CT imaging. J Pediatr Urol [Internet]. 2020 [citado 9 de setembro de
2022];16(5):557.e1-557.e7. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32446678/ 2. Lee YJ, Oh SN, Rha SE, Byun JY. Renal
trauma. Radiol Clin North Am [Internet]. 2007 [citado 9 de setembro de 2022];45(3):581–92, ix. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17601510/ 3. Körner M, Krötz MM, Degenhart C, Pfeifer K-J, Reiser MF, Linsenmaier U. Current role
of emergency US in patients with major trauma. Radiographics [Internet]. 2008 [citado 9 de setembro de 2022];28(1):225–42.
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INTRODUCAO

A grande capacidade de transmissão do vírus da Covid 19 levou ao isolamento social, medida adotada em quase todos os países do
mundo. Milhões de trabalhadores precisaram se ajustar às novas condições, exercendo suas atividades de maneira remota. Em
maio/2020, eram 8,7 milhões atuando em home office. (BRIDI et.al., 2020). Eles passaram a realizar suas atividades de trabalho em
casa, a grande maioria das empresas adotou uma plataforma eletrônica para se comunicar, além do uso dos aparelhos celulares.
(SANTOS et. al., 2022) A adoção do trabalho remoto exige que sejam discutidos os conceitos de desempenho no ambiente de
trabalho, bem como do papel dos gestores para suporte e acompanhamento de resultados obtidos nessa nova forma de trabalhar.
(SANTOS et. al., 2022) A Revista Exame, veículo de comunicação voltado ao público corporativo, acompanhou esse processo,
registrando e divulgando iniciativas das empresas para superar esse desafio.

OBJETIVOS Identificar as principais medidas de gestão adotadas para enfrentar os desafios do trabalho remoto.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e descritiva. Avaliadas 48 edições da Revista Exame, mar./2020 -
ago./2022. Selecionadas 21 matérias: palavras-chave “Treinamento - desenvolvimento”; “Liderança”, “Gestão de desempenho”.

RESULTADOS

2020: ênfase em capacitação dos colaboradores (tecnologias para o trabalho e medidas sanitárias). Fornecimento de instrumentos
de trabalho (computador, cadeira, câmeras, fones, internet). 2020/2021: ações buscando equilíbrio do trabalho, reduzir desconforto
causado pelo isolamento social. Programas ou contratação de pacotes corporativos para saúde mental (terapia online, central de
apoio etc.) e física (cuidados com alimentação e atividade física). Foco dos investimentos (pesquisa 540 empresas América Latina):
segurança dos funcionários81%; bem-estar integral77%; equilíbrio trabalho e lazer67%; flexibilidade de horário60%. Liderança: novo
cenário de gestão do desempenho, mudanças no mindset da liderança, foco em capacitação e acompanhamento das equipes,
menor ênfase na cobrança de resultados. 2021/2022: construção de cultura organizacional empreendedora, redução da burocracia,
aumento da autonomia das equipes, estímulo ao pensamento de “dono” e atuação com foco no cliente. Pesquisa 2.100
funcionários/Brasil - prioridades de empresas brasileiras segundo funcionários: Antes da pandemia: atingir objetivos31%; estar
comprometido23%; expandir o negócio22%; estar aberto a mudanças21%; trabalhar com ética21%. Pós pandemia: estar aberto a
mudanças52%; cuidar do bem-estar dos funcionários30%; criar alianças estratégicas29%; ter agilidade no dia-a-dia 28%; estar
conectado27%.

CONCLUSOES
Enfrentar os desafios do home office implicou evolução das medidas para garantir a execução do trabalho aos cuidados com saúde
e bem-estar dos colaboradores. Mudanças no mindset da liderança e avanços na construção de cultura organizacional mais
equilibrada foram medidas relevantes e com possibilidade de resultados duradouros.

REFERENCIAS

BRIDI, M.A. O trabalho remoto no contexto da pandemia COVID-19. Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma
Trabalhista. Unicamp, 24 jul. 2020. SANTOS, V.L.M. Trabalho remoto em tempos de pandemia: necessidades e possibilidades.
RevistaHumanidadeseInovação. v.9, n.06. Palmas: Universidade Estadual do Tocantins, 2022.p. 241-251. ROMERO, SoniaM.T.;
SILVA, SelmaF.daC.; KOPS,LuciaM. Gestão de pessoas: conceitos e estratégias. Curitiba: InterSaberes, 2013. Revista Exame: acervo
do período mar./2020 a ago./2022.
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TITULO COVID 19, HOME OFFCIE E OS DESAFIOS DE GESTÃO – UMA RETROSPECTIVA A PARTIR DA REVISTA EXAME

INTRODUCAO

A grande capacidade de transmissão do vírus da Covid 19 levou ao isolamento social, medida adotada em quase todos os países do
mundo. Milhões de trabalhadores precisaram se ajustar às novas condições, exercendo suas atividades de maneira remota. Em
maio/2020, eram 8,7 milhões atuando em home office. (BRIDI et.al., 2020). Eles passaram a realizar suas atividades de trabalho em
casa, a grande maioria das empresas adotou uma plataforma eletrônica para se comunicar, além do uso dos aparelhos celulares.
(SANTOS et. al., 2022) A adoção do trabalho remoto exige que sejam discutidos os conceitos de desempenho no ambiente de
trabalho, bem como do papel dos gestores para suporte e acompanhamento de resultados obtidos nessa nova forma de trabalhar.
(SANTOS et. al., 2022) A Revista Exame, veículo de comunicação voltado ao público corporativo, acompanhou esse processo,
registrando e divulgando iniciativas das empresas para superar esse desafio.

OBJETIVOS Identificar as principais medidas de gestão adotadas para enfrentar os desafios do trabalho remoto.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e descritiva. Avaliadas 48 edições da Revista Exame, mar./2020 -
ago./2022. Selecionadas 21 matérias: palavras-chave “Treinamento - desenvolvimento”; “Liderança”, “Gestão de desempenho”.

RESULTADOS

2020: ênfase em capacitação dos colaboradores (tecnologias para o trabalho e medidas sanitárias). Fornecimento de instrumentos
de trabalho (computador, cadeira, câmeras, fones, internet). 2020/2021: ações buscando equilíbrio do trabalho, reduzir desconforto
causado pelo isolamento social. Programas ou contratação de pacotes corporativos para saúde mental (terapia online, central de
apoio etc.) e física (cuidados com alimentação e atividade física). Foco dos investimentos (pesquisa 540 empresas América Latina):
segurança dos funcionários81%; bem-estar integral77%; equilíbrio trabalho e lazer67%; flexibilidade de horário60%. Liderança: novo
cenário de gestão do desempenho, mudanças no mindset da liderança, foco em capacitação e acompanhamento das equipes,
menor ênfase na cobrança de resultados. 2021/2022: construção de cultura organizacional empreendedora, redução da burocracia,
aumento da autonomia das equipes, estímulo ao pensamento de “dono” e atuação com foco no cliente. Pesquisa 2.100
funcionários/Brasil - prioridades de empresas brasileiras segundo funcionários: Antes da pandemia: atingir objetivos31%; estar
comprometido23%; expandir o negócio22%; estar aberto a mudanças21%; trabalhar com ética21%. Pós pandemia: estar aberto a
mudanças52%; cuidar do bem-estar dos funcionários30%; criar alianças estratégicas29%; ter agilidade no dia-a-dia 28%; estar
conectado27%.

CONCLUSOES
Enfrentar os desafios do home office implicou evolução das medidas para garantir a execução do trabalho aos cuidados com saúde
e bem-estar dos colaboradores. Mudanças no mindset da liderança e avanços na construção de cultura organizacional mais
equilibrada foram medidas relevantes e com possibilidade de resultados duradouros.

REFERENCIAS

BRIDI, M.A. O trabalho remoto no contexto da pandemia COVID-19. Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma
Trabalhista. Unicamp, 24 jul. 2020. SANTOS, V.L.M. Trabalho remoto em tempos de pandemia: necessidades e possibilidades.
RevistaHumanidadeseInovação. v.9, n.06. Palmas: Universidade Estadual do Tocantins, 2022.p. 241-251. ROMERO, SoniaM.T.;
SILVA, SelmaF.daC.; KOPS,LuciaM. Gestão de pessoas: conceitos e estratégias. Curitiba: InterSaberes, 2013. Revista Exame: acervo
do período mar./2020 a ago./2022.
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TITULO COVID 19, HOME OFFCIE E OS DESAFIOS DE GESTÃO – UMA RETROSPECTIVA A PARTIR DA REVISTA EXAME

INTRODUCAO

A grande capacidade de transmissão do vírus da Covid 19 levou ao isolamento social, medida adotada em quase todos os países do
mundo. Milhões de trabalhadores precisaram se ajustar às novas condições, exercendo suas atividades de maneira remota. Em
maio/2020, eram 8,7 milhões atuando em home office. (BRIDI et.al., 2020). Eles passaram a realizar suas atividades de trabalho em
casa, a grande maioria das empresas adotou uma plataforma eletrônica para se comunicar, além do uso dos aparelhos celulares.
(SANTOS et. al., 2022) A adoção do trabalho remoto exige que sejam discutidos os conceitos de desempenho no ambiente de
trabalho, bem como do papel dos gestores para suporte e acompanhamento de resultados obtidos nessa nova forma de trabalhar.
(SANTOS et. al., 2022) A Revista Exame, veículo de comunicação voltado ao público corporativo, acompanhou esse processo,
registrando e divulgando iniciativas das empresas para superar esse desafio.

OBJETIVOS Identificar as principais medidas de gestão adotadas para enfrentar os desafios do trabalho remoto.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e descritiva. Avaliadas 48 edições da Revista Exame, mar./2020 -
ago./2022. Selecionadas 21 matérias: palavras-chave “Treinamento - desenvolvimento”; “Liderança”, “Gestão de desempenho”.

RESULTADOS

2020: ênfase em capacitação dos colaboradores (tecnologias para o trabalho e medidas sanitárias). Fornecimento de instrumentos
de trabalho (computador, cadeira, câmeras, fones, internet). 2020/2021: ações buscando equilíbrio do trabalho, reduzir desconforto
causado pelo isolamento social. Programas ou contratação de pacotes corporativos para saúde mental (terapia online, central de
apoio etc.) e física (cuidados com alimentação e atividade física). Foco dos investimentos (pesquisa 540 empresas América Latina):
segurança dos funcionários81%; bem-estar integral77%; equilíbrio trabalho e lazer67%; flexibilidade de horário60%. Liderança: novo
cenário de gestão do desempenho, mudanças no mindset da liderança, foco em capacitação e acompanhamento das equipes,
menor ênfase na cobrança de resultados. 2021/2022: construção de cultura organizacional empreendedora, redução da burocracia,
aumento da autonomia das equipes, estímulo ao pensamento de “dono” e atuação com foco no cliente. Pesquisa 2.100
funcionários/Brasil - prioridades de empresas brasileiras segundo funcionários: Antes da pandemia: atingir objetivos31%; estar
comprometido23%; expandir o negócio22%; estar aberto a mudanças21%; trabalhar com ética21%. Pós pandemia: estar aberto a
mudanças52%; cuidar do bem-estar dos funcionários30%; criar alianças estratégicas29%; ter agilidade no dia-a-dia 28%; estar
conectado27%.

CONCLUSOES
Enfrentar os desafios do home office implicou evolução das medidas para garantir a execução do trabalho aos cuidados com saúde
e bem-estar dos colaboradores. Mudanças no mindset da liderança e avanços na construção de cultura organizacional mais
equilibrada foram medidas relevantes e com possibilidade de resultados duradouros.

REFERENCIAS

BRIDI, M.A. O trabalho remoto no contexto da pandemia COVID-19. Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma
Trabalhista. Unicamp, 24 jul. 2020. SANTOS, V.L.M. Trabalho remoto em tempos de pandemia: necessidades e possibilidades.
RevistaHumanidadeseInovação. v.9, n.06. Palmas: Universidade Estadual do Tocantins, 2022.p. 241-251. ROMERO, SoniaM.T.;
SILVA, SelmaF.daC.; KOPS,LuciaM. Gestão de pessoas: conceitos e estratégias. Curitiba: InterSaberes, 2013. Revista Exame: acervo
do período mar./2020 a ago./2022.
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TITULO COVID 19, HOME OFFCIE E OS DESAFIOS DE GESTÃO – UMA RETROSPECTIVA A PARTIR DA REVISTA EXAME

INTRODUCAO

A grande capacidade de transmissão do vírus da Covid 19 levou ao isolamento social, medida adotada em quase todos os países do
mundo. Milhões de trabalhadores precisaram se ajustar às novas condições, exercendo suas atividades de maneira remota. Em
maio/2020, eram 8,7 milhões atuando em home office. (BRIDI et.al., 2020). Eles passaram a realizar suas atividades de trabalho em
casa, a grande maioria das empresas adotou uma plataforma eletrônica para se comunicar, além do uso dos aparelhos celulares.
(SANTOS et. al., 2022) A adoção do trabalho remoto exige que sejam discutidos os conceitos de desempenho no ambiente de
trabalho, bem como do papel dos gestores para suporte e acompanhamento de resultados obtidos nessa nova forma de trabalhar.
(SANTOS et. al., 2022) A Revista Exame, veículo de comunicação voltado ao público corporativo, acompanhou esse processo,
registrando e divulgando iniciativas das empresas para superar esse desafio.

OBJETIVOS Identificar as principais medidas de gestão adotadas para enfrentar os desafios do trabalho remoto.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e descritiva. Avaliadas 48 edições da Revista Exame, mar./2020 -
ago./2022. Selecionadas 21 matérias: palavras-chave “Treinamento - desenvolvimento”; “Liderança”, “Gestão de desempenho”.

RESULTADOS

2020: ênfase em capacitação dos colaboradores (tecnologias para o trabalho e medidas sanitárias). Fornecimento de instrumentos
de trabalho (computador, cadeira, câmeras, fones, internet). 2020/2021: ações buscando equilíbrio do trabalho, reduzir desconforto
causado pelo isolamento social. Programas ou contratação de pacotes corporativos para saúde mental (terapia online, central de
apoio etc.) e física (cuidados com alimentação e atividade física). Foco dos investimentos (pesquisa 540 empresas América Latina):
segurança dos funcionários81%; bem-estar integral77%; equilíbrio trabalho e lazer67%; flexibilidade de horário60%. Liderança: novo
cenário de gestão do desempenho, mudanças no mindset da liderança, foco em capacitação e acompanhamento das equipes,
menor ênfase na cobrança de resultados. 2021/2022: construção de cultura organizacional empreendedora, redução da burocracia,
aumento da autonomia das equipes, estímulo ao pensamento de “dono” e atuação com foco no cliente. Pesquisa 2.100
funcionários/Brasil - prioridades de empresas brasileiras segundo funcionários: Antes da pandemia: atingir objetivos31%; estar
comprometido23%; expandir o negócio22%; estar aberto a mudanças21%; trabalhar com ética21%. Pós pandemia: estar aberto a
mudanças52%; cuidar do bem-estar dos funcionários30%; criar alianças estratégicas29%; ter agilidade no dia-a-dia 28%; estar
conectado27%.

CONCLUSOES
Enfrentar os desafios do home office implicou evolução das medidas para garantir a execução do trabalho aos cuidados com saúde
e bem-estar dos colaboradores. Mudanças no mindset da liderança e avanços na construção de cultura organizacional mais
equilibrada foram medidas relevantes e com possibilidade de resultados duradouros.

REFERENCIAS

BRIDI, M.A. O trabalho remoto no contexto da pandemia COVID-19. Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma
Trabalhista. Unicamp, 24 jul. 2020. SANTOS, V.L.M. Trabalho remoto em tempos de pandemia: necessidades e possibilidades.
RevistaHumanidadeseInovação. v.9, n.06. Palmas: Universidade Estadual do Tocantins, 2022.p. 241-251. ROMERO, SoniaM.T.;
SILVA, SelmaF.daC.; KOPS,LuciaM. Gestão de pessoas: conceitos e estratégias. Curitiba: InterSaberes, 2013. Revista Exame: acervo
do período mar./2020 a ago./2022.
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TITULO MEMES DA COVID-19: Uma proposta de uso dos memes no ensino de Ciências

INTRODUCAO

Os memes são fenômenos na Internet compostos por meio de sons, imagens, textos ou vídeos. Eles surgem a partir de 1994 nos
meios virtuais e ressaltam a difusão de informação e divertimento. Em 2020, a pandemia do novo Sars-Cov2 eclodiu, o que provocou
transformações sociais, ressaltando-se a criação de memes pandêmicos. Estes memes estiveram se disseminaram, trazendo
contextos, opiniões, ideologias, com uso de ironia a respeito da temática. Questiona-se: qual a relação dos memes com a Ciência?
Esta questão pode auxiliar na difusão de conhecimento? A hipótese de que os memes possuem raízes biológicas e que ressaltam,
desde sua gênese, a relação difusionista, questões que podem auxiliar no compartilhamento de informações, tendo em vista a
facilidade que se possui na interface dos memes, são questões que pretende-se investigar neste estudo.

OBJETIVOS
Objetiva-se estudar os memes da Covid-19 desde sua gênese, atrelando-se com a vertente biológica da memética e, por meio
destas concepções, propor sua aplicação ao ensino de Ciências.

METODOLOGIA

Busca-se evidenciar o uso dos memes como importantes para o ensino, oriundos dos meios virtuais, principalmente das redes
sociais Facebook e Twitter, que costumam circular com maior facilidade, partindo-se de metodologia qualitativa de base descritiva.
Nesse sentido, como suporte teórico, utilizam-se os estudos de Freud (1974), Darwin (1859), Dennet (1996), Blackmore (2000), além
da BNCC(2018).

RESULTADOS

Por meio dos dados coletados, apreendeu-se de que os memes da Covid-19, em difusão, ressaltam novas formas de observar o
período pandêmico, pois, enquanto alguns emissores de memes tinham a preocupação de apenas ironizar o período, outros intuem
realçar polos opositores, ou mesmo, opiniões positivas/negativas a respeito da Covid-19 e os protocolos de saúde. No ensino de
Ciências, ao aplicar os memes, as causalidades específicas dos conteúdos trabalhados apresentam-se em consonância ao
aprendizado mediado e, portanto, são recursos adequados e recomendados pela BNCC (2018), pois partem de linguagem digital,
questão muito utilizada pelo público mais jovem. O humor, de acordo com Freud (1974) torna-se uma escapatória ao sofrimento do
indivíduo, ressalta-se sua veridicção.

CONCLUSOES

Conclui-se, pois, que a memética pode ser uma ótica divergente para observar a relação científica dos memes, pois parte-se de
construções pelo viés da sociobiologia. Por conta disso, ao estudar os memes, torna-se necessário seu uso para o ensino, tendo em
vista a facilidade de difusão de informações e a minimalidade do contexto imagético. As imagens chamam a atenção dos alunos
que muito utilizam deste recurso.

REFERENCIAS

BLACKMORE, Susan J. The meme machine. Reino Unido: Oup Oxford: 2000. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum
Curricular. Brasília, 2018. DARWIN, Charles. Origem das Espécies. London: John Murray, 1859. DENNET, Daniel C. Darwin's
Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. New York: Simon (#38) Schuster, 1996. FREUD, S. O humor, in: Obras
Completas. Trad. José Octávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago editora, vol. XXI, 1974.
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TITULO Protocolos de higiene oral preventivos para a pneumonia por aspiração da ventilação mecânica (PAV)

INTRODUCAO

A odontologia hospitalar integrada a equipe multidisciplinar na unidade de terapia intensiva (UTI) com o objetivo de prevenção e
cuidado dos agravos bucais que possam impactar de forma sistêmica na saúde do paciente. Esses pacientes necessitam de
cuidados rigorosos por estarem imunodeficientes, tornando assim mais fácil a instalação de infecções bucais e sistêmicas. O CD
realiza controle rigoroso no desenvolvimento e maturação do biofilme com potencial patogênico na cavidade bucal. O biofilme faz
parte da microbiota oral e é formado pelo acúmulo de alimentos e bactérias, pode ser removido facilmente com a higienização
bucal. O biofilme maduro é o estágio final e ocorre depois de três dias que não há a sua remoção, proliferando assim os
microorganismos que agem nos tecidos duros em conjunto com o meio úmido, podendo progredir para patologias como: cárie,
gengivite, periodontite e a Pneumonia por Aspiração da Ventilação Mecânica (PAV). A PAV é uma infecção pulmonar causada pelas
bactérias Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii e pode ocorrer em pacientes que são
submetidos a intubação orotraqueal (IOT), a IOT facilita a proliferação do biofilme maduro e de bactérias da orofaringe, é definida
como aquela que se desenvolve no período de 48 horas após iniciar a ventilação mecânica (VM) e até 48 horas após a extubação.
Como forma de prevenção a HO é um fator determinante. Atualmente a literatura menciona dois protocolos de HO: o primeiro
baseado na remoção mecânica do biofilme com o uso de escovas aspirativas ou gaze imersas em soro fisiológico e a segunda
baseada no uso de agentes colutórios, como o digluconato de clorexidina 0,12% associados a remoção mecânica. O digluconato de
clorexidina é um antisséptico, com ação antifúngica e antibacteriano, capaz de eliminar bactérias gram-positivas e gram-negativas.
Possui ação bacteriostática e é considerado padrão ouro em pacientes hospitalizados, pois reduz o risco de infecções respiratórias
causadas por bactérias oportunistas. Protocolos atuais de HO devem ser realizados de 3 a 4 vezes ao dia, umedecendo uma gaze ou
escova com a solução e higienizando toda a cavidade oral do paciente. A HO sem clorexidina remove de forma mecânica o biofilme
oral por fricção através de swab, gaze e escova aspirativa. A literatura menciona que se a técnica for realizada de forma correta
haverá uma remoção de biofilme da cavidade oral, entretanto, esse método não remove completamente bactérias capazes de
causar infecções pois não tem a solução antimicrobiana para auxiliá-lo.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão da literatura apresentando os resultados de estudos que utilizaram a clorexidina 0,12% para HO com estudos
que não recomendam seu uso, e a eficácia na prevenção de PAV.

METODOLOGIA
Foi realizada uma estratégia de busca detalhada para os bancos de dados: PUBMED, ISI, BIREME, SCIELO, COCHRANE, DENTISTRY
ORAL SCIENCE.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Pacientes sob VM, protocolos de remoção mecânica de biofilme associados ao uso de clorexidina apresentaram uma maior eficácia
para a diminuição da incidência da PAV. A remoção mecânica de microrganismos pode aumentar a eficácia dos efeitos da
clorexidina nas bactérias remanescentes ou diminuir o crescimento bacteriano.

REFERENCIAS

Jacomo AD, Carmona F, Matsuno AK, Manso PH, Carlotti AP. Effect of oral hygiene with 0.12% chlorhexidine gluconate on the
incidence of nosocomial pneumonia in children undergoing cardiac surgery. Infection Control (#38) Hospital Epidemiology.
32(6):591-6, 2011. Kusahara DM, Friedlander LT, Peterlini MAS, Pedreira MLG. Oral care and oropharyngeal and tracheal colonization
by Gram-negative pathogens in children. Nursing in Critical Care. 17:115-22, 2012. Meinberg MC, Cheade MF, Miranda AL, Fachini
MM, Lobo SM. The use of 2% chlorhexidine gel and toothbrushing for oral hygiene of patients receiving mechanical ventilation:
effects on ventilator-associated pneumonia. Rev Bras Ter Intensiva. 24(4):369-374, 2012. MACEDO, R. A. DE P. et al. Chlorhexidine to
treat oral mucositis in patients with acute leukemia: systematic review. Revista Dor, v. 16, n. 3, 2015. ZANEI, S. S. V. et al. Valuation
and records of oral hygiene of intubated patients in intensive care units. Revista Mineira de Enfermagem, v. 20, 2016. HUA, F. et al.
Oral hygiene care for critically ill patients to prevent ventilator-associated pneumonia. Cochrane Database of Systematic Reviews, 25
out. 2016. ALECRIM, R. X. et al. Strategies for preventing ventilator-associated pneumonia: an integrative review. Revista Brasileira
de Enfermagem, v. 72, n. 2, p. 521–530, abr. 2019. Zhao T, Wu X, Zhang Q, Li C, Worthington HV, Hua F. Oral hygiene care for
critically ill patients to prevent ventilator-associated pneumonia. Cochrane Database Syst Rev. 24;12(12), 2020. SANTOS, F. S. et al.
Higiene bucal e contaminação – uma revisão de literatura oral. Revista da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da
Bahia, v. 51, n. 2, 24 maio 2021. KLOMPAS, M. et al. Strategies to prevent ventilator-associated pneumonia, ventilator-associated
events, and nonventilator hospital-acquired pneumonia in acute-care hospitals: 2022 Update. Infection Control (#38) Hospital
Epidemiology, p. 1–27, 20 maio 2022.
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TITULO Protocolos de higiene oral preventivos para a pneumonia por aspiração da ventilação mecânica (PAV)

INTRODUCAO

A odontologia hospitalar integrada a equipe multidisciplinar na unidade de terapia intensiva (UTI) com o objetivo de prevenção e
cuidado dos agravos bucais que possam impactar de forma sistêmica na saúde do paciente. Esses pacientes necessitam de
cuidados rigorosos por estarem imunodeficientes, tornando assim mais fácil a instalação de infecções bucais e sistêmicas. O CD
realiza controle rigoroso no desenvolvimento e maturação do biofilme com potencial patogênico na cavidade bucal. O biofilme faz
parte da microbiota oral e é formado pelo acúmulo de alimentos e bactérias, pode ser removido facilmente com a higienização
bucal. O biofilme maduro é o estágio final e ocorre depois de três dias que não há a sua remoção, proliferando assim os
microorganismos que agem nos tecidos duros em conjunto com o meio úmido, podendo progredir para patologias como: cárie,
gengivite, periodontite e a Pneumonia por Aspiração da Ventilação Mecânica (PAV). A PAV é uma infecção pulmonar causada pelas
bactérias Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii e pode ocorrer em pacientes que são
submetidos a intubação orotraqueal (IOT), a IOT facilita a proliferação do biofilme maduro e de bactérias da orofaringe, é definida
como aquela que se desenvolve no período de 48 horas após iniciar a ventilação mecânica (VM) e até 48 horas após a extubação.
Como forma de prevenção a HO é um fator determinante. Atualmente a literatura menciona dois protocolos de HO: o primeiro
baseado na remoção mecânica do biofilme com o uso de escovas aspirativas ou gaze imersas em soro fisiológico e a segunda
baseada no uso de agentes colutórios, como o digluconato de clorexidina 0,12% associados a remoção mecânica. O digluconato de
clorexidina é um antisséptico, com ação antifúngica e antibacteriano, capaz de eliminar bactérias gram-positivas e gram-negativas.
Possui ação bacteriostática e é considerado padrão ouro em pacientes hospitalizados, pois reduz o risco de infecções respiratórias
causadas por bactérias oportunistas. Protocolos atuais de HO devem ser realizados de 3 a 4 vezes ao dia, umedecendo uma gaze ou
escova com a solução e higienizando toda a cavidade oral do paciente. A HO sem clorexidina remove de forma mecânica o biofilme
oral por fricção através de swab, gaze e escova aspirativa. A literatura menciona que se a técnica for realizada de forma correta
haverá uma remoção de biofilme da cavidade oral, entretanto, esse método não remove completamente bactérias capazes de
causar infecções pois não tem a solução antimicrobiana para auxiliá-lo.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão da literatura apresentando os resultados de estudos que utilizaram a clorexidina 0,12% para HO com estudos
que não recomendam seu uso, e a eficácia na prevenção de PAV.

METODOLOGIA
Foi realizada uma estratégia de busca detalhada para os bancos de dados: PUBMED, ISI, BIREME, SCIELO, COCHRANE, DENTISTRY
ORAL SCIENCE.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Pacientes sob VM, protocolos de remoção mecânica de biofilme associados ao uso de clorexidina apresentaram uma maior eficácia
para a diminuição da incidência da PAV. A remoção mecânica de microrganismos pode aumentar a eficácia dos efeitos da
clorexidina nas bactérias remanescentes ou diminuir o crescimento bacteriano.

REFERENCIAS

Jacomo AD, Carmona F, Matsuno AK, Manso PH, Carlotti AP. Effect of oral hygiene with 0.12% chlorhexidine gluconate on the
incidence of nosocomial pneumonia in children undergoing cardiac surgery. Infection Control (#38) Hospital Epidemiology.
32(6):591-6, 2011. Kusahara DM, Friedlander LT, Peterlini MAS, Pedreira MLG. Oral care and oropharyngeal and tracheal colonization
by Gram-negative pathogens in children. Nursing in Critical Care. 17:115-22, 2012. Meinberg MC, Cheade MF, Miranda AL, Fachini
MM, Lobo SM. The use of 2% chlorhexidine gel and toothbrushing for oral hygiene of patients receiving mechanical ventilation:
effects on ventilator-associated pneumonia. Rev Bras Ter Intensiva. 24(4):369-374, 2012. MACEDO, R. A. DE P. et al. Chlorhexidine to
treat oral mucositis in patients with acute leukemia: systematic review. Revista Dor, v. 16, n. 3, 2015. ZANEI, S. S. V. et al. Valuation
and records of oral hygiene of intubated patients in intensive care units. Revista Mineira de Enfermagem, v. 20, 2016. HUA, F. et al.
Oral hygiene care for critically ill patients to prevent ventilator-associated pneumonia. Cochrane Database of Systematic Reviews, 25
out. 2016. ALECRIM, R. X. et al. Strategies for preventing ventilator-associated pneumonia: an integrative review. Revista Brasileira
de Enfermagem, v. 72, n. 2, p. 521–530, abr. 2019. Zhao T, Wu X, Zhang Q, Li C, Worthington HV, Hua F. Oral hygiene care for
critically ill patients to prevent ventilator-associated pneumonia. Cochrane Database Syst Rev. 24;12(12), 2020. SANTOS, F. S. et al.
Higiene bucal e contaminação – uma revisão de literatura oral. Revista da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da
Bahia, v. 51, n. 2, 24 maio 2021. KLOMPAS, M. et al. Strategies to prevent ventilator-associated pneumonia, ventilator-associated
events, and nonventilator hospital-acquired pneumonia in acute-care hospitals: 2022 Update. Infection Control (#38) Hospital
Epidemiology, p. 1–27, 20 maio 2022.
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TITULO O DIAGNÓSTICO DAS NEOPLASIAS RENAIS ATRAVÉS DE ULTRASSONOGRAFIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

Os carcinomas renais são tumores de relativa raridade, tendo incidência de 9,6 para cada 100.000 casos, o que corresponde a 3%
das neoplasias malignas. Contudo, entre os tumores urológicos, é o mais letal, tendo sua apresentação mais recorrente entre os 60
e 70 anos de idade. A maioria dos casos são esporádicos, não justificando o rastreamento. Apesar disso, o diagnóstico dessa
neoplasia pode ser feito com o exame de imagem mais amplamente difundido no Brasil: a ultrassonografia (US).

OBJETIVOS Revisar es estudar aos achados ultrassonográficos das neoplasias renais.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura com pesquisa na base de dados PubMed a partir dos descritores, em inglês,
“Neoplasms”, "Kidney'', "ultrasound” e “ultrasonography”. Buscaram-se artigos publicados entre 2017 e 2022.

RESULTADOS

A US é o exame de imagem mais empregado na detecção de patologias renais. Sua principal função é detectar lesões e classificá-
las em cisto simples, nódulo sólido ou indeterminado. Os primeiros, à US, apresentam paredes finas e conteúdo anecóico, sendo
considerados benignos, sem necessidade de seguimento ou exame complementar para afastar a possibilidade de neoplasia. Os
carcinomas de células renais (CCR) têm áreas císticas como consequência de necrose ou de hemorragia na US, portanto, a
presença de lesões císticas com septações, contornos irregulares, bem como calcificações e espessamento de paredes são
indicativos de malignidade. Os CCR cujo conteúdo são isoecogênicos, de pequena extensão e sem abaulamento podem ter seu
diagnóstico dificultado, de forma que torna-se necessária a realização de tomografia computadorizada para esclarecer dúvidas,
bem como nos nódulos hiperecogênicos que simulam angiomiolipomas.

CONCLUSOES
A US tem função expressiva no diagnóstico das patologias renais, com enfoque na detecção inicial das neoplasias do rim. Nódulos
ou lesões císticas que não possam ser caracterizados nos critérios ultrassonográficos de cistos simples, geram a necessidade de
avaliação complementar específica.

REFERENCIAS

1. Zhao, Y., Cheng, H., Song, H., Zhang, R., Wu, X., Li, H., Wang, J., Wang, H., (#38) Jia, C. Duplex kidney complicated with preoperative
inferior nephroblastoma rupture in children: a case report and literature review. BMC pediatrics, 21(1), 441.
https://doi.org/10.1186/s12887-021-02919-2 2. Prachee, I., Wu, F., (#38) Cranston, D. Oxford's clinical experience in the
development of high intensity focused ultrasound therapy. International journal of hyperthermia : the official journal of European
Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group, 38(2), 81–88.
https://doi.org/10.1080/02656736.2021.1899311 3. Buijs, M., de Bruin, D. M., Wagstaff, P. G., J Zondervan, P., Scheltema, M. J., W
Engelbrecht, M., P Laguna, M., (#38) van Lienden, K. P. MRI and CT in the follow-up after irreversible electroporation of small renal
masses. Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), 27(5), 654–663. https://doi.org/10.5152/dir.2021.19575

Página 1034



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13812
Radiologia

Médica
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4135181 - GABRIELA PEREIRA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO O DIAGNÓSTICO DAS NEOPLASIAS RENAIS ATRAVÉS DE ULTRASSONOGRAFIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

Os carcinomas renais são tumores de relativa raridade, tendo incidência de 9,6 para cada 100.000 casos, o que corresponde a 3%
das neoplasias malignas. Contudo, entre os tumores urológicos, é o mais letal, tendo sua apresentação mais recorrente entre os 60
e 70 anos de idade. A maioria dos casos são esporádicos, não justificando o rastreamento. Apesar disso, o diagnóstico dessa
neoplasia pode ser feito com o exame de imagem mais amplamente difundido no Brasil: a ultrassonografia (US).

OBJETIVOS Revisar es estudar aos achados ultrassonográficos das neoplasias renais.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura com pesquisa na base de dados PubMed a partir dos descritores, em inglês,
“Neoplasms”, "Kidney'', "ultrasound” e “ultrasonography”. Buscaram-se artigos publicados entre 2017 e 2022.

RESULTADOS

A US é o exame de imagem mais empregado na detecção de patologias renais. Sua principal função é detectar lesões e classificá-
las em cisto simples, nódulo sólido ou indeterminado. Os primeiros, à US, apresentam paredes finas e conteúdo anecóico, sendo
considerados benignos, sem necessidade de seguimento ou exame complementar para afastar a possibilidade de neoplasia. Os
carcinomas de células renais (CCR) têm áreas císticas como consequência de necrose ou de hemorragia na US, portanto, a
presença de lesões císticas com septações, contornos irregulares, bem como calcificações e espessamento de paredes são
indicativos de malignidade. Os CCR cujo conteúdo são isoecogênicos, de pequena extensão e sem abaulamento podem ter seu
diagnóstico dificultado, de forma que torna-se necessária a realização de tomografia computadorizada para esclarecer dúvidas,
bem como nos nódulos hiperecogênicos que simulam angiomiolipomas.

CONCLUSOES
A US tem função expressiva no diagnóstico das patologias renais, com enfoque na detecção inicial das neoplasias do rim. Nódulos
ou lesões císticas que não possam ser caracterizados nos critérios ultrassonográficos de cistos simples, geram a necessidade de
avaliação complementar específica.

REFERENCIAS

1. Zhao, Y., Cheng, H., Song, H., Zhang, R., Wu, X., Li, H., Wang, J., Wang, H., (#38) Jia, C. Duplex kidney complicated with preoperative
inferior nephroblastoma rupture in children: a case report and literature review. BMC pediatrics, 21(1), 441.
https://doi.org/10.1186/s12887-021-02919-2 2. Prachee, I., Wu, F., (#38) Cranston, D. Oxford's clinical experience in the
development of high intensity focused ultrasound therapy. International journal of hyperthermia : the official journal of European
Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group, 38(2), 81–88.
https://doi.org/10.1080/02656736.2021.1899311 3. Buijs, M., de Bruin, D. M., Wagstaff, P. G., J Zondervan, P., Scheltema, M. J., W
Engelbrecht, M., P Laguna, M., (#38) van Lienden, K. P. MRI and CT in the follow-up after irreversible electroporation of small renal
masses. Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), 27(5), 654–663. https://doi.org/10.5152/dir.2021.19575
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TITULO
Ultrassonografia com Doppler das Artérias Uterinas como Método de Rastreio e Profilaxia para Pré-Eclâmpsia em Conjunto com
Marcadores Bioquímicos

INTRODUCAO

No Brasil, a principal causa de morte materna é a hipertensão. Em grande parte desses óbitos, situações de risco que poderiam ser
identificadas ao longo do pré-natal deixam de ser constatadas e tratadas de forma adequada, sendo um dos principais exemplos a
ocorrência de pré-eclâmpsia. Trata-se de uma doença multifatorial e multissistêmica, especifica da gestação, diagnosticada pela
presença de hipertensão após a 20° semana de gestação em gestante previamente normotensa, associada à alguma disfunção de
órgãos-alvo, como por exemplo proteinúria de (#62)= 2g em 24h ou disfunção hepática por elevação das transaminases. Além disso,
pode-se identificar disfunções uteroplacentárias, como restrição de crescimento intrauterino assimétrico (RCIU) ou alteração do
Doppler da artéria uterina, já que a PE está relacionada a falha na invasão do trofoblasto na vascularização endometrial e
miometrial, levando a alterações no fluxo sanguíneo uteroplacentário. O estudo das artérias uterinas proporciona uma investigação
da vasculatura placentária no período gestacional, possibilitando rastreio, profilaxia e aplicações terapêuticas para distúrbios
obstétricos que comprometam o desenvolvimento vascular placentário normal, resultando em quadros de pré-eclâmpsia e RCIU.

OBJETIVOS Identificar os achados da ultrassonografia com Doppler para rastreio e prevenção para Pré-Eclâmpsia.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão narrativa de literatura nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Eletronic
Library Online (Scielo) a partir dos descritores “Ultrassonografia Doppler”, “Artéria uterina” e “Pré-Eclâmpsia”. Buscaram-se artigos
publicados entre 2010 e 2022.

RESULTADOS

O protocolo mais utilizado para cálculo de risco de PE é a ultrassonografia com Doppler de 11 a 13+6 semanas, por via
transabdominal ou transvaginal, juntamente com a pesquisa por alterações de marcadores bioquímicos maternos, como a proteína
plasmática A associada à gravidez (PAPP-A), BhCG (gonadotrofina coriônica livre) e o fator de crescimento placentário (PlGF), que
são significativamente reduzidos em mulheres que mais tarde desenvolverão formas graves e precoces de PE e RCIU. Além disso,
no primeiro trimestre gestacional, a dopplervelocimetria das artérias uterinas mostra um padrão de alta resistência entre os
componentes sistólico e diastólico da onda, enquanto o segundo trimestre é caracterizado por um padrão de baixa resistência, por
causa do término da invasão do trofoblasto das artérias espiraladas uterinas. Sendo assim, em gestações complicadas por PE e/ou
RCIU, por causa da falha na invasão do trofoblasto das artérias, não ocorre esta diminuição da resistência vascular, levando a um
aumento significativo dos índices da artéria uterina (UtA), ou seja, aumento dos picos de velocidade, resistência e pulsatilidade
sistólicos (PSV, RI e PI, respectivamente) à dopplervelocimetria.

CONCLUSOES

A precariedade do desenvolvimento da placenta e do seu suporte sanguíneo materno é responsável pela hipoxia placentária, pelo
estresse oxidativo e pelo estresse sistêmico inflamatório materno. O uso do Doppler das artérias uterinas como rastreio em
combinação com os marcadores bioquímicos podem ser uma ferramenta eficaz de triagem no primeiro trimestre para pré-
eclâmpsia.

REFERENCIAS
1 - Ramos JGL, Sass N, Costa SHM. Preeclampsia. Rev Bras Ginecol Obstet. 2017 Sep; 39(9):496-512. English. doi: 10.1055/s-0037-
1604471. Epub 2017 Aug 9. PMID: 28793357.
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TITULO
Ultrassonografia com Doppler das Artérias Uterinas como Método de Rastreio e Profilaxia para Pré-Eclâmpsia em Conjunto com
Marcadores Bioquímicos

INTRODUCAO

No Brasil, a principal causa de morte materna é a hipertensão. Em grande parte desses óbitos, situações de risco que poderiam ser
identificadas ao longo do pré-natal deixam de ser constatadas e tratadas de forma adequada, sendo um dos principais exemplos a
ocorrência de pré-eclâmpsia. Trata-se de uma doença multifatorial e multissistêmica, especifica da gestação, diagnosticada pela
presença de hipertensão após a 20° semana de gestação em gestante previamente normotensa, associada à alguma disfunção de
órgãos-alvo, como por exemplo proteinúria de (#62)= 2g em 24h ou disfunção hepática por elevação das transaminases. Além disso,
pode-se identificar disfunções uteroplacentárias, como restrição de crescimento intrauterino assimétrico (RCIU) ou alteração do
Doppler da artéria uterina, já que a PE está relacionada a falha na invasão do trofoblasto na vascularização endometrial e
miometrial, levando a alterações no fluxo sanguíneo uteroplacentário. O estudo das artérias uterinas proporciona uma investigação
da vasculatura placentária no período gestacional, possibilitando rastreio, profilaxia e aplicações terapêuticas para distúrbios
obstétricos que comprometam o desenvolvimento vascular placentário normal, resultando em quadros de pré-eclâmpsia e RCIU.

OBJETIVOS Identificar os achados da ultrassonografia com Doppler para rastreio e prevenção para Pré-Eclâmpsia.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão narrativa de literatura nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Eletronic
Library Online (Scielo) a partir dos descritores “Ultrassonografia Doppler”, “Artéria uterina” e “Pré-Eclâmpsia”. Buscaram-se artigos
publicados entre 2010 e 2022.

RESULTADOS

O protocolo mais utilizado para cálculo de risco de PE é a ultrassonografia com Doppler de 11 a 13+6 semanas, por via
transabdominal ou transvaginal, juntamente com a pesquisa por alterações de marcadores bioquímicos maternos, como a proteína
plasmática A associada à gravidez (PAPP-A), BhCG (gonadotrofina coriônica livre) e o fator de crescimento placentário (PlGF), que
são significativamente reduzidos em mulheres que mais tarde desenvolverão formas graves e precoces de PE e RCIU. Além disso,
no primeiro trimestre gestacional, a dopplervelocimetria das artérias uterinas mostra um padrão de alta resistência entre os
componentes sistólico e diastólico da onda, enquanto o segundo trimestre é caracterizado por um padrão de baixa resistência, por
causa do término da invasão do trofoblasto das artérias espiraladas uterinas. Sendo assim, em gestações complicadas por PE e/ou
RCIU, por causa da falha na invasão do trofoblasto das artérias, não ocorre esta diminuição da resistência vascular, levando a um
aumento significativo dos índices da artéria uterina (UtA), ou seja, aumento dos picos de velocidade, resistência e pulsatilidade
sistólicos (PSV, RI e PI, respectivamente) à dopplervelocimetria.

CONCLUSOES

A precariedade do desenvolvimento da placenta e do seu suporte sanguíneo materno é responsável pela hipoxia placentária, pelo
estresse oxidativo e pelo estresse sistêmico inflamatório materno. O uso do Doppler das artérias uterinas como rastreio em
combinação com os marcadores bioquímicos podem ser uma ferramenta eficaz de triagem no primeiro trimestre para pré-
eclâmpsia.

REFERENCIAS
1 - Ramos JGL, Sass N, Costa SHM. Preeclampsia. Rev Bras Ginecol Obstet. 2017 Sep; 39(9):496-512. English. doi: 10.1055/s-0037-
1604471. Epub 2017 Aug 9. PMID: 28793357.
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TITULO
Ultrassonografia com Doppler das Artérias Uterinas como Método de Rastreio e Profilaxia para Pré-Eclâmpsia em Conjunto com
Marcadores Bioquímicos

INTRODUCAO

No Brasil, a principal causa de morte materna é a hipertensão. Em grande parte desses óbitos, situações de risco que poderiam ser
identificadas ao longo do pré-natal deixam de ser constatadas e tratadas de forma adequada, sendo um dos principais exemplos a
ocorrência de pré-eclâmpsia. Trata-se de uma doença multifatorial e multissistêmica, especifica da gestação, diagnosticada pela
presença de hipertensão após a 20° semana de gestação em gestante previamente normotensa, associada à alguma disfunção de
órgãos-alvo, como por exemplo proteinúria de (#62)= 2g em 24h ou disfunção hepática por elevação das transaminases. Além disso,
pode-se identificar disfunções uteroplacentárias, como restrição de crescimento intrauterino assimétrico (RCIU) ou alteração do
Doppler da artéria uterina, já que a PE está relacionada a falha na invasão do trofoblasto na vascularização endometrial e
miometrial, levando a alterações no fluxo sanguíneo uteroplacentário. O estudo das artérias uterinas proporciona uma investigação
da vasculatura placentária no período gestacional, possibilitando rastreio, profilaxia e aplicações terapêuticas para distúrbios
obstétricos que comprometam o desenvolvimento vascular placentário normal, resultando em quadros de pré-eclâmpsia e RCIU.

OBJETIVOS Identificar os achados da ultrassonografia com Doppler para rastreio e prevenção para Pré-Eclâmpsia.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão narrativa de literatura nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Eletronic
Library Online (Scielo) a partir dos descritores “Ultrassonografia Doppler”, “Artéria uterina” e “Pré-Eclâmpsia”. Buscaram-se artigos
publicados entre 2010 e 2022.

RESULTADOS

O protocolo mais utilizado para cálculo de risco de PE é a ultrassonografia com Doppler de 11 a 13+6 semanas, por via
transabdominal ou transvaginal, juntamente com a pesquisa por alterações de marcadores bioquímicos maternos, como a proteína
plasmática A associada à gravidez (PAPP-A), BhCG (gonadotrofina coriônica livre) e o fator de crescimento placentário (PlGF), que
são significativamente reduzidos em mulheres que mais tarde desenvolverão formas graves e precoces de PE e RCIU. Além disso,
no primeiro trimestre gestacional, a dopplervelocimetria das artérias uterinas mostra um padrão de alta resistência entre os
componentes sistólico e diastólico da onda, enquanto o segundo trimestre é caracterizado por um padrão de baixa resistência, por
causa do término da invasão do trofoblasto das artérias espiraladas uterinas. Sendo assim, em gestações complicadas por PE e/ou
RCIU, por causa da falha na invasão do trofoblasto das artérias, não ocorre esta diminuição da resistência vascular, levando a um
aumento significativo dos índices da artéria uterina (UtA), ou seja, aumento dos picos de velocidade, resistência e pulsatilidade
sistólicos (PSV, RI e PI, respectivamente) à dopplervelocimetria.

CONCLUSOES

A precariedade do desenvolvimento da placenta e do seu suporte sanguíneo materno é responsável pela hipoxia placentária, pelo
estresse oxidativo e pelo estresse sistêmico inflamatório materno. O uso do Doppler das artérias uterinas como rastreio em
combinação com os marcadores bioquímicos podem ser uma ferramenta eficaz de triagem no primeiro trimestre para pré-
eclâmpsia.

REFERENCIAS
1 - Ramos JGL, Sass N, Costa SHM. Preeclampsia. Rev Bras Ginecol Obstet. 2017 Sep; 39(9):496-512. English. doi: 10.1055/s-0037-
1604471. Epub 2017 Aug 9. PMID: 28793357.
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TITULO ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA RUMO S.A.

INTRODUCAO
O período da pandemia foi difícil para todos os setores da economia, mas a Rumo Logística S.A. se manteve relativamente estável. A
maior operadora ferroviária, Rumo S.A., se mostrou resistente diante do cenário de crise econômica.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Rumo S.A no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Rumo Logística S.A dos anos 2019, 2020 e 2021. De posse desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca, capital circulante liquido. Ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se mão da analise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019, a empresa Rumo S.A. teve bons índices gerais: ILG – 1,37; ILS – 1,62; ILC – 1,6; PCT – 76% e CE – 11%. Observa-se
que em 2020 e 2021, mesmo com a pandemia, a empresa obteve crescimento financeiro e patrimonial conforme os índices a seguir.
ILG 2020 – 1,5 e 2021- 1,6; ILS 2020 – 2,5 e 2021 – 2,71; ILC 2020 – 2,25 e 2021 – 2,78; PCT 2020 – 70% e 2021 – 71%; CE 2020 –
13% e 2021 – 11%. O patrimonial liquido teve um crescimento de 79,6% de 2019 para 2020, porém teve uma queda mínima de 2,25%
em no ano de 2021.

CONCLUSOES
De acordo com toda a análise, a pandemia não foi tão prejudicial para a empresa Rumo S.A., foi o que se extraiu do balanço
patrimonial. Em 2022 também mostrou crescimento no primeiro semestre, tendo uma projeção de crescimento e expansão em até
10% no ano de 2023.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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TITULO ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA RUMO S.A.

INTRODUCAO
O período da pandemia foi difícil para todos os setores da economia, mas a Rumo Logística S.A. se manteve relativamente estável. A
maior operadora ferroviária, Rumo S.A., se mostrou resistente diante do cenário de crise econômica.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Rumo S.A no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Rumo Logística S.A dos anos 2019, 2020 e 2021. De posse desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca, capital circulante liquido. Ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se mão da analise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019, a empresa Rumo S.A. teve bons índices gerais: ILG – 1,37; ILS – 1,62; ILC – 1,6; PCT – 76% e CE – 11%. Observa-se
que em 2020 e 2021, mesmo com a pandemia, a empresa obteve crescimento financeiro e patrimonial conforme os índices a seguir.
ILG 2020 – 1,5 e 2021- 1,6; ILS 2020 – 2,5 e 2021 – 2,71; ILC 2020 – 2,25 e 2021 – 2,78; PCT 2020 – 70% e 2021 – 71%; CE 2020 –
13% e 2021 – 11%. O patrimonial liquido teve um crescimento de 79,6% de 2019 para 2020, porém teve uma queda mínima de 2,25%
em no ano de 2021.

CONCLUSOES
De acordo com toda a análise, a pandemia não foi tão prejudicial para a empresa Rumo S.A., foi o que se extraiu do balanço
patrimonial. Em 2022 também mostrou crescimento no primeiro semestre, tendo uma projeção de crescimento e expansão em até
10% no ano de 2023.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4916964 - DIANA ABIGAIL CONRRADY TARQUI 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA RUMO S.A.

INTRODUCAO
O período da pandemia foi difícil para todos os setores da economia, mas a Rumo Logística S.A. se manteve relativamente estável. A
maior operadora ferroviária, Rumo S.A., se mostrou resistente diante do cenário de crise econômica.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Rumo S.A no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Rumo Logística S.A dos anos 2019, 2020 e 2021. De posse desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca, capital circulante liquido. Ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se mão da analise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019, a empresa Rumo S.A. teve bons índices gerais: ILG – 1,37; ILS – 1,62; ILC – 1,6; PCT – 76% e CE – 11%. Observa-se
que em 2020 e 2021, mesmo com a pandemia, a empresa obteve crescimento financeiro e patrimonial conforme os índices a seguir.
ILG 2020 – 1,5 e 2021- 1,6; ILS 2020 – 2,5 e 2021 – 2,71; ILC 2020 – 2,25 e 2021 – 2,78; PCT 2020 – 70% e 2021 – 71%; CE 2020 –
13% e 2021 – 11%. O patrimonial liquido teve um crescimento de 79,6% de 2019 para 2020, porém teve uma queda mínima de 2,25%
em no ano de 2021.

CONCLUSOES
De acordo com toda a análise, a pandemia não foi tão prejudicial para a empresa Rumo S.A., foi o que se extraiu do balanço
patrimonial. Em 2022 também mostrou crescimento no primeiro semestre, tendo uma projeção de crescimento e expansão em até
10% no ano de 2023.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4978021 - KAUAN MARQUES SOARES SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA RUMO S.A.

INTRODUCAO
O período da pandemia foi difícil para todos os setores da economia, mas a Rumo Logística S.A. se manteve relativamente estável. A
maior operadora ferroviária, Rumo S.A., se mostrou resistente diante do cenário de crise econômica.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Rumo S.A no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Rumo Logística S.A dos anos 2019, 2020 e 2021. De posse desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca, capital circulante liquido. Ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se mão da analise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019, a empresa Rumo S.A. teve bons índices gerais: ILG – 1,37; ILS – 1,62; ILC – 1,6; PCT – 76% e CE – 11%. Observa-se
que em 2020 e 2021, mesmo com a pandemia, a empresa obteve crescimento financeiro e patrimonial conforme os índices a seguir.
ILG 2020 – 1,5 e 2021- 1,6; ILS 2020 – 2,5 e 2021 – 2,71; ILC 2020 – 2,25 e 2021 – 2,78; PCT 2020 – 70% e 2021 – 71%; CE 2020 –
13% e 2021 – 11%. O patrimonial liquido teve um crescimento de 79,6% de 2019 para 2020, porém teve uma queda mínima de 2,25%
em no ano de 2021.

CONCLUSOES
De acordo com toda a análise, a pandemia não foi tão prejudicial para a empresa Rumo S.A., foi o que se extraiu do balanço
patrimonial. Em 2022 também mostrou crescimento no primeiro semestre, tendo uma projeção de crescimento e expansão em até
10% no ano de 2023.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4982347 - ITALO SILVA ARAUJO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA RUMO S.A.

INTRODUCAO
O período da pandemia foi difícil para todos os setores da economia, mas a Rumo Logística S.A. se manteve relativamente estável. A
maior operadora ferroviária, Rumo S.A., se mostrou resistente diante do cenário de crise econômica.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Rumo S.A no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Rumo Logística S.A dos anos 2019, 2020 e 2021. De posse desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca, capital circulante liquido. Ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se mão da analise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019, a empresa Rumo S.A. teve bons índices gerais: ILG – 1,37; ILS – 1,62; ILC – 1,6; PCT – 76% e CE – 11%. Observa-se
que em 2020 e 2021, mesmo com a pandemia, a empresa obteve crescimento financeiro e patrimonial conforme os índices a seguir.
ILG 2020 – 1,5 e 2021- 1,6; ILS 2020 – 2,5 e 2021 – 2,71; ILC 2020 – 2,25 e 2021 – 2,78; PCT 2020 – 70% e 2021 – 71%; CE 2020 –
13% e 2021 – 11%. O patrimonial liquido teve um crescimento de 79,6% de 2019 para 2020, porém teve uma queda mínima de 2,25%
em no ano de 2021.

CONCLUSOES
De acordo com toda a análise, a pandemia não foi tão prejudicial para a empresa Rumo S.A., foi o que se extraiu do balanço
patrimonial. Em 2022 também mostrou crescimento no primeiro semestre, tendo uma projeção de crescimento e expansão em até
10% no ano de 2023.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4792645 - ÉDER FERREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Raia Drogasil S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
A pandemia foi um marco negativo para a economia brasileira, ocasionando o fechamento de várias empresas e retrocesso
econômico em diversos setores, de acordo com dados do portal da indústria (2022), porém houve setores que se mantiveram
estáveis ou até mesmo cresceram impulsionados, principalmente pelo e-commerce.

OBJETIVOS Analisar o balanço da empresa Raia Drogasil. No ano imediatamente anterior ao da pandemia e os dois anos seguintes (2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Raia Drogasil dos anos 2019, 2020 e 2021. De passe desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante líquido, ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se uma análise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019, foi notório que o ILG era de 0,47, se manteve estável nos anos consequentes e com discreta variação para 0,50 em
2020 e 0,49 em 2021. Diferentemente do ILG, o ILC se manteve acima do esperado desde 2019 que foi 1,41, nos outros anos uma
variável de 1,46 e 1,30. Em relação a participação de capital de terceiros (PCT), houve um baixo crescimento, em 2019 foi de 0,75,
nos dois anos seguintes houve um aumento de 0,01 para cada ano. Verificando a análise horizontal, para os anos 2020 e 2021,
houve um avanço no realizável a longo prazo (RLP), com números 66% e 125%, respectivamente. Além disso, o ativo circulante
apresentou crescimento de 21% em 2020 e 34% em 2021, em relação a 2019. Patrimônio líquido próprio, que somando com a dos
sócios temos uma média de 114%.

CONCLUSOES
No ano de 2019 a empresa manteve índices médios, exemplo ILG, ILC e ILS. Porém nos anos de pandemia a empresa manteve
estavelmente seus índices, os quais, fazendo a análise horizontal, houve ligeiro crescimento nos anos seguintes (2020/2021).

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4938011 - SHEILA APARECIDA SILVA VIEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Raia Drogasil S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
A pandemia foi um marco negativo para a economia brasileira, ocasionando o fechamento de várias empresas e retrocesso
econômico em diversos setores, de acordo com dados do portal da indústria (2022), porém houve setores que se mantiveram
estáveis ou até mesmo cresceram impulsionados, principalmente pelo e-commerce.

OBJETIVOS Analisar o balanço da empresa Raia Drogasil. No ano imediatamente anterior ao da pandemia e os dois anos seguintes (2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Raia Drogasil dos anos 2019, 2020 e 2021. De passe desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante líquido, ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se uma análise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019, foi notório que o ILG era de 0,47, se manteve estável nos anos consequentes e com discreta variação para 0,50 em
2020 e 0,49 em 2021. Diferentemente do ILG, o ILC se manteve acima do esperado desde 2019 que foi 1,41, nos outros anos uma
variável de 1,46 e 1,30. Em relação a participação de capital de terceiros (PCT), houve um baixo crescimento, em 2019 foi de 0,75,
nos dois anos seguintes houve um aumento de 0,01 para cada ano. Verificando a análise horizontal, para os anos 2020 e 2021,
houve um avanço no realizável a longo prazo (RLP), com números 66% e 125%, respectivamente. Além disso, o ativo circulante
apresentou crescimento de 21% em 2020 e 34% em 2021, em relação a 2019. Patrimônio líquido próprio, que somando com a dos
sócios temos uma média de 114%.

CONCLUSOES
No ano de 2019 a empresa manteve índices médios, exemplo ILG, ILC e ILS. Porém nos anos de pandemia a empresa manteve
estavelmente seus índices, os quais, fazendo a análise horizontal, houve ligeiro crescimento nos anos seguintes (2020/2021).

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4956320 - LUIZ CARLOS ARAUJO MATOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Raia Drogasil S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
A pandemia foi um marco negativo para a economia brasileira, ocasionando o fechamento de várias empresas e retrocesso
econômico em diversos setores, de acordo com dados do portal da indústria (2022), porém houve setores que se mantiveram
estáveis ou até mesmo cresceram impulsionados, principalmente pelo e-commerce.

OBJETIVOS Analisar o balanço da empresa Raia Drogasil. No ano imediatamente anterior ao da pandemia e os dois anos seguintes (2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Raia Drogasil dos anos 2019, 2020 e 2021. De passe desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante líquido, ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se uma análise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019, foi notório que o ILG era de 0,47, se manteve estável nos anos consequentes e com discreta variação para 0,50 em
2020 e 0,49 em 2021. Diferentemente do ILG, o ILC se manteve acima do esperado desde 2019 que foi 1,41, nos outros anos uma
variável de 1,46 e 1,30. Em relação a participação de capital de terceiros (PCT), houve um baixo crescimento, em 2019 foi de 0,75,
nos dois anos seguintes houve um aumento de 0,01 para cada ano. Verificando a análise horizontal, para os anos 2020 e 2021,
houve um avanço no realizável a longo prazo (RLP), com números 66% e 125%, respectivamente. Além disso, o ativo circulante
apresentou crescimento de 21% em 2020 e 34% em 2021, em relação a 2019. Patrimônio líquido próprio, que somando com a dos
sócios temos uma média de 114%.

CONCLUSOES
No ano de 2019 a empresa manteve índices médios, exemplo ILG, ILC e ILS. Porém nos anos de pandemia a empresa manteve
estavelmente seus índices, os quais, fazendo a análise horizontal, houve ligeiro crescimento nos anos seguintes (2020/2021).

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4959922 - MARIA JULIA DOS SANTOS ALFERES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Raia Drogasil S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
A pandemia foi um marco negativo para a economia brasileira, ocasionando o fechamento de várias empresas e retrocesso
econômico em diversos setores, de acordo com dados do portal da indústria (2022), porém houve setores que se mantiveram
estáveis ou até mesmo cresceram impulsionados, principalmente pelo e-commerce.

OBJETIVOS Analisar o balanço da empresa Raia Drogasil. No ano imediatamente anterior ao da pandemia e os dois anos seguintes (2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Raia Drogasil dos anos 2019, 2020 e 2021. De passe desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante líquido, ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se uma análise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019, foi notório que o ILG era de 0,47, se manteve estável nos anos consequentes e com discreta variação para 0,50 em
2020 e 0,49 em 2021. Diferentemente do ILG, o ILC se manteve acima do esperado desde 2019 que foi 1,41, nos outros anos uma
variável de 1,46 e 1,30. Em relação a participação de capital de terceiros (PCT), houve um baixo crescimento, em 2019 foi de 0,75,
nos dois anos seguintes houve um aumento de 0,01 para cada ano. Verificando a análise horizontal, para os anos 2020 e 2021,
houve um avanço no realizável a longo prazo (RLP), com números 66% e 125%, respectivamente. Além disso, o ativo circulante
apresentou crescimento de 21% em 2020 e 34% em 2021, em relação a 2019. Patrimônio líquido próprio, que somando com a dos
sócios temos uma média de 114%.

CONCLUSOES
No ano de 2019 a empresa manteve índices médios, exemplo ILG, ILC e ILS. Porém nos anos de pandemia a empresa manteve
estavelmente seus índices, os quais, fazendo a análise horizontal, houve ligeiro crescimento nos anos seguintes (2020/2021).

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4992253 - ANA CAROLINA LOPES DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Raia Drogasil S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
A pandemia foi um marco negativo para a economia brasileira, ocasionando o fechamento de várias empresas e retrocesso
econômico em diversos setores, de acordo com dados do portal da indústria (2022), porém houve setores que se mantiveram
estáveis ou até mesmo cresceram impulsionados, principalmente pelo e-commerce.

OBJETIVOS Analisar o balanço da empresa Raia Drogasil. No ano imediatamente anterior ao da pandemia e os dois anos seguintes (2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Raia Drogasil dos anos 2019, 2020 e 2021. De passe desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante líquido, ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se uma análise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019, foi notório que o ILG era de 0,47, se manteve estável nos anos consequentes e com discreta variação para 0,50 em
2020 e 0,49 em 2021. Diferentemente do ILG, o ILC se manteve acima do esperado desde 2019 que foi 1,41, nos outros anos uma
variável de 1,46 e 1,30. Em relação a participação de capital de terceiros (PCT), houve um baixo crescimento, em 2019 foi de 0,75,
nos dois anos seguintes houve um aumento de 0,01 para cada ano. Verificando a análise horizontal, para os anos 2020 e 2021,
houve um avanço no realizável a longo prazo (RLP), com números 66% e 125%, respectivamente. Além disso, o ativo circulante
apresentou crescimento de 21% em 2020 e 34% em 2021, em relação a 2019. Patrimônio líquido próprio, que somando com a dos
sócios temos uma média de 114%.

CONCLUSOES
No ano de 2019 a empresa manteve índices médios, exemplo ILG, ILC e ILS. Porém nos anos de pandemia a empresa manteve
estavelmente seus índices, os quais, fazendo a análise horizontal, houve ligeiro crescimento nos anos seguintes (2020/2021).

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Raia Drogasil S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
A pandemia foi um marco negativo para a economia brasileira, ocasionando o fechamento de várias empresas e retrocesso
econômico em diversos setores, de acordo com dados do portal da indústria (2022), porém houve setores que se mantiveram
estáveis ou até mesmo cresceram impulsionados, principalmente pelo e-commerce.

OBJETIVOS Analisar o balanço da empresa Raia Drogasil. No ano imediatamente anterior ao da pandemia e os dois anos seguintes (2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Raia Drogasil dos anos 2019, 2020 e 2021. De passe desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante líquido, ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se uma análise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019, foi notório que o ILG era de 0,47, se manteve estável nos anos consequentes e com discreta variação para 0,50 em
2020 e 0,49 em 2021. Diferentemente do ILG, o ILC se manteve acima do esperado desde 2019 que foi 1,41, nos outros anos uma
variável de 1,46 e 1,30. Em relação a participação de capital de terceiros (PCT), houve um baixo crescimento, em 2019 foi de 0,75,
nos dois anos seguintes houve um aumento de 0,01 para cada ano. Verificando a análise horizontal, para os anos 2020 e 2021,
houve um avanço no realizável a longo prazo (RLP), com números 66% e 125%, respectivamente. Além disso, o ativo circulante
apresentou crescimento de 21% em 2020 e 34% em 2021, em relação a 2019. Patrimônio líquido próprio, que somando com a dos
sócios temos uma média de 114%.

CONCLUSOES
No ano de 2019 a empresa manteve índices médios, exemplo ILG, ILC e ILS. Porém nos anos de pandemia a empresa manteve
estavelmente seus índices, os quais, fazendo a análise horizontal, houve ligeiro crescimento nos anos seguintes (2020/2021).

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Raia Drogasil S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
A pandemia foi um marco negativo para a economia brasileira, ocasionando o fechamento de várias empresas e retrocesso
econômico em diversos setores, de acordo com dados do portal da indústria (2022), porém houve setores que se mantiveram
estáveis ou até mesmo cresceram impulsionados, principalmente pelo e-commerce.

OBJETIVOS Analisar o balanço da empresa Raia Drogasil. No ano imediatamente anterior ao da pandemia e os dois anos seguintes (2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Raia Drogasil dos anos 2019, 2020 e 2021. De passe desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante líquido, ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se uma análise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019, foi notório que o ILG era de 0,47, se manteve estável nos anos consequentes e com discreta variação para 0,50 em
2020 e 0,49 em 2021. Diferentemente do ILG, o ILC se manteve acima do esperado desde 2019 que foi 1,41, nos outros anos uma
variável de 1,46 e 1,30. Em relação a participação de capital de terceiros (PCT), houve um baixo crescimento, em 2019 foi de 0,75,
nos dois anos seguintes houve um aumento de 0,01 para cada ano. Verificando a análise horizontal, para os anos 2020 e 2021,
houve um avanço no realizável a longo prazo (RLP), com números 66% e 125%, respectivamente. Além disso, o ativo circulante
apresentou crescimento de 21% em 2020 e 34% em 2021, em relação a 2019. Patrimônio líquido próprio, que somando com a dos
sócios temos uma média de 114%.

CONCLUSOES
No ano de 2019 a empresa manteve índices médios, exemplo ILG, ILC e ILS. Porém nos anos de pandemia a empresa manteve
estavelmente seus índices, os quais, fazendo a análise horizontal, houve ligeiro crescimento nos anos seguintes (2020/2021).

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4833287 - DANDARA OLIVEIRA BERNARDO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa CYRELA S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

A Cyrela é uma empresa de construção civil que foi fundada em 1962 e realiza trabalhos de alto padrão e luxo, além de projetos
sociais, como por exemplo o Instituto Cyrela.Nos dias de hojea empresa atua em 3 países da América do Sul, tendo sua matriz
estabelecida no Brasil e se consolidando como a 6° maior construtora nacional, aproveitando as possibilidades de investimentos do
mercado externoe das reformas do governo.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa CYRELA S.A. no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos
seguintes (2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Rumo Logística dos anos 2019, 2020 e 2021. De posse desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca, capital circulante liquido. Ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se mão da analise horizontal.

RESULTADOS

2019: a companhia finalizou o ano com passivo circulante no valor de 2.190,04 e o passivo não circulante em 5.225,40; índice de
liquidez seca com (#60) 1,24, índice de liquidez geral em 0,89, análise horizontal em 5.353,36, realizável a longo prazo em 1.256,21 e
um índice de endividamento de 0,29.2020: o passivo circulante ficou em 2.106,36, ou seja, ocorreu uma redução de 3,82% em
comparação a 2019, já o não circulante obteve um aumento de 13%, ficando em 5.929,19; o índice de liquidez seca foi ficou em (#62)
0,56 e geral em 0,90; a análise horizontal finalizou o ano com um aumento de 13%, chegando a 6.049,30, o realizável a longo prazo
em 1.188,11 e um índice de endividamento de 0,26.2021: o passivo circulante aumentou 17% em relação ao ano de 2019, totalizando
2.562,22 e o não circulante 7.643,12, significando um aumento de 46%; os índices de liquidez seca e geral permanecem os mesmos
do ano anterior, em (#62) 0,56 e 0,90, respectivamente; já a análise horizontal progrediu em 42% comparado ao ano de 2019,
totalizando 7.960,92 e o realizável a longo prazo apresentando uma queda de 2%, com 1.240,62, e o índice de endividamento em
0,25.Através das análises, foi possível concluir que, no ano de 2019 a empresa tinha capacidade apenas de pagar suas dívidas a
curto prazo, mas a longo prazo, sem sucesso.

CONCLUSOES
Portanto, apesar da alta em seu ativo e uma boa circulação de vendas, a desvalorização dos terrenos e construções decorrente da
pandemia, fez com que a empresa apresentasse baixa capacidade para o pagamento de suas dívidas, com um agravamento maior no
cenário pós-pandêmico, nos anos de 2020 e 2021.

REFERENCIAS
Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076)
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4833309 - RICHARD HENRIQUE PEREIRA FELICIO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa CYRELA S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

A Cyrela é uma empresa de construção civil que foi fundada em 1962 e realiza trabalhos de alto padrão e luxo, além de projetos
sociais, como por exemplo o Instituto Cyrela.Nos dias de hojea empresa atua em 3 países da América do Sul, tendo sua matriz
estabelecida no Brasil e se consolidando como a 6° maior construtora nacional, aproveitando as possibilidades de investimentos do
mercado externoe das reformas do governo.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa CYRELA S.A. no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos
seguintes (2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Rumo Logística dos anos 2019, 2020 e 2021. De posse desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca, capital circulante liquido. Ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se mão da analise horizontal.

RESULTADOS

2019: a companhia finalizou o ano com passivo circulante no valor de 2.190,04 e o passivo não circulante em 5.225,40; índice de
liquidez seca com (#60) 1,24, índice de liquidez geral em 0,89, análise horizontal em 5.353,36, realizável a longo prazo em 1.256,21 e
um índice de endividamento de 0,29.2020: o passivo circulante ficou em 2.106,36, ou seja, ocorreu uma redução de 3,82% em
comparação a 2019, já o não circulante obteve um aumento de 13%, ficando em 5.929,19; o índice de liquidez seca foi ficou em (#62)
0,56 e geral em 0,90; a análise horizontal finalizou o ano com um aumento de 13%, chegando a 6.049,30, o realizável a longo prazo
em 1.188,11 e um índice de endividamento de 0,26.2021: o passivo circulante aumentou 17% em relação ao ano de 2019, totalizando
2.562,22 e o não circulante 7.643,12, significando um aumento de 46%; os índices de liquidez seca e geral permanecem os mesmos
do ano anterior, em (#62) 0,56 e 0,90, respectivamente; já a análise horizontal progrediu em 42% comparado ao ano de 2019,
totalizando 7.960,92 e o realizável a longo prazo apresentando uma queda de 2%, com 1.240,62, e o índice de endividamento em
0,25.Através das análises, foi possível concluir que, no ano de 2019 a empresa tinha capacidade apenas de pagar suas dívidas a
curto prazo, mas a longo prazo, sem sucesso.

CONCLUSOES
Portanto, apesar da alta em seu ativo e uma boa circulação de vendas, a desvalorização dos terrenos e construções decorrente da
pandemia, fez com que a empresa apresentasse baixa capacidade para o pagamento de suas dívidas, com um agravamento maior no
cenário pós-pandêmico, nos anos de 2020 e 2021.

REFERENCIAS
Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076)
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4837398 - BRENO DA SILVA SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa CYRELA S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

A Cyrela é uma empresa de construção civil que foi fundada em 1962 e realiza trabalhos de alto padrão e luxo, além de projetos
sociais, como por exemplo o Instituto Cyrela.Nos dias de hojea empresa atua em 3 países da América do Sul, tendo sua matriz
estabelecida no Brasil e se consolidando como a 6° maior construtora nacional, aproveitando as possibilidades de investimentos do
mercado externoe das reformas do governo.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa CYRELA S.A. no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos
seguintes (2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Rumo Logística dos anos 2019, 2020 e 2021. De posse desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca, capital circulante liquido. Ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se mão da analise horizontal.

RESULTADOS

2019: a companhia finalizou o ano com passivo circulante no valor de 2.190,04 e o passivo não circulante em 5.225,40; índice de
liquidez seca com (#60) 1,24, índice de liquidez geral em 0,89, análise horizontal em 5.353,36, realizável a longo prazo em 1.256,21 e
um índice de endividamento de 0,29.2020: o passivo circulante ficou em 2.106,36, ou seja, ocorreu uma redução de 3,82% em
comparação a 2019, já o não circulante obteve um aumento de 13%, ficando em 5.929,19; o índice de liquidez seca foi ficou em (#62)
0,56 e geral em 0,90; a análise horizontal finalizou o ano com um aumento de 13%, chegando a 6.049,30, o realizável a longo prazo
em 1.188,11 e um índice de endividamento de 0,26.2021: o passivo circulante aumentou 17% em relação ao ano de 2019, totalizando
2.562,22 e o não circulante 7.643,12, significando um aumento de 46%; os índices de liquidez seca e geral permanecem os mesmos
do ano anterior, em (#62) 0,56 e 0,90, respectivamente; já a análise horizontal progrediu em 42% comparado ao ano de 2019,
totalizando 7.960,92 e o realizável a longo prazo apresentando uma queda de 2%, com 1.240,62, e o índice de endividamento em
0,25.Através das análises, foi possível concluir que, no ano de 2019 a empresa tinha capacidade apenas de pagar suas dívidas a
curto prazo, mas a longo prazo, sem sucesso.

CONCLUSOES
Portanto, apesar da alta em seu ativo e uma boa circulação de vendas, a desvalorização dos terrenos e construções decorrente da
pandemia, fez com que a empresa apresentasse baixa capacidade para o pagamento de suas dívidas, com um agravamento maior no
cenário pós-pandêmico, nos anos de 2020 e 2021.

REFERENCIAS
Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076)
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4848438 - EDUARDA SOUSA OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa CYRELA S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

A Cyrela é uma empresa de construção civil que foi fundada em 1962 e realiza trabalhos de alto padrão e luxo, além de projetos
sociais, como por exemplo o Instituto Cyrela.Nos dias de hojea empresa atua em 3 países da América do Sul, tendo sua matriz
estabelecida no Brasil e se consolidando como a 6° maior construtora nacional, aproveitando as possibilidades de investimentos do
mercado externoe das reformas do governo.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa CYRELA S.A. no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos
seguintes (2020/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Rumo Logística dos anos 2019, 2020 e 2021. De posse desse demonstrativo
financeiro, calculou-se os índices de liquidez geral, corrente, seca, capital circulante liquido. Ainda calculou-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou-se mão da analise horizontal.

RESULTADOS

2019: a companhia finalizou o ano com passivo circulante no valor de 2.190,04 e o passivo não circulante em 5.225,40; índice de
liquidez seca com (#60) 1,24, índice de liquidez geral em 0,89, análise horizontal em 5.353,36, realizável a longo prazo em 1.256,21 e
um índice de endividamento de 0,29.2020: o passivo circulante ficou em 2.106,36, ou seja, ocorreu uma redução de 3,82% em
comparação a 2019, já o não circulante obteve um aumento de 13%, ficando em 5.929,19; o índice de liquidez seca foi ficou em (#62)
0,56 e geral em 0,90; a análise horizontal finalizou o ano com um aumento de 13%, chegando a 6.049,30, o realizável a longo prazo
em 1.188,11 e um índice de endividamento de 0,26.2021: o passivo circulante aumentou 17% em relação ao ano de 2019, totalizando
2.562,22 e o não circulante 7.643,12, significando um aumento de 46%; os índices de liquidez seca e geral permanecem os mesmos
do ano anterior, em (#62) 0,56 e 0,90, respectivamente; já a análise horizontal progrediu em 42% comparado ao ano de 2019,
totalizando 7.960,92 e o realizável a longo prazo apresentando uma queda de 2%, com 1.240,62, e o índice de endividamento em
0,25.Através das análises, foi possível concluir que, no ano de 2019 a empresa tinha capacidade apenas de pagar suas dívidas a
curto prazo, mas a longo prazo, sem sucesso.

CONCLUSOES
Portanto, apesar da alta em seu ativo e uma boa circulação de vendas, a desvalorização dos terrenos e construções decorrente da
pandemia, fez com que a empresa apresentasse baixa capacidade para o pagamento de suas dívidas, com um agravamento maior no
cenário pós-pandêmico, nos anos de 2020 e 2021.

REFERENCIAS
Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076)
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3677737 - ESTEVAO GIL DE ARAUJO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DO CÂNCER DE PRÓSTATA

INTRODUCAO

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA), o principal fator de risco é a idade e sua incidência aumenta significativamente a partir dos 50 anos. Em
relação à etiologia, apesar de ser um câncer muito comum, é relativamente pouco conhecida. Outros fatores de risco conhecidos
que aumentam o risco da doença são: história familiar, fatores genéticos hereditários, como síndrome de Lynch e mutações no
BRCA1 e BRCA2, tabagismo e excesso de gordura corporal. Os principais métodos para a detecção do carcinoma de próstata são o
toque retal, níveis sanguíneos do antígeno prostático específico (PSA) e a ultrassonografia transretal para biópsia. A
ultrassonografia transretal permite a realização de cortes em todos os planos, proporcionando maior acurácia ao método. Sua
principal proposta é na orientação de biópsias prostáticas, pois o desenvolvimento das sondas transretais modernas viabilizou
dirigir a agulha de biópsia para a área a ser estudada. Em suma, há poucos motivos para realizar a ultrassonografia transretal
quando esta não for acompanhada da biópsia da glândula. O uso do doppler aumenta o poder de diagnóstico do carcinoma
prostático, devendo, portanto, fazer parte integrante da rotina deste exame ecográfico. A histologia do câncer de próstata,
especialmente o score Gleason, é importante para fazer uma previsão dos resultados dos pacientes.

OBJETIVOS Estudar os achados ultrassonográficos do câncer de próstata.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico com pesquisa na base de dados Scielo e Pubmed de artigos científicos selecionados que foram
publicados no período de 2006 a 2022 a partir dos descritores “ prostate cancer “, “ imaging prostate” e “ultrasound prostate
cancer”.

RESULTADOS
Foram selecionadas imagens cujas descrições são: nódulo hipoecóico na zona periférica, sem vascularização e na histopatologia,
observou-se área de infarto; nódulo hipoecóico na zona periférica com hipervascularização no seu interior e na histopatologia,
adenocarcinoma.

CONCLUSOES
O ultrassom transretal é fundamental para a realização de histopatologia dirigida, a fim de entender o diagnóstico e prognóstico do
paciente e permite a utilização de doppler, caso seja constatado alguma anormalidade. O uso do ultrassom transretal sem o uso da
biópsia mostra-se como um exame limitado.

REFERENCIAS

Santos VCT, Milito MA, Marchiori E. O papel atual da ultra-sonografia transretal da próstata na detecção precoce do câncer
prostático. Radiol Bras. 2006 Jun;39(3):185-92. Gupta I, Freid B, Masarapu V, Machado P, Trabulsi E, Wallace K, et al. Transrectal
Subharmonic Ultrasound Imaging for Prostate Cancer Detection. Urology. 2020;138:106-12. Novis MI, Baroni RH, Cerri LM, Mattedi
RL, Buchpiguel CA. Clinically low-risk prostate cancer: evaluation with transrectal doppler ultrasound and functional magnetic
resonance imaging. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(1):27-34. Wildeboer RR, van Sloun RJG, Postema AW, Mannaerts CK, Gayet M,
Beerlage HP, et al. Accurate validation of ultrasound imaging of prostate cancer: a review of challenges in registration of imaging
and histopathology. J Ultrasound. 2018;21(3):197-207.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DO CÂNCER DE PRÓSTATA

INTRODUCAO

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA), o principal fator de risco é a idade e sua incidência aumenta significativamente a partir dos 50 anos. Em
relação à etiologia, apesar de ser um câncer muito comum, é relativamente pouco conhecida. Outros fatores de risco conhecidos
que aumentam o risco da doença são: história familiar, fatores genéticos hereditários, como síndrome de Lynch e mutações no
BRCA1 e BRCA2, tabagismo e excesso de gordura corporal. Os principais métodos para a detecção do carcinoma de próstata são o
toque retal, níveis sanguíneos do antígeno prostático específico (PSA) e a ultrassonografia transretal para biópsia. A
ultrassonografia transretal permite a realização de cortes em todos os planos, proporcionando maior acurácia ao método. Sua
principal proposta é na orientação de biópsias prostáticas, pois o desenvolvimento das sondas transretais modernas viabilizou
dirigir a agulha de biópsia para a área a ser estudada. Em suma, há poucos motivos para realizar a ultrassonografia transretal
quando esta não for acompanhada da biópsia da glândula. O uso do doppler aumenta o poder de diagnóstico do carcinoma
prostático, devendo, portanto, fazer parte integrante da rotina deste exame ecográfico. A histologia do câncer de próstata,
especialmente o score Gleason, é importante para fazer uma previsão dos resultados dos pacientes.

OBJETIVOS Estudar os achados ultrassonográficos do câncer de próstata.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico com pesquisa na base de dados Scielo e Pubmed de artigos científicos selecionados que foram
publicados no período de 2006 a 2022 a partir dos descritores “ prostate cancer “, “ imaging prostate” e “ultrasound prostate
cancer”.

RESULTADOS
Foram selecionadas imagens cujas descrições são: nódulo hipoecóico na zona periférica, sem vascularização e na histopatologia,
observou-se área de infarto; nódulo hipoecóico na zona periférica com hipervascularização no seu interior e na histopatologia,
adenocarcinoma.

CONCLUSOES
O ultrassom transretal é fundamental para a realização de histopatologia dirigida, a fim de entender o diagnóstico e prognóstico do
paciente e permite a utilização de doppler, caso seja constatado alguma anormalidade. O uso do ultrassom transretal sem o uso da
biópsia mostra-se como um exame limitado.

REFERENCIAS

Santos VCT, Milito MA, Marchiori E. O papel atual da ultra-sonografia transretal da próstata na detecção precoce do câncer
prostático. Radiol Bras. 2006 Jun;39(3):185-92. Gupta I, Freid B, Masarapu V, Machado P, Trabulsi E, Wallace K, et al. Transrectal
Subharmonic Ultrasound Imaging for Prostate Cancer Detection. Urology. 2020;138:106-12. Novis MI, Baroni RH, Cerri LM, Mattedi
RL, Buchpiguel CA. Clinically low-risk prostate cancer: evaluation with transrectal doppler ultrasound and functional magnetic
resonance imaging. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(1):27-34. Wildeboer RR, van Sloun RJG, Postema AW, Mannaerts CK, Gayet M,
Beerlage HP, et al. Accurate validation of ultrasound imaging of prostate cancer: a review of challenges in registration of imaging
and histopathology. J Ultrasound. 2018;21(3):197-207.

Página 1056



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13818
Radiologia

Médica
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

3681327 - MARIA JULIA BARBOSA COSTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DO CÂNCER DE PRÓSTATA

INTRODUCAO

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA), o principal fator de risco é a idade e sua incidência aumenta significativamente a partir dos 50 anos. Em
relação à etiologia, apesar de ser um câncer muito comum, é relativamente pouco conhecida. Outros fatores de risco conhecidos
que aumentam o risco da doença são: história familiar, fatores genéticos hereditários, como síndrome de Lynch e mutações no
BRCA1 e BRCA2, tabagismo e excesso de gordura corporal. Os principais métodos para a detecção do carcinoma de próstata são o
toque retal, níveis sanguíneos do antígeno prostático específico (PSA) e a ultrassonografia transretal para biópsia. A
ultrassonografia transretal permite a realização de cortes em todos os planos, proporcionando maior acurácia ao método. Sua
principal proposta é na orientação de biópsias prostáticas, pois o desenvolvimento das sondas transretais modernas viabilizou
dirigir a agulha de biópsia para a área a ser estudada. Em suma, há poucos motivos para realizar a ultrassonografia transretal
quando esta não for acompanhada da biópsia da glândula. O uso do doppler aumenta o poder de diagnóstico do carcinoma
prostático, devendo, portanto, fazer parte integrante da rotina deste exame ecográfico. A histologia do câncer de próstata,
especialmente o score Gleason, é importante para fazer uma previsão dos resultados dos pacientes.

OBJETIVOS Estudar os achados ultrassonográficos do câncer de próstata.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico com pesquisa na base de dados Scielo e Pubmed de artigos científicos selecionados que foram
publicados no período de 2006 a 2022 a partir dos descritores “ prostate cancer “, “ imaging prostate” e “ultrasound prostate
cancer”.

RESULTADOS
Foram selecionadas imagens cujas descrições são: nódulo hipoecóico na zona periférica, sem vascularização e na histopatologia,
observou-se área de infarto; nódulo hipoecóico na zona periférica com hipervascularização no seu interior e na histopatologia,
adenocarcinoma.

CONCLUSOES
O ultrassom transretal é fundamental para a realização de histopatologia dirigida, a fim de entender o diagnóstico e prognóstico do
paciente e permite a utilização de doppler, caso seja constatado alguma anormalidade. O uso do ultrassom transretal sem o uso da
biópsia mostra-se como um exame limitado.

REFERENCIAS

Santos VCT, Milito MA, Marchiori E. O papel atual da ultra-sonografia transretal da próstata na detecção precoce do câncer
prostático. Radiol Bras. 2006 Jun;39(3):185-92. Gupta I, Freid B, Masarapu V, Machado P, Trabulsi E, Wallace K, et al. Transrectal
Subharmonic Ultrasound Imaging for Prostate Cancer Detection. Urology. 2020;138:106-12. Novis MI, Baroni RH, Cerri LM, Mattedi
RL, Buchpiguel CA. Clinically low-risk prostate cancer: evaluation with transrectal doppler ultrasound and functional magnetic
resonance imaging. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(1):27-34. Wildeboer RR, van Sloun RJG, Postema AW, Mannaerts CK, Gayet M,
Beerlage HP, et al. Accurate validation of ultrasound imaging of prostate cancer: a review of challenges in registration of imaging
and histopathology. J Ultrasound. 2018;21(3):197-207.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DO CÂNCER DE PRÓSTATA

INTRODUCAO

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA), o principal fator de risco é a idade e sua incidência aumenta significativamente a partir dos 50 anos. Em
relação à etiologia, apesar de ser um câncer muito comum, é relativamente pouco conhecida. Outros fatores de risco conhecidos
que aumentam o risco da doença são: história familiar, fatores genéticos hereditários, como síndrome de Lynch e mutações no
BRCA1 e BRCA2, tabagismo e excesso de gordura corporal. Os principais métodos para a detecção do carcinoma de próstata são o
toque retal, níveis sanguíneos do antígeno prostático específico (PSA) e a ultrassonografia transretal para biópsia. A
ultrassonografia transretal permite a realização de cortes em todos os planos, proporcionando maior acurácia ao método. Sua
principal proposta é na orientação de biópsias prostáticas, pois o desenvolvimento das sondas transretais modernas viabilizou
dirigir a agulha de biópsia para a área a ser estudada. Em suma, há poucos motivos para realizar a ultrassonografia transretal
quando esta não for acompanhada da biópsia da glândula. O uso do doppler aumenta o poder de diagnóstico do carcinoma
prostático, devendo, portanto, fazer parte integrante da rotina deste exame ecográfico. A histologia do câncer de próstata,
especialmente o score Gleason, é importante para fazer uma previsão dos resultados dos pacientes.

OBJETIVOS Estudar os achados ultrassonográficos do câncer de próstata.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico com pesquisa na base de dados Scielo e Pubmed de artigos científicos selecionados que foram
publicados no período de 2006 a 2022 a partir dos descritores “ prostate cancer “, “ imaging prostate” e “ultrasound prostate
cancer”.

RESULTADOS
Foram selecionadas imagens cujas descrições são: nódulo hipoecóico na zona periférica, sem vascularização e na histopatologia,
observou-se área de infarto; nódulo hipoecóico na zona periférica com hipervascularização no seu interior e na histopatologia,
adenocarcinoma.

CONCLUSOES
O ultrassom transretal é fundamental para a realização de histopatologia dirigida, a fim de entender o diagnóstico e prognóstico do
paciente e permite a utilização de doppler, caso seja constatado alguma anormalidade. O uso do ultrassom transretal sem o uso da
biópsia mostra-se como um exame limitado.

REFERENCIAS

Santos VCT, Milito MA, Marchiori E. O papel atual da ultra-sonografia transretal da próstata na detecção precoce do câncer
prostático. Radiol Bras. 2006 Jun;39(3):185-92. Gupta I, Freid B, Masarapu V, Machado P, Trabulsi E, Wallace K, et al. Transrectal
Subharmonic Ultrasound Imaging for Prostate Cancer Detection. Urology. 2020;138:106-12. Novis MI, Baroni RH, Cerri LM, Mattedi
RL, Buchpiguel CA. Clinically low-risk prostate cancer: evaluation with transrectal doppler ultrasound and functional magnetic
resonance imaging. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(1):27-34. Wildeboer RR, van Sloun RJG, Postema AW, Mannaerts CK, Gayet M,
Beerlage HP, et al. Accurate validation of ultrasound imaging of prostate cancer: a review of challenges in registration of imaging
and histopathology. J Ultrasound. 2018;21(3):197-207.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DO CÂNCER DE PRÓSTATA

INTRODUCAO

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA), o principal fator de risco é a idade e sua incidência aumenta significativamente a partir dos 50 anos. Em
relação à etiologia, apesar de ser um câncer muito comum, é relativamente pouco conhecida. Outros fatores de risco conhecidos
que aumentam o risco da doença são: história familiar, fatores genéticos hereditários, como síndrome de Lynch e mutações no
BRCA1 e BRCA2, tabagismo e excesso de gordura corporal. Os principais métodos para a detecção do carcinoma de próstata são o
toque retal, níveis sanguíneos do antígeno prostático específico (PSA) e a ultrassonografia transretal para biópsia. A
ultrassonografia transretal permite a realização de cortes em todos os planos, proporcionando maior acurácia ao método. Sua
principal proposta é na orientação de biópsias prostáticas, pois o desenvolvimento das sondas transretais modernas viabilizou
dirigir a agulha de biópsia para a área a ser estudada. Em suma, há poucos motivos para realizar a ultrassonografia transretal
quando esta não for acompanhada da biópsia da glândula. O uso do doppler aumenta o poder de diagnóstico do carcinoma
prostático, devendo, portanto, fazer parte integrante da rotina deste exame ecográfico. A histologia do câncer de próstata,
especialmente o score Gleason, é importante para fazer uma previsão dos resultados dos pacientes.

OBJETIVOS Estudar os achados ultrassonográficos do câncer de próstata.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico com pesquisa na base de dados Scielo e Pubmed de artigos científicos selecionados que foram
publicados no período de 2006 a 2022 a partir dos descritores “ prostate cancer “, “ imaging prostate” e “ultrasound prostate
cancer”.

RESULTADOS
Foram selecionadas imagens cujas descrições são: nódulo hipoecóico na zona periférica, sem vascularização e na histopatologia,
observou-se área de infarto; nódulo hipoecóico na zona periférica com hipervascularização no seu interior e na histopatologia,
adenocarcinoma.

CONCLUSOES
O ultrassom transretal é fundamental para a realização de histopatologia dirigida, a fim de entender o diagnóstico e prognóstico do
paciente e permite a utilização de doppler, caso seja constatado alguma anormalidade. O uso do ultrassom transretal sem o uso da
biópsia mostra-se como um exame limitado.

REFERENCIAS

Santos VCT, Milito MA, Marchiori E. O papel atual da ultra-sonografia transretal da próstata na detecção precoce do câncer
prostático. Radiol Bras. 2006 Jun;39(3):185-92. Gupta I, Freid B, Masarapu V, Machado P, Trabulsi E, Wallace K, et al. Transrectal
Subharmonic Ultrasound Imaging for Prostate Cancer Detection. Urology. 2020;138:106-12. Novis MI, Baroni RH, Cerri LM, Mattedi
RL, Buchpiguel CA. Clinically low-risk prostate cancer: evaluation with transrectal doppler ultrasound and functional magnetic
resonance imaging. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(1):27-34. Wildeboer RR, van Sloun RJG, Postema AW, Mannaerts CK, Gayet M,
Beerlage HP, et al. Accurate validation of ultrasound imaging of prostate cancer: a review of challenges in registration of imaging
and histopathology. J Ultrasound. 2018;21(3):197-207.
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TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa GOL S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

A Gol teve início em suas operações em 2001, e desde então vem estando no TOP 3 do mercado comercial nacional, mesmo com
alguns obstáculos como a pandemia do covid19, guerra Ucrânia entre outros, que ocorreram durante esses três anos a Gol não se
deixou abater e está em uma grande evolução trazendo novos projetos, novas marcas, baixo custo, mais segurança e a tecnologia a
seu favor para que assim continue sendo uma das melhores linhas aéreas

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Gol. No ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2020/21).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Gol do ano de 2019,2020 e 2021. De posse desse demonstrativo financeiro,
calculou-se os inícios de liquidez geral, corrente seca e capital circulante liquido ainda, calculou-se os índices de endividamento,
participação de capital de terceiro e composição de endividamento também se lançou análise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019 foi identificado que a empresa teve no geral um índice ruim, verifique que o ILG e ILC foram negativos neste ano
ILG=0,37 e ILC=0,48, já no ano de 2019, devido ser o início da pandemia muitas pessoas ficaram com receio da multidão. Entretanto
com a pandemia fez com que a posição da empresa ficasse em uma situação crítica ILG=0,42 e ILC=0,31 no ano de 2020 o
aeroporto foi fechado e assim dificultando os lucros nos voos. E já entrando no ano de2021 onde os casos de covid-19 tiveram um
aumento bem maior que os anos anteriores esses foram os seguintes índicesILG=0,14 e ILC= O,24 os voos voltaram com uma
porcentagem bem baixa, sendo assim não obteve lucro suficientes para os pagamentos necessários

CONCLUSOES
Concluindo que de fato a pandemia foi extremamente prejudicial para Gol como informado no ano de 2021, entretanto pesquisas
apontam que tudo está se normalizando e que no final do ano de 2022 estará regularizado grande parte dos voos.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa GOL S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

A Gol teve início em suas operações em 2001, e desde então vem estando no TOP 3 do mercado comercial nacional, mesmo com
alguns obstáculos como a pandemia do covid19, guerra Ucrânia entre outros, que ocorreram durante esses três anos a Gol não se
deixou abater e está em uma grande evolução trazendo novos projetos, novas marcas, baixo custo, mais segurança e a tecnologia a
seu favor para que assim continue sendo uma das melhores linhas aéreas

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Gol. No ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2020/21).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Gol do ano de 2019,2020 e 2021. De posse desse demonstrativo financeiro,
calculou-se os inícios de liquidez geral, corrente seca e capital circulante liquido ainda, calculou-se os índices de endividamento,
participação de capital de terceiro e composição de endividamento também se lançou análise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019 foi identificado que a empresa teve no geral um índice ruim, verifique que o ILG e ILC foram negativos neste ano
ILG=0,37 e ILC=0,48, já no ano de 2019, devido ser o início da pandemia muitas pessoas ficaram com receio da multidão. Entretanto
com a pandemia fez com que a posição da empresa ficasse em uma situação crítica ILG=0,42 e ILC=0,31 no ano de 2020 o
aeroporto foi fechado e assim dificultando os lucros nos voos. E já entrando no ano de2021 onde os casos de covid-19 tiveram um
aumento bem maior que os anos anteriores esses foram os seguintes índicesILG=0,14 e ILC= O,24 os voos voltaram com uma
porcentagem bem baixa, sendo assim não obteve lucro suficientes para os pagamentos necessários

CONCLUSOES
Concluindo que de fato a pandemia foi extremamente prejudicial para Gol como informado no ano de 2021, entretanto pesquisas
apontam que tudo está se normalizando e que no final do ano de 2022 estará regularizado grande parte dos voos.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)

Página 1061



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13819
Ciências

Contábeis
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4982347 - ITALO SILVA ARAUJO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa GOL S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

A Gol teve início em suas operações em 2001, e desde então vem estando no TOP 3 do mercado comercial nacional, mesmo com
alguns obstáculos como a pandemia do covid19, guerra Ucrânia entre outros, que ocorreram durante esses três anos a Gol não se
deixou abater e está em uma grande evolução trazendo novos projetos, novas marcas, baixo custo, mais segurança e a tecnologia a
seu favor para que assim continue sendo uma das melhores linhas aéreas

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Gol. No ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2020/21).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Gol do ano de 2019,2020 e 2021. De posse desse demonstrativo financeiro,
calculou-se os inícios de liquidez geral, corrente seca e capital circulante liquido ainda, calculou-se os índices de endividamento,
participação de capital de terceiro e composição de endividamento também se lançou análise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019 foi identificado que a empresa teve no geral um índice ruim, verifique que o ILG e ILC foram negativos neste ano
ILG=0,37 e ILC=0,48, já no ano de 2019, devido ser o início da pandemia muitas pessoas ficaram com receio da multidão. Entretanto
com a pandemia fez com que a posição da empresa ficasse em uma situação crítica ILG=0,42 e ILC=0,31 no ano de 2020 o
aeroporto foi fechado e assim dificultando os lucros nos voos. E já entrando no ano de2021 onde os casos de covid-19 tiveram um
aumento bem maior que os anos anteriores esses foram os seguintes índicesILG=0,14 e ILC= O,24 os voos voltaram com uma
porcentagem bem baixa, sendo assim não obteve lucro suficientes para os pagamentos necessários

CONCLUSOES
Concluindo que de fato a pandemia foi extremamente prejudicial para Gol como informado no ano de 2021, entretanto pesquisas
apontam que tudo está se normalizando e que no final do ano de 2022 estará regularizado grande parte dos voos.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4987853 - PABLO HENRIQUE SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa GOL S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

A Gol teve início em suas operações em 2001, e desde então vem estando no TOP 3 do mercado comercial nacional, mesmo com
alguns obstáculos como a pandemia do covid19, guerra Ucrânia entre outros, que ocorreram durante esses três anos a Gol não se
deixou abater e está em uma grande evolução trazendo novos projetos, novas marcas, baixo custo, mais segurança e a tecnologia a
seu favor para que assim continue sendo uma das melhores linhas aéreas

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Gol. No ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2020/21).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Gol do ano de 2019,2020 e 2021. De posse desse demonstrativo financeiro,
calculou-se os inícios de liquidez geral, corrente seca e capital circulante liquido ainda, calculou-se os índices de endividamento,
participação de capital de terceiro e composição de endividamento também se lançou análise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019 foi identificado que a empresa teve no geral um índice ruim, verifique que o ILG e ILC foram negativos neste ano
ILG=0,37 e ILC=0,48, já no ano de 2019, devido ser o início da pandemia muitas pessoas ficaram com receio da multidão. Entretanto
com a pandemia fez com que a posição da empresa ficasse em uma situação crítica ILG=0,42 e ILC=0,31 no ano de 2020 o
aeroporto foi fechado e assim dificultando os lucros nos voos. E já entrando no ano de2021 onde os casos de covid-19 tiveram um
aumento bem maior que os anos anteriores esses foram os seguintes índicesILG=0,14 e ILC= O,24 os voos voltaram com uma
porcentagem bem baixa, sendo assim não obteve lucro suficientes para os pagamentos necessários

CONCLUSOES
Concluindo que de fato a pandemia foi extremamente prejudicial para Gol como informado no ano de 2021, entretanto pesquisas
apontam que tudo está se normalizando e que no final do ano de 2022 estará regularizado grande parte dos voos.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4996763 - THAMIRES OLIVEIRA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa GOL S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

A Gol teve início em suas operações em 2001, e desde então vem estando no TOP 3 do mercado comercial nacional, mesmo com
alguns obstáculos como a pandemia do covid19, guerra Ucrânia entre outros, que ocorreram durante esses três anos a Gol não se
deixou abater e está em uma grande evolução trazendo novos projetos, novas marcas, baixo custo, mais segurança e a tecnologia a
seu favor para que assim continue sendo uma das melhores linhas aéreas

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Gol. No ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2020/21).

METODOLOGIA
Utilizou-se os balanços patrimoniais da empresa Gol do ano de 2019,2020 e 2021. De posse desse demonstrativo financeiro,
calculou-se os inícios de liquidez geral, corrente seca e capital circulante liquido ainda, calculou-se os índices de endividamento,
participação de capital de terceiro e composição de endividamento também se lançou análise horizontal.

RESULTADOS

No ano de 2019 foi identificado que a empresa teve no geral um índice ruim, verifique que o ILG e ILC foram negativos neste ano
ILG=0,37 e ILC=0,48, já no ano de 2019, devido ser o início da pandemia muitas pessoas ficaram com receio da multidão. Entretanto
com a pandemia fez com que a posição da empresa ficasse em uma situação crítica ILG=0,42 e ILC=0,31 no ano de 2020 o
aeroporto foi fechado e assim dificultando os lucros nos voos. E já entrando no ano de2021 onde os casos de covid-19 tiveram um
aumento bem maior que os anos anteriores esses foram os seguintes índicesILG=0,14 e ILC= O,24 os voos voltaram com uma
porcentagem bem baixa, sendo assim não obteve lucro suficientes para os pagamentos necessários

CONCLUSOES
Concluindo que de fato a pandemia foi extremamente prejudicial para Gol como informado no ano de 2021, entretanto pesquisas
apontam que tudo está se normalizando e que no final do ano de 2022 estará regularizado grande parte dos voos.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4037278 - GABRIELE GOMES RODRIGUES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Violência obstétrica em gestantes e puérperas pretas, indígenas e quilombolas: revisão da literatura

INTRODUCAO
O termo violência obstétrica tem sido proposto para definir a violência que ocorre durante o atendimento profissional à gestante, no
parto ou após o parto de seus filhos. Significa desrespeitar a autonomia, a perfeição física e mental, ou seja, emoções, escolhas e
preferências, atingindo diretamente as mulheres e seus bebês.

OBJETIVOS Compreender através da literatura os impactos da violência obstétrica em gestantes/puérperas pretas, indígenas e quilombolas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, a busca em base/portal de dados foi ampla e diversificada, se deu no período
entre janeiro e agosto de 2022, para este estudo foram utilizadas Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), integradas a Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Foram estabelecidos os
seguintes critérios de inclusão: artigos que respondessem à questão do estudo; disponíveis na íntegra em meio eletrônico; em
idioma inglês ou português e publicado a partir de 2017. Constituíram como critérios de exclusão: artigos em duplicidade, cartas,
editoriais, relatos de experiência, revisões, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, sem livre acesso, estudos que
não se adequaram ao tema, população de estudo e aos objetivos propostos. A avaliação da qualidade metodológica dos estudos foi
realizada por dois revisores de forma independente e, diante de divergências, houve a participação de um terceiro revisor. O nível de
evidência somado à qualidade da mesma é igual à força da evidência, sendo esta responsável por fornecer confiança aos
profissionais de saúde para a mudança na prática clínica. Os resultados e a discussão dos dados foram apresentados de maneira
descritiva com o intuito de possibilitar ao leitor a avaliação da aplicabilidade do método da revisão integrativa elaborada, buscando
atingir os objetivos deste estudo.

RESULTADOS

Uma vez que a pesquisa trata sobre violência obstétrica nas mulheres pretas, indígenas e quilombolas podemos inserir que os três
grupos sofrem com a discriminação. Deste modo, ao se tratar da violência obstétrica, nos deparamos com a falta de humanização
nos relatos que dizem que o negro é forte e que não adoecem como desculpa para negligenciar remédios e anestesia no momento
do parto. O parto que prevalece entre as mulheres do quilombo é por meio vaginal o que aumenta a situação de morte criança ou da
mãe. O que poderia ser evitado se não diminuísse tanto o parto por cesárea. Nota-se que essas condições também acontecem com
a população negra.

CONCLUSOES

Contudo, o preconceito racial tem passado despercebido pela sociedade e até mesmo para as vítimas, sendo camuflado como fruto
da desigualdade econômica e não racial. Ainda podemos descrever que no Brasil, a cultura de mulheres parteiras as quais ajudavam
outras mulheres terem seus filhos em casa termina e outra cultura ditada pela sociedade traz a ideia de que partos realizados fora
do âmbito hospitalar é perigoso, a mãe e a criança podem morrer. Além disso, outra questão é o fato de que a experiencia de ser
mãe deve vir acompanhada pela dor do parto normal.

REFERENCIAS
1. Lansky S, Souza KV, Peixoto ERM, Oliviera BJ, Diniz CSG, Vieira NF et al. Violência obstétrica: influência da Exposição Sentidos do
Nascer na vivência das gestantes. Ciênc. saúde coletiva. 2019;24(8): 2811-2823 2. Jardim DMB, Modena CM. A violência obstétrica
no cotidiano do atendimento e suas características. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2018;26:e 3069
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4231945 - ERIKA EDUARDO DE SOUZA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Violência obstétrica em gestantes e puérperas pretas, indígenas e quilombolas: revisão da literatura

INTRODUCAO
O termo violência obstétrica tem sido proposto para definir a violência que ocorre durante o atendimento profissional à gestante, no
parto ou após o parto de seus filhos. Significa desrespeitar a autonomia, a perfeição física e mental, ou seja, emoções, escolhas e
preferências, atingindo diretamente as mulheres e seus bebês.

OBJETIVOS Compreender através da literatura os impactos da violência obstétrica em gestantes/puérperas pretas, indígenas e quilombolas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, a busca em base/portal de dados foi ampla e diversificada, se deu no período
entre janeiro e agosto de 2022, para este estudo foram utilizadas Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), integradas a Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Foram estabelecidos os
seguintes critérios de inclusão: artigos que respondessem à questão do estudo; disponíveis na íntegra em meio eletrônico; em
idioma inglês ou português e publicado a partir de 2017. Constituíram como critérios de exclusão: artigos em duplicidade, cartas,
editoriais, relatos de experiência, revisões, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, sem livre acesso, estudos que
não se adequaram ao tema, população de estudo e aos objetivos propostos. A avaliação da qualidade metodológica dos estudos foi
realizada por dois revisores de forma independente e, diante de divergências, houve a participação de um terceiro revisor. O nível de
evidência somado à qualidade da mesma é igual à força da evidência, sendo esta responsável por fornecer confiança aos
profissionais de saúde para a mudança na prática clínica. Os resultados e a discussão dos dados foram apresentados de maneira
descritiva com o intuito de possibilitar ao leitor a avaliação da aplicabilidade do método da revisão integrativa elaborada, buscando
atingir os objetivos deste estudo.

RESULTADOS

Uma vez que a pesquisa trata sobre violência obstétrica nas mulheres pretas, indígenas e quilombolas podemos inserir que os três
grupos sofrem com a discriminação. Deste modo, ao se tratar da violência obstétrica, nos deparamos com a falta de humanização
nos relatos que dizem que o negro é forte e que não adoecem como desculpa para negligenciar remédios e anestesia no momento
do parto. O parto que prevalece entre as mulheres do quilombo é por meio vaginal o que aumenta a situação de morte criança ou da
mãe. O que poderia ser evitado se não diminuísse tanto o parto por cesárea. Nota-se que essas condições também acontecem com
a população negra.

CONCLUSOES

Contudo, o preconceito racial tem passado despercebido pela sociedade e até mesmo para as vítimas, sendo camuflado como fruto
da desigualdade econômica e não racial. Ainda podemos descrever que no Brasil, a cultura de mulheres parteiras as quais ajudavam
outras mulheres terem seus filhos em casa termina e outra cultura ditada pela sociedade traz a ideia de que partos realizados fora
do âmbito hospitalar é perigoso, a mãe e a criança podem morrer. Além disso, outra questão é o fato de que a experiencia de ser
mãe deve vir acompanhada pela dor do parto normal.

REFERENCIAS
1. Lansky S, Souza KV, Peixoto ERM, Oliviera BJ, Diniz CSG, Vieira NF et al. Violência obstétrica: influência da Exposição Sentidos do
Nascer na vivência das gestantes. Ciênc. saúde coletiva. 2019;24(8): 2811-2823 2. Jardim DMB, Modena CM. A violência obstétrica
no cotidiano do atendimento e suas características. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2018;26:e 3069

Página 1066



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13820
Enfermagem

Obstétrica
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4233841 - ELIZABETE RIBEIRO DE CASTRO BARBOSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Violência obstétrica em gestantes e puérperas pretas, indígenas e quilombolas: revisão da literatura

INTRODUCAO
O termo violência obstétrica tem sido proposto para definir a violência que ocorre durante o atendimento profissional à gestante, no
parto ou após o parto de seus filhos. Significa desrespeitar a autonomia, a perfeição física e mental, ou seja, emoções, escolhas e
preferências, atingindo diretamente as mulheres e seus bebês.

OBJETIVOS Compreender através da literatura os impactos da violência obstétrica em gestantes/puérperas pretas, indígenas e quilombolas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, a busca em base/portal de dados foi ampla e diversificada, se deu no período
entre janeiro e agosto de 2022, para este estudo foram utilizadas Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), integradas a Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Foram estabelecidos os
seguintes critérios de inclusão: artigos que respondessem à questão do estudo; disponíveis na íntegra em meio eletrônico; em
idioma inglês ou português e publicado a partir de 2017. Constituíram como critérios de exclusão: artigos em duplicidade, cartas,
editoriais, relatos de experiência, revisões, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, sem livre acesso, estudos que
não se adequaram ao tema, população de estudo e aos objetivos propostos. A avaliação da qualidade metodológica dos estudos foi
realizada por dois revisores de forma independente e, diante de divergências, houve a participação de um terceiro revisor. O nível de
evidência somado à qualidade da mesma é igual à força da evidência, sendo esta responsável por fornecer confiança aos
profissionais de saúde para a mudança na prática clínica. Os resultados e a discussão dos dados foram apresentados de maneira
descritiva com o intuito de possibilitar ao leitor a avaliação da aplicabilidade do método da revisão integrativa elaborada, buscando
atingir os objetivos deste estudo.

RESULTADOS

Uma vez que a pesquisa trata sobre violência obstétrica nas mulheres pretas, indígenas e quilombolas podemos inserir que os três
grupos sofrem com a discriminação. Deste modo, ao se tratar da violência obstétrica, nos deparamos com a falta de humanização
nos relatos que dizem que o negro é forte e que não adoecem como desculpa para negligenciar remédios e anestesia no momento
do parto. O parto que prevalece entre as mulheres do quilombo é por meio vaginal o que aumenta a situação de morte criança ou da
mãe. O que poderia ser evitado se não diminuísse tanto o parto por cesárea. Nota-se que essas condições também acontecem com
a população negra.

CONCLUSOES

Contudo, o preconceito racial tem passado despercebido pela sociedade e até mesmo para as vítimas, sendo camuflado como fruto
da desigualdade econômica e não racial. Ainda podemos descrever que no Brasil, a cultura de mulheres parteiras as quais ajudavam
outras mulheres terem seus filhos em casa termina e outra cultura ditada pela sociedade traz a ideia de que partos realizados fora
do âmbito hospitalar é perigoso, a mãe e a criança podem morrer. Além disso, outra questão é o fato de que a experiencia de ser
mãe deve vir acompanhada pela dor do parto normal.

REFERENCIAS
1. Lansky S, Souza KV, Peixoto ERM, Oliviera BJ, Diniz CSG, Vieira NF et al. Violência obstétrica: influência da Exposição Sentidos do
Nascer na vivência das gestantes. Ciênc. saúde coletiva. 2019;24(8): 2811-2823 2. Jardim DMB, Modena CM. A violência obstétrica
no cotidiano do atendimento e suas características. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2018;26:e 3069
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4577825 - PAULO HENRIQUE SODRE XAVIER 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Luis Carlos Gruenfeld

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Renner S.A. nos anos 2019 a 2021

INTRODUCAO
Analisando os demonstrativos dos anos de 2019/ 2020/ 2021, a Renner S.A. mostrou- se o porquê de ser a maior varejista nacional
do ramo da moda. Mesmo com a pandemia, conseguiu se adequar a uma crise mundial assim obtendo números e valorização pós
pandemia.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Renner S.A. no ano mediante anterior ao inicio da pandemia e os dois anos seguintes
(2019/2021).

METODOLOGIA
Utilizaram-se os balanços patrimoniais da empresa Renner S.A. dos anos 2019, 2020, e 2021. De posse desses demonstrativos
financeiros, calculou- se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante liquidam, ainda calcularam-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou- se na analise horizontal.

RESULTADOS

De acordo com os índices nos últimos anos percebe-se que houve uma variação significativa entre os anos de 2019 à 2021 como
exemplos podemos utilizar o ILG de 2019 (98%) da capacidade para pagar as suas dividas comparando a 2020 (104%) e 2021
(125%) que foram superiores ao ano de 2019. Outro índice importante é a analise horizontal onde podemos ver que em 2019 a
empresa utilizou 59,36% do capital próprio e teve 40,64% do capital de terceiros, enquanto que em 2020 seu capital próprio foi de
62,42% ficando com o capital de terceiros de 37,58%, em 2021 foi o que apresentou o maior investimento de terceiros dentro da
empresa ficando com o capital próprio de 54,20 e o de terceiros com 45,80.

CONCLUSOES
O mercado varejista é algo que esta ligada ao nosso dia a dia, mesmo que com uma crise mundial como foi a pandemia, a
recuperação financeira veio em curto prazo, como mostra os resultados da Renner que obteve números expressivos de
alavancagem maiores até em meio uma crise.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4857291 - VINICIUS GABRIEL SILVA BASTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Luis Carlos Gruenfeld

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Renner S.A. nos anos 2019 a 2021

INTRODUCAO
Analisando os demonstrativos dos anos de 2019/ 2020/ 2021, a Renner S.A. mostrou- se o porquê de ser a maior varejista nacional
do ramo da moda. Mesmo com a pandemia, conseguiu se adequar a uma crise mundial assim obtendo números e valorização pós
pandemia.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Renner S.A. no ano mediante anterior ao inicio da pandemia e os dois anos seguintes
(2019/2021).

METODOLOGIA
Utilizaram-se os balanços patrimoniais da empresa Renner S.A. dos anos 2019, 2020, e 2021. De posse desses demonstrativos
financeiros, calculou- se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante liquidam, ainda calcularam-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou- se na analise horizontal.

RESULTADOS

De acordo com os índices nos últimos anos percebe-se que houve uma variação significativa entre os anos de 2019 à 2021 como
exemplos podemos utilizar o ILG de 2019 (98%) da capacidade para pagar as suas dividas comparando a 2020 (104%) e 2021
(125%) que foram superiores ao ano de 2019. Outro índice importante é a analise horizontal onde podemos ver que em 2019 a
empresa utilizou 59,36% do capital próprio e teve 40,64% do capital de terceiros, enquanto que em 2020 seu capital próprio foi de
62,42% ficando com o capital de terceiros de 37,58%, em 2021 foi o que apresentou o maior investimento de terceiros dentro da
empresa ficando com o capital próprio de 54,20 e o de terceiros com 45,80.

CONCLUSOES
O mercado varejista é algo que esta ligada ao nosso dia a dia, mesmo que com uma crise mundial como foi a pandemia, a
recuperação financeira veio em curto prazo, como mostra os resultados da Renner que obteve números expressivos de
alavancagem maiores até em meio uma crise.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4879970 - RAFAEL RODRIGUES PORTUGAL 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Luis Carlos Gruenfeld

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Renner S.A. nos anos 2019 a 2021

INTRODUCAO
Analisando os demonstrativos dos anos de 2019/ 2020/ 2021, a Renner S.A. mostrou- se o porquê de ser a maior varejista nacional
do ramo da moda. Mesmo com a pandemia, conseguiu se adequar a uma crise mundial assim obtendo números e valorização pós
pandemia.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Renner S.A. no ano mediante anterior ao inicio da pandemia e os dois anos seguintes
(2019/2021).

METODOLOGIA
Utilizaram-se os balanços patrimoniais da empresa Renner S.A. dos anos 2019, 2020, e 2021. De posse desses demonstrativos
financeiros, calculou- se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante liquidam, ainda calcularam-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou- se na analise horizontal.

RESULTADOS

De acordo com os índices nos últimos anos percebe-se que houve uma variação significativa entre os anos de 2019 à 2021 como
exemplos podemos utilizar o ILG de 2019 (98%) da capacidade para pagar as suas dividas comparando a 2020 (104%) e 2021
(125%) que foram superiores ao ano de 2019. Outro índice importante é a analise horizontal onde podemos ver que em 2019 a
empresa utilizou 59,36% do capital próprio e teve 40,64% do capital de terceiros, enquanto que em 2020 seu capital próprio foi de
62,42% ficando com o capital de terceiros de 37,58%, em 2021 foi o que apresentou o maior investimento de terceiros dentro da
empresa ficando com o capital próprio de 54,20 e o de terceiros com 45,80.

CONCLUSOES
O mercado varejista é algo que esta ligada ao nosso dia a dia, mesmo que com uma crise mundial como foi a pandemia, a
recuperação financeira veio em curto prazo, como mostra os resultados da Renner que obteve números expressivos de
alavancagem maiores até em meio uma crise.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4883543 - RONALDO DA SILVA BARBOSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Luis Carlos Gruenfeld

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Renner S.A. nos anos 2019 a 2021

INTRODUCAO
Analisando os demonstrativos dos anos de 2019/ 2020/ 2021, a Renner S.A. mostrou- se o porquê de ser a maior varejista nacional
do ramo da moda. Mesmo com a pandemia, conseguiu se adequar a uma crise mundial assim obtendo números e valorização pós
pandemia.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Renner S.A. no ano mediante anterior ao inicio da pandemia e os dois anos seguintes
(2019/2021).

METODOLOGIA
Utilizaram-se os balanços patrimoniais da empresa Renner S.A. dos anos 2019, 2020, e 2021. De posse desses demonstrativos
financeiros, calculou- se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante liquidam, ainda calcularam-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou- se na analise horizontal.

RESULTADOS

De acordo com os índices nos últimos anos percebe-se que houve uma variação significativa entre os anos de 2019 à 2021 como
exemplos podemos utilizar o ILG de 2019 (98%) da capacidade para pagar as suas dividas comparando a 2020 (104%) e 2021
(125%) que foram superiores ao ano de 2019. Outro índice importante é a analise horizontal onde podemos ver que em 2019 a
empresa utilizou 59,36% do capital próprio e teve 40,64% do capital de terceiros, enquanto que em 2020 seu capital próprio foi de
62,42% ficando com o capital de terceiros de 37,58%, em 2021 foi o que apresentou o maior investimento de terceiros dentro da
empresa ficando com o capital próprio de 54,20 e o de terceiros com 45,80.

CONCLUSOES
O mercado varejista é algo que esta ligada ao nosso dia a dia, mesmo que com uma crise mundial como foi a pandemia, a
recuperação financeira veio em curto prazo, como mostra os resultados da Renner que obteve números expressivos de
alavancagem maiores até em meio uma crise.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)

Página 1071



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13821
Ciências

Contábeis
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4966325 - ALLAN DOS SANTOS DO PRADO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Luis Carlos Gruenfeld

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Renner S.A. nos anos 2019 a 2021

INTRODUCAO
Analisando os demonstrativos dos anos de 2019/ 2020/ 2021, a Renner S.A. mostrou- se o porquê de ser a maior varejista nacional
do ramo da moda. Mesmo com a pandemia, conseguiu se adequar a uma crise mundial assim obtendo números e valorização pós
pandemia.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Renner S.A. no ano mediante anterior ao inicio da pandemia e os dois anos seguintes
(2019/2021).

METODOLOGIA
Utilizaram-se os balanços patrimoniais da empresa Renner S.A. dos anos 2019, 2020, e 2021. De posse desses demonstrativos
financeiros, calculou- se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante liquidam, ainda calcularam-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou- se na analise horizontal.

RESULTADOS

De acordo com os índices nos últimos anos percebe-se que houve uma variação significativa entre os anos de 2019 à 2021 como
exemplos podemos utilizar o ILG de 2019 (98%) da capacidade para pagar as suas dividas comparando a 2020 (104%) e 2021
(125%) que foram superiores ao ano de 2019. Outro índice importante é a analise horizontal onde podemos ver que em 2019 a
empresa utilizou 59,36% do capital próprio e teve 40,64% do capital de terceiros, enquanto que em 2020 seu capital próprio foi de
62,42% ficando com o capital de terceiros de 37,58%, em 2021 foi o que apresentou o maior investimento de terceiros dentro da
empresa ficando com o capital próprio de 54,20 e o de terceiros com 45,80.

CONCLUSOES
O mercado varejista é algo que esta ligada ao nosso dia a dia, mesmo que com uma crise mundial como foi a pandemia, a
recuperação financeira veio em curto prazo, como mostra os resultados da Renner que obteve números expressivos de
alavancagem maiores até em meio uma crise.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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5000483 - JONATHAN EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Luis Carlos Gruenfeld

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa Renner S.A. nos anos 2019 a 2021

INTRODUCAO
Analisando os demonstrativos dos anos de 2019/ 2020/ 2021, a Renner S.A. mostrou- se o porquê de ser a maior varejista nacional
do ramo da moda. Mesmo com a pandemia, conseguiu se adequar a uma crise mundial assim obtendo números e valorização pós
pandemia.

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial da empresa Renner S.A. no ano mediante anterior ao inicio da pandemia e os dois anos seguintes
(2019/2021).

METODOLOGIA
Utilizaram-se os balanços patrimoniais da empresa Renner S.A. dos anos 2019, 2020, e 2021. De posse desses demonstrativos
financeiros, calculou- se os índices de liquidez geral, corrente, seca e capital circulante liquidam, ainda calcularam-se os índices de
endividamento, participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também lançou- se na analise horizontal.

RESULTADOS

De acordo com os índices nos últimos anos percebe-se que houve uma variação significativa entre os anos de 2019 à 2021 como
exemplos podemos utilizar o ILG de 2019 (98%) da capacidade para pagar as suas dividas comparando a 2020 (104%) e 2021
(125%) que foram superiores ao ano de 2019. Outro índice importante é a analise horizontal onde podemos ver que em 2019 a
empresa utilizou 59,36% do capital próprio e teve 40,64% do capital de terceiros, enquanto que em 2020 seu capital próprio foi de
62,42% ficando com o capital de terceiros de 37,58%, em 2021 foi o que apresentou o maior investimento de terceiros dentro da
empresa ficando com o capital próprio de 54,20 e o de terceiros com 45,80.

CONCLUSOES
O mercado varejista é algo que esta ligada ao nosso dia a dia, mesmo que com uma crise mundial como foi a pandemia, a
recuperação financeira veio em curto prazo, como mostra os resultados da Renner que obteve números expressivos de
alavancagem maiores até em meio uma crise.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4852559 - GABRIEL VITOR NASCIMENTO DE SA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa GRUPO PÃO DE AÇÚCAR S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

Após as análises das demonstrações financeiras do GPA, os anos de 2019 a 2021, sendo eles, pré e pandêmicos foram momentos
cruciais para a economia da empresa, assim como outras do mesmo segmento. O GPA é o número um no ramo de Atacarejo do
Brasil, sempre com os índices elevados, entretanto a pandemia acabou trazendo retrocessos, além do seu desmembramento interno
acarretando uma significativa mudança na sua economia. Porém em 2022, mostrou- se um ano de grande avanço nos seus
números

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial, através das demonstrações financeiras da empresa GPA (PCAR3), dentro do período pré - pandemia
sendo ele em 2019, e durante ela referente a 2020 e 2021.

METODOLOGIA
Analisando- se os balanços patrimoniais do GPA nos anos de 2019 a 2021. A partir das demonstrações financeiras, calculou-se os
índices de Liquidez Geral, Corrente, Seca E Capital Circulante Líquido. Ainda calculou -se, Índices de Endividamento, Participação de
Capital de Terceiros, Composição de Endividamento e finalizamos lançando a Análise Horizontal.

RESULTADOS

Através de todas as análises feitas e de acordo com o índice de liquidez seca, observamos que no decorrer dos 3 anos a empresa
apresentou ativos circulantes insuficientes para suprir seus passivos de curto prazo. O capital circulante líquido da empresa em
2019 e 2020 foram menores que zero, ou seja, negativo. Entretanto em 2021 obteve ativos de curto prazo superiore4s aos passivos
de curto prazo, podendo sanar suas obrigações no período e iniciar com ativo positivo no próximo período. De acordo com os
resultados trimestrais do ano de 2022, estão subindo cada vez mais e a previsão é que a empresa vai continuar operando por um
longo período.

CONCLUSOES
O que extraímos das demonstrações financeiras do GPA, é que de fato, assim como a pandemia foi um ponto relevantemente
prejudicial para a economia da empresa, todas as suas mudanças internas, fizeram total diferença. Porém o GPA vem se
reestruturando e mantendo seus índices bons como aos antecedentes a pandemia.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4863577 - LUCAS CLAVER SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa GRUPO PÃO DE AÇÚCAR S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

Após as análises das demonstrações financeiras do GPA, os anos de 2019 a 2021, sendo eles, pré e pandêmicos foram momentos
cruciais para a economia da empresa, assim como outras do mesmo segmento. O GPA é o número um no ramo de Atacarejo do
Brasil, sempre com os índices elevados, entretanto a pandemia acabou trazendo retrocessos, além do seu desmembramento interno
acarretando uma significativa mudança na sua economia. Porém em 2022, mostrou- se um ano de grande avanço nos seus
números

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial, através das demonstrações financeiras da empresa GPA (PCAR3), dentro do período pré - pandemia
sendo ele em 2019, e durante ela referente a 2020 e 2021.

METODOLOGIA
Analisando- se os balanços patrimoniais do GPA nos anos de 2019 a 2021. A partir das demonstrações financeiras, calculou-se os
índices de Liquidez Geral, Corrente, Seca E Capital Circulante Líquido. Ainda calculou -se, Índices de Endividamento, Participação de
Capital de Terceiros, Composição de Endividamento e finalizamos lançando a Análise Horizontal.

RESULTADOS

Através de todas as análises feitas e de acordo com o índice de liquidez seca, observamos que no decorrer dos 3 anos a empresa
apresentou ativos circulantes insuficientes para suprir seus passivos de curto prazo. O capital circulante líquido da empresa em
2019 e 2020 foram menores que zero, ou seja, negativo. Entretanto em 2021 obteve ativos de curto prazo superiore4s aos passivos
de curto prazo, podendo sanar suas obrigações no período e iniciar com ativo positivo no próximo período. De acordo com os
resultados trimestrais do ano de 2022, estão subindo cada vez mais e a previsão é que a empresa vai continuar operando por um
longo período.

CONCLUSOES
O que extraímos das demonstrações financeiras do GPA, é que de fato, assim como a pandemia foi um ponto relevantemente
prejudicial para a economia da empresa, todas as suas mudanças internas, fizeram total diferença. Porém o GPA vem se
reestruturando e mantendo seus índices bons como aos antecedentes a pandemia.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4877331 - RENAN RODRIGUES GONÇALVES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa GRUPO PÃO DE AÇÚCAR S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

Após as análises das demonstrações financeiras do GPA, os anos de 2019 a 2021, sendo eles, pré e pandêmicos foram momentos
cruciais para a economia da empresa, assim como outras do mesmo segmento. O GPA é o número um no ramo de Atacarejo do
Brasil, sempre com os índices elevados, entretanto a pandemia acabou trazendo retrocessos, além do seu desmembramento interno
acarretando uma significativa mudança na sua economia. Porém em 2022, mostrou- se um ano de grande avanço nos seus
números

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial, através das demonstrações financeiras da empresa GPA (PCAR3), dentro do período pré - pandemia
sendo ele em 2019, e durante ela referente a 2020 e 2021.

METODOLOGIA
Analisando- se os balanços patrimoniais do GPA nos anos de 2019 a 2021. A partir das demonstrações financeiras, calculou-se os
índices de Liquidez Geral, Corrente, Seca E Capital Circulante Líquido. Ainda calculou -se, Índices de Endividamento, Participação de
Capital de Terceiros, Composição de Endividamento e finalizamos lançando a Análise Horizontal.

RESULTADOS

Através de todas as análises feitas e de acordo com o índice de liquidez seca, observamos que no decorrer dos 3 anos a empresa
apresentou ativos circulantes insuficientes para suprir seus passivos de curto prazo. O capital circulante líquido da empresa em
2019 e 2020 foram menores que zero, ou seja, negativo. Entretanto em 2021 obteve ativos de curto prazo superiore4s aos passivos
de curto prazo, podendo sanar suas obrigações no período e iniciar com ativo positivo no próximo período. De acordo com os
resultados trimestrais do ano de 2022, estão subindo cada vez mais e a previsão é que a empresa vai continuar operando por um
longo período.

CONCLUSOES
O que extraímos das demonstrações financeiras do GPA, é que de fato, assim como a pandemia foi um ponto relevantemente
prejudicial para a economia da empresa, todas as suas mudanças internas, fizeram total diferença. Porém o GPA vem se
reestruturando e mantendo seus índices bons como aos antecedentes a pandemia.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4888511 - JENIFFER RODRIGUES FERNANDES ROCHA DOS ANJOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa GRUPO PÃO DE AÇÚCAR S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

Após as análises das demonstrações financeiras do GPA, os anos de 2019 a 2021, sendo eles, pré e pandêmicos foram momentos
cruciais para a economia da empresa, assim como outras do mesmo segmento. O GPA é o número um no ramo de Atacarejo do
Brasil, sempre com os índices elevados, entretanto a pandemia acabou trazendo retrocessos, além do seu desmembramento interno
acarretando uma significativa mudança na sua economia. Porém em 2022, mostrou- se um ano de grande avanço nos seus
números

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial, através das demonstrações financeiras da empresa GPA (PCAR3), dentro do período pré - pandemia
sendo ele em 2019, e durante ela referente a 2020 e 2021.

METODOLOGIA
Analisando- se os balanços patrimoniais do GPA nos anos de 2019 a 2021. A partir das demonstrações financeiras, calculou-se os
índices de Liquidez Geral, Corrente, Seca E Capital Circulante Líquido. Ainda calculou -se, Índices de Endividamento, Participação de
Capital de Terceiros, Composição de Endividamento e finalizamos lançando a Análise Horizontal.

RESULTADOS

Através de todas as análises feitas e de acordo com o índice de liquidez seca, observamos que no decorrer dos 3 anos a empresa
apresentou ativos circulantes insuficientes para suprir seus passivos de curto prazo. O capital circulante líquido da empresa em
2019 e 2020 foram menores que zero, ou seja, negativo. Entretanto em 2021 obteve ativos de curto prazo superiore4s aos passivos
de curto prazo, podendo sanar suas obrigações no período e iniciar com ativo positivo no próximo período. De acordo com os
resultados trimestrais do ano de 2022, estão subindo cada vez mais e a previsão é que a empresa vai continuar operando por um
longo período.

CONCLUSOES
O que extraímos das demonstrações financeiras do GPA, é que de fato, assim como a pandemia foi um ponto relevantemente
prejudicial para a economia da empresa, todas as suas mudanças internas, fizeram total diferença. Porém o GPA vem se
reestruturando e mantendo seus índices bons como aos antecedentes a pandemia.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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5004799 - ANA CAROLINA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa GRUPO PÃO DE AÇÚCAR S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO

Após as análises das demonstrações financeiras do GPA, os anos de 2019 a 2021, sendo eles, pré e pandêmicos foram momentos
cruciais para a economia da empresa, assim como outras do mesmo segmento. O GPA é o número um no ramo de Atacarejo do
Brasil, sempre com os índices elevados, entretanto a pandemia acabou trazendo retrocessos, além do seu desmembramento interno
acarretando uma significativa mudança na sua economia. Porém em 2022, mostrou- se um ano de grande avanço nos seus
números

OBJETIVOS
Analisar o balanço patrimonial, através das demonstrações financeiras da empresa GPA (PCAR3), dentro do período pré - pandemia
sendo ele em 2019, e durante ela referente a 2020 e 2021.

METODOLOGIA
Analisando- se os balanços patrimoniais do GPA nos anos de 2019 a 2021. A partir das demonstrações financeiras, calculou-se os
índices de Liquidez Geral, Corrente, Seca E Capital Circulante Líquido. Ainda calculou -se, Índices de Endividamento, Participação de
Capital de Terceiros, Composição de Endividamento e finalizamos lançando a Análise Horizontal.

RESULTADOS

Através de todas as análises feitas e de acordo com o índice de liquidez seca, observamos que no decorrer dos 3 anos a empresa
apresentou ativos circulantes insuficientes para suprir seus passivos de curto prazo. O capital circulante líquido da empresa em
2019 e 2020 foram menores que zero, ou seja, negativo. Entretanto em 2021 obteve ativos de curto prazo superiore4s aos passivos
de curto prazo, podendo sanar suas obrigações no período e iniciar com ativo positivo no próximo período. De acordo com os
resultados trimestrais do ano de 2022, estão subindo cada vez mais e a previsão é que a empresa vai continuar operando por um
longo período.

CONCLUSOES
O que extraímos das demonstrações financeiras do GPA, é que de fato, assim como a pandemia foi um ponto relevantemente
prejudicial para a economia da empresa, todas as suas mudanças internas, fizeram total diferença. Porém o GPA vem se
reestruturando e mantendo seus índices bons como aos antecedentes a pandemia.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4675843 - FERNANDO LOPES MOREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa AMBEV S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
Nosso trabalho irá abordar sobre a empresa AMBEV, grande referência no setor de bebidas que surgiu no ano de 1999 a partir da
fusão entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Iremos demonstrar as análises financeiras durante o período de Pandemia
COVID-19 (2019 a 2021).

OBJETIVOS
Analisar o Balanço Patrimonial da empresa AMBEV no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2019/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os Balanços Patrimoniais da empresa AMBEV dos anos 2019, 2020 e 2021 de posse de demonstrativo financeiro,
calculou- se os índices de liquidez, corrente, seca e capital circulante líquido. Ainda calculou- se os índices de endividamento,
participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também utilizou- se da análise horizontal.

RESULTADOS

1. INTRODUÇÃO Nosso trabalho irá abordar sobre a empresa AMBEV, grande referência no setor de bebidas que surgiu no ano de
1999 a partir da fusão entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Iremos demonstrar as análises financeiras durante o
período de Pandemia COVID-19 (2019 a 2021). 2. OBJETIVO Analisar o Balanço Patrimonial da empresa AMBEV no ano
imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes (2019/2021). 3. METODOLOGIA Utilizou-se os Balanços
Patrimoniais da empresa AMBEV dos anos 2019, 2020 e 2021 de posse de demonstrativo financeiro, calculou- se os índices de
liquidez, corrente, seca e capital circulante líquido. Ainda calculou- se os índices de endividamento, participação de capital de
terceiros e composição de endividamento. Também utilizou- se da análise horizontal. 4. RESULTADO E DISCUSSÃO No ano de 2019
observou- se que a empresa teve no geral uma queda nos índices de ILG, e um aumento nos índices de ILC, sendo: ILG= 0,958 em
2019 e ILC= 1,104, todavia com a pandemia de 2019 os índices oscilaram. O ILC oscilou e teve uma queda de 1,104 em 2019 para
0,993 em 2021. O Índice de Liquidez Seca veio caindo desde 2019 e o resultado não foi o suficiente para liquidar tudo o que a
empresa devia em curto prazo, mesmo não dependendo dos estoques para pagamento dessas dívidas. No Índice de Endividamento
notamos o crescimento de percentual entre 2019 e 2021, mostrando que a empresa tem mais dívida de curto do que a longo prazo,
porém não tem ativo o suficiente para quitar as dívidas.

CONCLUSOES

Após a realização do projeto e da verificação das demonstrações financeiras e dos índices informados, concluí- se que o grupo
AMBEV durante o período da Pandemia COVID-19, que atingiu todo o mundo entre os anos de 2019 a 2021, teve um crescimento
forte no seu contexto geral. Esse crescimento se deve aos aplicativos de bebidas criados enquanto a população precisou ficar
isolada em suas casas, o que aumentou comprovadamente, o consumo como um todo de bebidas alcoólicas.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4760662 - GUILHERME ROGERIO COSTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa AMBEV S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
Nosso trabalho irá abordar sobre a empresa AMBEV, grande referência no setor de bebidas que surgiu no ano de 1999 a partir da
fusão entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Iremos demonstrar as análises financeiras durante o período de Pandemia
COVID-19 (2019 a 2021).

OBJETIVOS
Analisar o Balanço Patrimonial da empresa AMBEV no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2019/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os Balanços Patrimoniais da empresa AMBEV dos anos 2019, 2020 e 2021 de posse de demonstrativo financeiro,
calculou- se os índices de liquidez, corrente, seca e capital circulante líquido. Ainda calculou- se os índices de endividamento,
participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também utilizou- se da análise horizontal.

RESULTADOS

1. INTRODUÇÃO Nosso trabalho irá abordar sobre a empresa AMBEV, grande referência no setor de bebidas que surgiu no ano de
1999 a partir da fusão entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Iremos demonstrar as análises financeiras durante o
período de Pandemia COVID-19 (2019 a 2021). 2. OBJETIVO Analisar o Balanço Patrimonial da empresa AMBEV no ano
imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes (2019/2021). 3. METODOLOGIA Utilizou-se os Balanços
Patrimoniais da empresa AMBEV dos anos 2019, 2020 e 2021 de posse de demonstrativo financeiro, calculou- se os índices de
liquidez, corrente, seca e capital circulante líquido. Ainda calculou- se os índices de endividamento, participação de capital de
terceiros e composição de endividamento. Também utilizou- se da análise horizontal. 4. RESULTADO E DISCUSSÃO No ano de 2019
observou- se que a empresa teve no geral uma queda nos índices de ILG, e um aumento nos índices de ILC, sendo: ILG= 0,958 em
2019 e ILC= 1,104, todavia com a pandemia de 2019 os índices oscilaram. O ILC oscilou e teve uma queda de 1,104 em 2019 para
0,993 em 2021. O Índice de Liquidez Seca veio caindo desde 2019 e o resultado não foi o suficiente para liquidar tudo o que a
empresa devia em curto prazo, mesmo não dependendo dos estoques para pagamento dessas dívidas. No Índice de Endividamento
notamos o crescimento de percentual entre 2019 e 2021, mostrando que a empresa tem mais dívida de curto do que a longo prazo,
porém não tem ativo o suficiente para quitar as dívidas.

CONCLUSOES

Após a realização do projeto e da verificação das demonstrações financeiras e dos índices informados, concluí- se que o grupo
AMBEV durante o período da Pandemia COVID-19, que atingiu todo o mundo entre os anos de 2019 a 2021, teve um crescimento
forte no seu contexto geral. Esse crescimento se deve aos aplicativos de bebidas criados enquanto a população precisou ficar
isolada em suas casas, o que aumentou comprovadamente, o consumo como um todo de bebidas alcoólicas.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4828330 - FRANCINE ROCHA DA CUNHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa AMBEV S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
Nosso trabalho irá abordar sobre a empresa AMBEV, grande referência no setor de bebidas que surgiu no ano de 1999 a partir da
fusão entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Iremos demonstrar as análises financeiras durante o período de Pandemia
COVID-19 (2019 a 2021).

OBJETIVOS
Analisar o Balanço Patrimonial da empresa AMBEV no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2019/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os Balanços Patrimoniais da empresa AMBEV dos anos 2019, 2020 e 2021 de posse de demonstrativo financeiro,
calculou- se os índices de liquidez, corrente, seca e capital circulante líquido. Ainda calculou- se os índices de endividamento,
participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também utilizou- se da análise horizontal.

RESULTADOS

1. INTRODUÇÃO Nosso trabalho irá abordar sobre a empresa AMBEV, grande referência no setor de bebidas que surgiu no ano de
1999 a partir da fusão entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Iremos demonstrar as análises financeiras durante o
período de Pandemia COVID-19 (2019 a 2021). 2. OBJETIVO Analisar o Balanço Patrimonial da empresa AMBEV no ano
imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes (2019/2021). 3. METODOLOGIA Utilizou-se os Balanços
Patrimoniais da empresa AMBEV dos anos 2019, 2020 e 2021 de posse de demonstrativo financeiro, calculou- se os índices de
liquidez, corrente, seca e capital circulante líquido. Ainda calculou- se os índices de endividamento, participação de capital de
terceiros e composição de endividamento. Também utilizou- se da análise horizontal. 4. RESULTADO E DISCUSSÃO No ano de 2019
observou- se que a empresa teve no geral uma queda nos índices de ILG, e um aumento nos índices de ILC, sendo: ILG= 0,958 em
2019 e ILC= 1,104, todavia com a pandemia de 2019 os índices oscilaram. O ILC oscilou e teve uma queda de 1,104 em 2019 para
0,993 em 2021. O Índice de Liquidez Seca veio caindo desde 2019 e o resultado não foi o suficiente para liquidar tudo o que a
empresa devia em curto prazo, mesmo não dependendo dos estoques para pagamento dessas dívidas. No Índice de Endividamento
notamos o crescimento de percentual entre 2019 e 2021, mostrando que a empresa tem mais dívida de curto do que a longo prazo,
porém não tem ativo o suficiente para quitar as dívidas.

CONCLUSOES

Após a realização do projeto e da verificação das demonstrações financeiras e dos índices informados, concluí- se que o grupo
AMBEV durante o período da Pandemia COVID-19, que atingiu todo o mundo entre os anos de 2019 a 2021, teve um crescimento
forte no seu contexto geral. Esse crescimento se deve aos aplicativos de bebidas criados enquanto a população precisou ficar
isolada em suas casas, o que aumentou comprovadamente, o consumo como um todo de bebidas alcoólicas.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4844815 - LARA DA SILVA MELO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa AMBEV S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
Nosso trabalho irá abordar sobre a empresa AMBEV, grande referência no setor de bebidas que surgiu no ano de 1999 a partir da
fusão entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Iremos demonstrar as análises financeiras durante o período de Pandemia
COVID-19 (2019 a 2021).

OBJETIVOS
Analisar o Balanço Patrimonial da empresa AMBEV no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2019/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os Balanços Patrimoniais da empresa AMBEV dos anos 2019, 2020 e 2021 de posse de demonstrativo financeiro,
calculou- se os índices de liquidez, corrente, seca e capital circulante líquido. Ainda calculou- se os índices de endividamento,
participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também utilizou- se da análise horizontal.

RESULTADOS

1. INTRODUÇÃO Nosso trabalho irá abordar sobre a empresa AMBEV, grande referência no setor de bebidas que surgiu no ano de
1999 a partir da fusão entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Iremos demonstrar as análises financeiras durante o
período de Pandemia COVID-19 (2019 a 2021). 2. OBJETIVO Analisar o Balanço Patrimonial da empresa AMBEV no ano
imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes (2019/2021). 3. METODOLOGIA Utilizou-se os Balanços
Patrimoniais da empresa AMBEV dos anos 2019, 2020 e 2021 de posse de demonstrativo financeiro, calculou- se os índices de
liquidez, corrente, seca e capital circulante líquido. Ainda calculou- se os índices de endividamento, participação de capital de
terceiros e composição de endividamento. Também utilizou- se da análise horizontal. 4. RESULTADO E DISCUSSÃO No ano de 2019
observou- se que a empresa teve no geral uma queda nos índices de ILG, e um aumento nos índices de ILC, sendo: ILG= 0,958 em
2019 e ILC= 1,104, todavia com a pandemia de 2019 os índices oscilaram. O ILC oscilou e teve uma queda de 1,104 em 2019 para
0,993 em 2021. O Índice de Liquidez Seca veio caindo desde 2019 e o resultado não foi o suficiente para liquidar tudo o que a
empresa devia em curto prazo, mesmo não dependendo dos estoques para pagamento dessas dívidas. No Índice de Endividamento
notamos o crescimento de percentual entre 2019 e 2021, mostrando que a empresa tem mais dívida de curto do que a longo prazo,
porém não tem ativo o suficiente para quitar as dívidas.

CONCLUSOES

Após a realização do projeto e da verificação das demonstrações financeiras e dos índices informados, concluí- se que o grupo
AMBEV durante o período da Pandemia COVID-19, que atingiu todo o mundo entre os anos de 2019 a 2021, teve um crescimento
forte no seu contexto geral. Esse crescimento se deve aos aplicativos de bebidas criados enquanto a população precisou ficar
isolada em suas casas, o que aumentou comprovadamente, o consumo como um todo de bebidas alcoólicas.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa AMBEV S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
Nosso trabalho irá abordar sobre a empresa AMBEV, grande referência no setor de bebidas que surgiu no ano de 1999 a partir da
fusão entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Iremos demonstrar as análises financeiras durante o período de Pandemia
COVID-19 (2019 a 2021).

OBJETIVOS
Analisar o Balanço Patrimonial da empresa AMBEV no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2019/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os Balanços Patrimoniais da empresa AMBEV dos anos 2019, 2020 e 2021 de posse de demonstrativo financeiro,
calculou- se os índices de liquidez, corrente, seca e capital circulante líquido. Ainda calculou- se os índices de endividamento,
participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também utilizou- se da análise horizontal.

RESULTADOS

1. INTRODUÇÃO Nosso trabalho irá abordar sobre a empresa AMBEV, grande referência no setor de bebidas que surgiu no ano de
1999 a partir da fusão entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Iremos demonstrar as análises financeiras durante o
período de Pandemia COVID-19 (2019 a 2021). 2. OBJETIVO Analisar o Balanço Patrimonial da empresa AMBEV no ano
imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes (2019/2021). 3. METODOLOGIA Utilizou-se os Balanços
Patrimoniais da empresa AMBEV dos anos 2019, 2020 e 2021 de posse de demonstrativo financeiro, calculou- se os índices de
liquidez, corrente, seca e capital circulante líquido. Ainda calculou- se os índices de endividamento, participação de capital de
terceiros e composição de endividamento. Também utilizou- se da análise horizontal. 4. RESULTADO E DISCUSSÃO No ano de 2019
observou- se que a empresa teve no geral uma queda nos índices de ILG, e um aumento nos índices de ILC, sendo: ILG= 0,958 em
2019 e ILC= 1,104, todavia com a pandemia de 2019 os índices oscilaram. O ILC oscilou e teve uma queda de 1,104 em 2019 para
0,993 em 2021. O Índice de Liquidez Seca veio caindo desde 2019 e o resultado não foi o suficiente para liquidar tudo o que a
empresa devia em curto prazo, mesmo não dependendo dos estoques para pagamento dessas dívidas. No Índice de Endividamento
notamos o crescimento de percentual entre 2019 e 2021, mostrando que a empresa tem mais dívida de curto do que a longo prazo,
porém não tem ativo o suficiente para quitar as dívidas.

CONCLUSOES

Após a realização do projeto e da verificação das demonstrações financeiras e dos índices informados, concluí- se que o grupo
AMBEV durante o período da Pandemia COVID-19, que atingiu todo o mundo entre os anos de 2019 a 2021, teve um crescimento
forte no seu contexto geral. Esse crescimento se deve aos aplicativos de bebidas criados enquanto a população precisou ficar
isolada em suas casas, o que aumentou comprovadamente, o consumo como um todo de bebidas alcoólicas.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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4886798 - HERMES DIAS OLIVEIRA FILHO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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André Martins de Almeida Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Análise do Balanço Patrimonial da Empresa AMBEV S.A. nos anos 2019 a 2021.

INTRODUCAO
Nosso trabalho irá abordar sobre a empresa AMBEV, grande referência no setor de bebidas que surgiu no ano de 1999 a partir da
fusão entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Iremos demonstrar as análises financeiras durante o período de Pandemia
COVID-19 (2019 a 2021).

OBJETIVOS
Analisar o Balanço Patrimonial da empresa AMBEV no ano imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes
(2019/2021).

METODOLOGIA
Utilizou-se os Balanços Patrimoniais da empresa AMBEV dos anos 2019, 2020 e 2021 de posse de demonstrativo financeiro,
calculou- se os índices de liquidez, corrente, seca e capital circulante líquido. Ainda calculou- se os índices de endividamento,
participação de capital de terceiros e composição de endividamento. Também utilizou- se da análise horizontal.

RESULTADOS

1. INTRODUÇÃO Nosso trabalho irá abordar sobre a empresa AMBEV, grande referência no setor de bebidas que surgiu no ano de
1999 a partir da fusão entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Iremos demonstrar as análises financeiras durante o
período de Pandemia COVID-19 (2019 a 2021). 2. OBJETIVO Analisar o Balanço Patrimonial da empresa AMBEV no ano
imediatamente anterior ao início da pandemia e os dois anos seguintes (2019/2021). 3. METODOLOGIA Utilizou-se os Balanços
Patrimoniais da empresa AMBEV dos anos 2019, 2020 e 2021 de posse de demonstrativo financeiro, calculou- se os índices de
liquidez, corrente, seca e capital circulante líquido. Ainda calculou- se os índices de endividamento, participação de capital de
terceiros e composição de endividamento. Também utilizou- se da análise horizontal. 4. RESULTADO E DISCUSSÃO No ano de 2019
observou- se que a empresa teve no geral uma queda nos índices de ILG, e um aumento nos índices de ILC, sendo: ILG= 0,958 em
2019 e ILC= 1,104, todavia com a pandemia de 2019 os índices oscilaram. O ILC oscilou e teve uma queda de 1,104 em 2019 para
0,993 em 2021. O Índice de Liquidez Seca veio caindo desde 2019 e o resultado não foi o suficiente para liquidar tudo o que a
empresa devia em curto prazo, mesmo não dependendo dos estoques para pagamento dessas dívidas. No Índice de Endividamento
notamos o crescimento de percentual entre 2019 e 2021, mostrando que a empresa tem mais dívida de curto do que a longo prazo,
porém não tem ativo o suficiente para quitar as dívidas.

CONCLUSOES

Após a realização do projeto e da verificação das demonstrações financeiras e dos índices informados, concluí- se que o grupo
AMBEV durante o período da Pandemia COVID-19, que atingiu todo o mundo entre os anos de 2019 a 2021, teve um crescimento
forte no seu contexto geral. Esse crescimento se deve aos aplicativos de bebidas criados enquanto a população precisou ficar
isolada em suas casas, o que aumentou comprovadamente, o consumo como um todo de bebidas alcoólicas.

REFERENCIAS

Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Balanço Patrimonial da RUMO S.A. Disponível em: (#60)http://www.b3.com.br(#62) Acesso em: set.,
2022. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 9ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. (ISBN: 9788522457076) PADOVEZE,
Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho. Análise das demonstrações financeiras. 2ª. Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
(ISBN: 9788522106073)
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Leonardo de Souza Piber

TITULO Contribuição dos métodos de diagnóstico por imagem na Doença de Alzheimer

INTRODUCAO

A Doença de Alzheimer (DA) compreende uma alteração neurológica, progressiva, degenerativa, lenta e irreversível, caracterizada
por déficit de memória e outras funções intelectuais. Manifesta-se de forma insidiosa em decorrência de lesões neuronais e,
consequentemente, degeneração do tecido nervoso. O diagnóstico diferencial possibilita um diagnóstico precoce sendo a
ressonância magnética (RM) e a tomografia por emissão de pósitrons (PET) os exames de neuroimagem padrão ouro. A RM com
avaliação das estruturas anatômicas e a PET com avaliação das funções moleculares das regiões acometidas pela doença de
Alzheimer. O trabalho demostra de forma sucinta os achados radiológicos dos exames de ressonância magnética funcional
(espectroscopia de prótons) e ressonância magnética estrutural (volumetria do hipocampo) na doença de Alzheimer e como a
junção das técnicas de espectroscopia de prótons e volumetria do hipocampo por ressonância magnética podem possibilitar, um
indício maior do acometimento pela doença.

OBJETIVOS Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas da doença de Alzheimer.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa com ênfase na coletânea de imagens, de artigos publicados de 2011 a 2021, nas línguas, inglesa e
portuguesa. Foi realizada a busca na base de dados PubMed, com a estratégia: (Alzheimer Disease) AND (Imaging diagnóstic).

RESULTADOS

Exames de neuroimagem como tomografia computadorizada e ressonância magnética apresentam aspectos importantes na
diferenciação das demências e são utilizados na avaliação inicial destes indivíduos. Destacam-se, neste contexto, os aspectos
considerados característicos de determinados tipos de demências como atrofia hipocampal ou a presença de infartos corticais e
subcorticais e de lesões da substância branca. Algumas técnicas de imagens, bem como modalidades funcionais, estão sendo
utilizadas para diferenciar a DA da demência senescente.3 Outro exame de neuroimagem importante de ser mencionado é a
tomografia por emissão de pósitrons (PET) onde é encontrado marcadores de assinatura patológica representados por marcadores
de depósitos de placas (#38)#946;-amiloide no tecido neuronal. É reconhecido que a presença de depósitos de proteína (#38)#946;-
amiloide precede em anos ou mesmo décadas o surgimento da DA clinicamente manifesta.2 Existe atualmente grau de evidência
incluindo estudos de correlação com necrópsia que demonstram elevada acurácia diagnóstica da DA através da determinação de
déficits metabólicos e perfusionais em córtex de associação bilateral, incluindo cíngulo posterior e pré-cuneo.

CONCLUSOES

Com o número da população idosa aumentando devido ao prolongamento da expectativa de vida, ocorreu mudanças no perfil
epidemiológico de doenças crônicas não transmissíveis, sendo as demências as mais prevalentes, com principal enfoque na
Doença de Alzheimer. Desse modo, estudos com enfoque no diagnóstico precoce são de extrema importância, uma vez que tal
conhecimento possibilitaria não só ao paciente, mas também aos familiares, uma melhor qualidade e expectativa de vida.1

REFERENCIAS
Bernardo Lilian Dias, Cardoso Veronica Barreto, Silva João Luis Almeida da, Dutra Carla Daiane Costa, Tebaldi Joelma Batista, Costa
Flávia Azevedo de Mattos Moura. A DOENÇA DE ALZHEIMER EM IDOSOS E AS CONSEQUÊNCIAS PARA CUIDADORES
DOMICILIARES. Memorialidades [Internet]. 2015 [cited 2021 Jun 6];(24):113-149.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO Contribuição dos métodos de diagnóstico por imagem na Doença de Alzheimer

INTRODUCAO

A Doença de Alzheimer (DA) compreende uma alteração neurológica, progressiva, degenerativa, lenta e irreversível, caracterizada
por déficit de memória e outras funções intelectuais. Manifesta-se de forma insidiosa em decorrência de lesões neuronais e,
consequentemente, degeneração do tecido nervoso. O diagnóstico diferencial possibilita um diagnóstico precoce sendo a
ressonância magnética (RM) e a tomografia por emissão de pósitrons (PET) os exames de neuroimagem padrão ouro. A RM com
avaliação das estruturas anatômicas e a PET com avaliação das funções moleculares das regiões acometidas pela doença de
Alzheimer. O trabalho demostra de forma sucinta os achados radiológicos dos exames de ressonância magnética funcional
(espectroscopia de prótons) e ressonância magnética estrutural (volumetria do hipocampo) na doença de Alzheimer e como a
junção das técnicas de espectroscopia de prótons e volumetria do hipocampo por ressonância magnética podem possibilitar, um
indício maior do acometimento pela doença.

OBJETIVOS Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas da doença de Alzheimer.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa com ênfase na coletânea de imagens, de artigos publicados de 2011 a 2021, nas línguas, inglesa e
portuguesa. Foi realizada a busca na base de dados PubMed, com a estratégia: (Alzheimer Disease) AND (Imaging diagnóstic).

RESULTADOS

Exames de neuroimagem como tomografia computadorizada e ressonância magnética apresentam aspectos importantes na
diferenciação das demências e são utilizados na avaliação inicial destes indivíduos. Destacam-se, neste contexto, os aspectos
considerados característicos de determinados tipos de demências como atrofia hipocampal ou a presença de infartos corticais e
subcorticais e de lesões da substância branca. Algumas técnicas de imagens, bem como modalidades funcionais, estão sendo
utilizadas para diferenciar a DA da demência senescente.3 Outro exame de neuroimagem importante de ser mencionado é a
tomografia por emissão de pósitrons (PET) onde é encontrado marcadores de assinatura patológica representados por marcadores
de depósitos de placas (#38)#946;-amiloide no tecido neuronal. É reconhecido que a presença de depósitos de proteína (#38)#946;-
amiloide precede em anos ou mesmo décadas o surgimento da DA clinicamente manifesta.2 Existe atualmente grau de evidência
incluindo estudos de correlação com necrópsia que demonstram elevada acurácia diagnóstica da DA através da determinação de
déficits metabólicos e perfusionais em córtex de associação bilateral, incluindo cíngulo posterior e pré-cuneo.

CONCLUSOES

Com o número da população idosa aumentando devido ao prolongamento da expectativa de vida, ocorreu mudanças no perfil
epidemiológico de doenças crônicas não transmissíveis, sendo as demências as mais prevalentes, com principal enfoque na
Doença de Alzheimer. Desse modo, estudos com enfoque no diagnóstico precoce são de extrema importância, uma vez que tal
conhecimento possibilitaria não só ao paciente, mas também aos familiares, uma melhor qualidade e expectativa de vida.1

REFERENCIAS
Bernardo Lilian Dias, Cardoso Veronica Barreto, Silva João Luis Almeida da, Dutra Carla Daiane Costa, Tebaldi Joelma Batista, Costa
Flávia Azevedo de Mattos Moura. A DOENÇA DE ALZHEIMER EM IDOSOS E AS CONSEQUÊNCIAS PARA CUIDADORES
DOMICILIARES. Memorialidades [Internet]. 2015 [cited 2021 Jun 6];(24):113-149.
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Cassiano Sandrini

TITULO OS EFEITOS DO FORTALECIMENTO EXCÊNTRICO DOS EXTENSORES DO CARPO NO TRATAMENTO DA EPICONDILITE LATERAL

INTRODUCAO

A Epicondilite Lateral (EL) ou cotovelo de tenista, é uma inflamação na região de inserção proximal dos músculos extensores do
carpo e dedos, no epicôndilo lateral do úmero. Esta patologia está associada com o uso excessivo da musculatura (extensor radial
curto do carpo), como por exemplo, o uso prolongado do mouse de computador, ou por trauma direto no epicôndilo. Sua relação
com o tênis está associada com o golpe chamado “backhand”, que pode culminar nesse processo inflamatório. A EL é caracterizada
por um processo degenerativo e/ou uma má cicatrização dos tendões. As queixas dos pacientes com EL estão associadas com a
falta de qualidade em suas atividades de vida diárias (AVDs), já que a patologia apresenta dor na preensão palmar, principalmente
com o cotovelo em extensão, e dor a resistência na extensão de punho. A EL afeta de 1% a 3% da população, e chega em até 23,1%
dos trabalhadores que lidam com atividades de movimento repetitivo. Dentre as diversas formas de tratamento conservador,
podemos destacar o uso de recursos como o ultrassom terapêutico, a liberação miofascial, o uso de bandagens, mobilizações e a
cinesioterapia com exercícios de alongamento e fortalecimento dos músculos envolvidos.

OBJETIVOS Analisar os efeitos do fortalecimento excêntrico dos extensores de punho no tratamento da Epicondilite Lateral.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com embasamento em materiais publicados sobre o tema em artigos científicos,
publicações periódicas e materiais disponíveis na internet nos seguintes bancos de dados: PEDro, BVS, SciELO e PubMed no
período de 2010 a 2022.

RESULTADOS
Após coleta de dados e seleção criteriosa, foram selecionados sete artigos na integra. As evidências mostram que o fortalecimento
excêntrico acelera a melhora do quadro álgico e o ganho de força, mas não descarta completamente o fortalecimento com
contração concêntrica e nem o uso de técnicas complementares, como a eletroterapia.

CONCLUSOES
Os artigos incluídos neste estudo indicam que o uso do fortalecimento excêntrico traz benefícios, como melhora do quadro álgico e
o ganho de força, no tratamento da EL, principalmente nas primeiras semanas de tratamento.

REFERENCIAS

Peterson M, Butler S, Eriksson M, Svärdsudd K. A randomized controlled trial of eccentric vs. concentric graded exercise in chronic
tennis elbow (lateral elbow tendinopathy). Clin Rehabil. 2014 Sep;28(9):862-72. doi: 10.1177/0269215514527595. Epub 2014 Mar
14. PMID: 24634444. Stasinopoulos D, Stasinopoulos I. Comparison of effects of eccentric training, eccentric-concentric training,
and eccentric-concentric training combined with isometric contraction in the treatment of lateral elbow tendinopathy. J Hand Ther.
2017 Jan-Mar;30(1):13-19. doi: 10.1016/j.jht.2016.09.001. Epub 2016 Nov 4. PMID: 27823901. Söderberg J, Grooten WJ, Ang BO.
Effects of eccentric training on hand strength in subjects with lateral epicondylalgia: a randomized-controlled trial. Scand J Med Sci
Sports. 2012 Dec;22(6):797-803. doi: 10.1111/j.1600-0838.2011.01317.x. Epub 2011 Apr 18. PMID: 21496112.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO EXAMES CONTRASTADOS EM UROLOGIA: UROGRAFIA E URETROCISTOGRAFIA

INTRODUCAO

A urologia é a área da medicina que estuda o trato genitourinário masculino, urinário feminino e glândulas suprarrenais. Os exames
contrastados são muito usados na radiologia pela localização difícil de parte do trato urinário. Por mais que os métodos
diagnósticos em urologia tenham sido aprimorados, o diagnóstico continua dependente do profissional e da abordagem do exame.
As radiografias de estudos urorradiológicos são exame abdominal simples, cistouretrografia, angiografia, uretrografia e urografia
intravenosa. Dentre essas, as duas últimas vão ser retratadas neste trabalho. O contraste usado nas radiografias é iodado
hidrossolúvel e então, radiopaco. A introdução de compostos orgânicos não-iônicos contendo iodo permite reduzir a chance de
reações adversas nos exames. No entanto, as reações adversas ainda ocorrem e antes do procedimento, devem ser levados em
conta o custo-benefício do exame para o paciente.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos exames contrastados de urografia e uretrocistografia em uso
na urologia.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão de narrativa com ênfase nas imagens radiológicas nos artigos científicos encontrados nas bases de dados
Pubmed dos últimos 15 anos. A estratégia de busca foi ((Urography OR Cystography) AND (Urogenital Abnormalities) OR (Urologic
Diseases) OR (Diagnostic Techniques, Urological)).

RESULTADOS

Os casos selecionados de uretrocistografia apresentam refluxo vesicoureteral com classificação internacional para os cinco graus.
No grau I, o contraste preenche apenas um dos ureteres e não há dilatação. No grau II, tem o refluxo até o rim, sem causar dilatação.
No grau III, é possível visualizar uma pequena dilatação do ureter direito. No grau IV, a dilatação do ureter esquerdo é maior, o que
acaba resultando em um ureter tortuoso. No grau V, a dilatação do ureter é grave, as papilas estão obliteradas e o ureter está
severamente tortuoso.

CONCLUSOES
A uretrocistografia retrógrada é um método que apresenta melhor avaliação da bexiga e configuração ureteral, apresentando
detalhes anatômicos precisos. Além disso, permite classificação do grau de acometimento e gravidade, auxiliando no diagnóstico e
em decisões terapêuticas tanto conservadoras quanto cirúrgicas.

REFERENCIAS

Bastos JM Netto, Rondon AV, Machado MG, ZeratiM Filho, Nascimento RLP, Lima SVC, Calado AA, Barroso U Jr. Brazilian consensus
on vesico ureteral reflux-recommendations for clinical practice. IntBraz J Urol. 2020 Jul-Aug;46(4):523-537. doi: 10.1590/S1677-
5538.IBJU.2019.0401. PMID: 32167732; PMCID: PMC7239285. Nery, J., Nascimento, F. A., (#38) TambaraFilho, R. (2014). REFLUXO
VESICOURETERAL EM CRIANÇAS: ARTIGO DE REVISÃO. Revista Médica Da UFPR, 1(1), 21. doi:10.5380/rmu.v1i1.40682 Arlen AM,
Cooper CS. New trends in voiding cystourethrography and vesicoureteral reflux: Who, When and how? IntJ Urol.2019 Apr;26(4):440-
445. doi: 10.1111/iju.13915. Epub2019 Feb14. PMID: 30762254.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO EXAMES CONTRASTADOS EM UROLOGIA: UROGRAFIA E URETROCISTOGRAFIA

INTRODUCAO

A urologia é a área da medicina que estuda o trato genitourinário masculino, urinário feminino e glândulas suprarrenais. Os exames
contrastados são muito usados na radiologia pela localização difícil de parte do trato urinário. Por mais que os métodos
diagnósticos em urologia tenham sido aprimorados, o diagnóstico continua dependente do profissional e da abordagem do exame.
As radiografias de estudos urorradiológicos são exame abdominal simples, cistouretrografia, angiografia, uretrografia e urografia
intravenosa. Dentre essas, as duas últimas vão ser retratadas neste trabalho. O contraste usado nas radiografias é iodado
hidrossolúvel e então, radiopaco. A introdução de compostos orgânicos não-iônicos contendo iodo permite reduzir a chance de
reações adversas nos exames. No entanto, as reações adversas ainda ocorrem e antes do procedimento, devem ser levados em
conta o custo-benefício do exame para o paciente.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos exames contrastados de urografia e uretrocistografia em uso
na urologia.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão de narrativa com ênfase nas imagens radiológicas nos artigos científicos encontrados nas bases de dados
Pubmed dos últimos 15 anos. A estratégia de busca foi ((Urography OR Cystography) AND (Urogenital Abnormalities) OR (Urologic
Diseases) OR (Diagnostic Techniques, Urological)).

RESULTADOS

Os casos selecionados de uretrocistografia apresentam refluxo vesicoureteral com classificação internacional para os cinco graus.
No grau I, o contraste preenche apenas um dos ureteres e não há dilatação. No grau II, tem o refluxo até o rim, sem causar dilatação.
No grau III, é possível visualizar uma pequena dilatação do ureter direito. No grau IV, a dilatação do ureter esquerdo é maior, o que
acaba resultando em um ureter tortuoso. No grau V, a dilatação do ureter é grave, as papilas estão obliteradas e o ureter está
severamente tortuoso.

CONCLUSOES
A uretrocistografia retrógrada é um método que apresenta melhor avaliação da bexiga e configuração ureteral, apresentando
detalhes anatômicos precisos. Além disso, permite classificação do grau de acometimento e gravidade, auxiliando no diagnóstico e
em decisões terapêuticas tanto conservadoras quanto cirúrgicas.

REFERENCIAS

Bastos JM Netto, Rondon AV, Machado MG, ZeratiM Filho, Nascimento RLP, Lima SVC, Calado AA, Barroso U Jr. Brazilian consensus
on vesico ureteral reflux-recommendations for clinical practice. IntBraz J Urol. 2020 Jul-Aug;46(4):523-537. doi: 10.1590/S1677-
5538.IBJU.2019.0401. PMID: 32167732; PMCID: PMC7239285. Nery, J., Nascimento, F. A., (#38) TambaraFilho, R. (2014). REFLUXO
VESICOURETERAL EM CRIANÇAS: ARTIGO DE REVISÃO. Revista Médica Da UFPR, 1(1), 21. doi:10.5380/rmu.v1i1.40682 Arlen AM,
Cooper CS. New trends in voiding cystourethrography and vesicoureteral reflux: Who, When and how? IntJ Urol.2019 Apr;26(4):440-
445. doi: 10.1111/iju.13915. Epub2019 Feb14. PMID: 30762254.
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TITULO EXAMES CONTRASTADOS EM UROLOGIA: UROGRAFIA E URETROCISTOGRAFIA

INTRODUCAO

A urologia é a área da medicina que estuda o trato genitourinário masculino, urinário feminino e glândulas suprarrenais. Os exames
contrastados são muito usados na radiologia pela localização difícil de parte do trato urinário. Por mais que os métodos
diagnósticos em urologia tenham sido aprimorados, o diagnóstico continua dependente do profissional e da abordagem do exame.
As radiografias de estudos urorradiológicos são exame abdominal simples, cistouretrografia, angiografia, uretrografia e urografia
intravenosa. Dentre essas, as duas últimas vão ser retratadas neste trabalho. O contraste usado nas radiografias é iodado
hidrossolúvel e então, radiopaco. A introdução de compostos orgânicos não-iônicos contendo iodo permite reduzir a chance de
reações adversas nos exames. No entanto, as reações adversas ainda ocorrem e antes do procedimento, devem ser levados em
conta o custo-benefício do exame para o paciente.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos exames contrastados de urografia e uretrocistografia em uso
na urologia.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão de narrativa com ênfase nas imagens radiológicas nos artigos científicos encontrados nas bases de dados
Pubmed dos últimos 15 anos. A estratégia de busca foi ((Urography OR Cystography) AND (Urogenital Abnormalities) OR (Urologic
Diseases) OR (Diagnostic Techniques, Urological)).

RESULTADOS

Os casos selecionados de uretrocistografia apresentam refluxo vesicoureteral com classificação internacional para os cinco graus.
No grau I, o contraste preenche apenas um dos ureteres e não há dilatação. No grau II, tem o refluxo até o rim, sem causar dilatação.
No grau III, é possível visualizar uma pequena dilatação do ureter direito. No grau IV, a dilatação do ureter esquerdo é maior, o que
acaba resultando em um ureter tortuoso. No grau V, a dilatação do ureter é grave, as papilas estão obliteradas e o ureter está
severamente tortuoso.

CONCLUSOES
A uretrocistografia retrógrada é um método que apresenta melhor avaliação da bexiga e configuração ureteral, apresentando
detalhes anatômicos precisos. Além disso, permite classificação do grau de acometimento e gravidade, auxiliando no diagnóstico e
em decisões terapêuticas tanto conservadoras quanto cirúrgicas.

REFERENCIAS

Bastos JM Netto, Rondon AV, Machado MG, ZeratiM Filho, Nascimento RLP, Lima SVC, Calado AA, Barroso U Jr. Brazilian consensus
on vesico ureteral reflux-recommendations for clinical practice. IntBraz J Urol. 2020 Jul-Aug;46(4):523-537. doi: 10.1590/S1677-
5538.IBJU.2019.0401. PMID: 32167732; PMCID: PMC7239285. Nery, J., Nascimento, F. A., (#38) TambaraFilho, R. (2014). REFLUXO
VESICOURETERAL EM CRIANÇAS: ARTIGO DE REVISÃO. Revista Médica Da UFPR, 1(1), 21. doi:10.5380/rmu.v1i1.40682 Arlen AM,
Cooper CS. New trends in voiding cystourethrography and vesicoureteral reflux: Who, When and how? IntJ Urol.2019 Apr;26(4):440-
445. doi: 10.1111/iju.13915. Epub2019 Feb14. PMID: 30762254.
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TITULO Tratamento cirúrgico para pacientes com ameloblastoma. Revisão de literatura

INTRODUCAO

O ameloblastoma é um tumor que ocorre nos maxilares, especialmente, na região de mandíbula. Os tratamentos para
ameloblastoma são relatados na literatura como conservadores e radicais. O tratamento radical consiste na intervenção cirúrgica do
ameloblastoma, que inclui ressecção em bloco com margens ósseas e reconstrução óssea imediata. A reconstrução pode ser
realizada com sucesso por meio do uso de enxerto livre osteocutâneo originários da fíbula.

OBJETIVOS
O objetivo do trabalho foi avaliar qual o melhor sistema de placas de reconstrução visando a reabilitação oral, funcional e estética no
tratamento cirúrgico para o Ameloblastoma.

METODOLOGIA

Analisar qual o melhor sistema de placas de reconstrução visando a reabilitação oral, funcional e estética no tratamento cirúrgico
para o Ameloblastoma. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão de literatura dos últimos 10 anos, que incluiu artigos RCT de
pacientes que apresentaram ameloblastoma e que foi feito algum tipo de intervenção cirúrgica com uso de enxertos e placas de
reconstrução de 2.0mm e de 2.4mm. Para a realização da revisão foram utilizadas as bases de dados PubMed, Scopus e Cochrane.

RESULTADOS

Quatro estudos abordaram a reabilitação oral através do tratamento cirúrgico ressecção de mandíbula e uso do sistema placas de
reconstrução 2.0 mm e 2.4mm. Hendra et al., relatou que a taxa de recorrência após a cirurgia é baixa (8%) quando comparado ao
tratamento conservador (41%). Khalifa et al., relatou 36 casos, Politi et al., relatou 5 casos, Zavala et al., reportou 29 casos e
Zavaterro et al., reportou 29 casos. Após o procedimento cirúrgico, não foram relatados casos de fratura de placa, mas houve
relatos de perda de enxerto (2). Politi et al., relatou 1 caso com o uso de placa 2.0 mm e Zavaterro et al., reportou 1 caso com o uso
de placa 2.0 mm. Khalifa et al., relatou 5 alterações de oclusão em pacientes que receberam o sistema de placas 2.4 mm e Politi et
al., reportou 2 casos de alteração de oclusão, mas não relatou qual o sistema de placas foi usado.

CONCLUSOES Ambas as placas possuem bons resultados para a reabilitação oral e estética dos pacientes.

REFERENCIAS

McClary AC, West RB, Pollack JR, Fischbein NJ, Holsinger CF, Sunwoo J, et al. Ameloblastoma: a clinical review and trends in
management. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(7):1649-61. Cusack JW Report of the amputations of the lower jaw. Dubliln Hop
Rec 4:1–38 Petrovic ID, Migliacci J, Ganly I, Patel S, Xu B, Ghossein R, et al. Ameloblastomas of the mandible and maxilla. Ear Nose
Throat J. 2018;97(7):E26-E32. Kreppel M, Zöller J. Ameloblastoma-Clinical, radiological, and therapeutic findings. Oral Dis.
2018;24(1-2):63-6 Shi HA, Ng CWB, Kwa CT, Sim QXC. Ameloblastoma: A succinct review of the classification, genetic understanding
and novel molecular targeted therapies. Surgeon. 2021;19(4):238-43. Milman, T., Ying, G. S., Pan, W., (#38) LiVolsi, V. (2016).
Ameloblastoma: 25 Year Experience at a Single Institution. Head and Neck Pathology, 10, 513–520. Hendra FN, Natsir Kalla DS, Van
Cann EM, de Vet HCW, Helder MN, Forouzanfar T. Radical vs conservative treatment of intraosseous ameloblastoma: Systematic
review and meta-analysis. Oral Dis. 2019;25(7):1683-96.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE DE CUSTOS PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

INTRODUCAO

As pequenas e médias empresas (PMEs) ocupam lugar de destaque na economia mundial e, no Brasil, representam a maioria dos
empreendimentos formais, responsáveis por gerar empregos no país, movimentar a economia e, de acordo com o porte, fazer isso
acontecer com mão de obra reduzida. Uma das características das PMEs é a possibilidade de prestar um serviço personalizado,
podendo ser adaptado ao cliente (LIMA e MENDES, 2003). Muitas PMEs são de origem familiar e abertas a partir da experiência ou
vontade dos donos em determinada área e por não possuírem uma estruturação adequada, acabam fechando as portas, por
dificuldades advindas de crise econômica, concorrência e alta tributação.

OBJETIVOS O objetivo geral desta pesquisa é contextualizar a aplicação da contabilidade de custos em pequenas e médias empresas

METODOLOGIA Pesquisa Bibliográfica Exploratória

RESULTADOS

A contabilidade de custos é uma ferramenta de precificação, que atua na formação de preço adequado, mensurando todos os
custos, diretos e indiretos, para fixação e para cobrir gastos não apurados, como os tributos. O Markup é o método de precificação
mais conhecido e aplicado nas organizações, e assim como em outros métodos de precificação, no Markup, o conhecimento dos
tributos incidentes sobre a venda de bens e serviços é essencial.

CONCLUSOES
Ter conhecimento dos gastos para a fabricação e venda de um produto/serviço é imprescindível para qualquer empresa, que
necessita dessas informações para a tomada de decisões. A contabilidade de custos é a ferramenta mais completa para essa
análise, pois possibilita a definição de preço de um produto ou serviço, baseado em critérios técnicos.

REFERENCIAS
SANTOS, M. A. dos. Contabilidade de custos / Marinéia Almeida dos Santos. - Salvador: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis;
Superintendência de Educação a Distância, 2018. MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos da Metodologia Científica. 7ª
edição. Atlas, São Paulo. p.183, 2010.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE DE CUSTOS PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

INTRODUCAO

As pequenas e médias empresas (PMEs) ocupam lugar de destaque na economia mundial e, no Brasil, representam a maioria dos
empreendimentos formais, responsáveis por gerar empregos no país, movimentar a economia e, de acordo com o porte, fazer isso
acontecer com mão de obra reduzida. Uma das características das PMEs é a possibilidade de prestar um serviço personalizado,
podendo ser adaptado ao cliente (LIMA e MENDES, 2003). Muitas PMEs são de origem familiar e abertas a partir da experiência ou
vontade dos donos em determinada área e por não possuírem uma estruturação adequada, acabam fechando as portas, por
dificuldades advindas de crise econômica, concorrência e alta tributação.

OBJETIVOS O objetivo geral desta pesquisa é contextualizar a aplicação da contabilidade de custos em pequenas e médias empresas

METODOLOGIA Pesquisa Bibliográfica Exploratória

RESULTADOS

A contabilidade de custos é uma ferramenta de precificação, que atua na formação de preço adequado, mensurando todos os
custos, diretos e indiretos, para fixação e para cobrir gastos não apurados, como os tributos. O Markup é o método de precificação
mais conhecido e aplicado nas organizações, e assim como em outros métodos de precificação, no Markup, o conhecimento dos
tributos incidentes sobre a venda de bens e serviços é essencial.

CONCLUSOES
Ter conhecimento dos gastos para a fabricação e venda de um produto/serviço é imprescindível para qualquer empresa, que
necessita dessas informações para a tomada de decisões. A contabilidade de custos é a ferramenta mais completa para essa
análise, pois possibilita a definição de preço de um produto ou serviço, baseado em critérios técnicos.

REFERENCIAS
SANTOS, M. A. dos. Contabilidade de custos / Marinéia Almeida dos Santos. - Salvador: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis;
Superintendência de Educação a Distância, 2018. MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos da Metodologia Científica. 7ª
edição. Atlas, São Paulo. p.183, 2010.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE DE CUSTOS PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

INTRODUCAO

As pequenas e médias empresas (PMEs) ocupam lugar de destaque na economia mundial e, no Brasil, representam a maioria dos
empreendimentos formais, responsáveis por gerar empregos no país, movimentar a economia e, de acordo com o porte, fazer isso
acontecer com mão de obra reduzida. Uma das características das PMEs é a possibilidade de prestar um serviço personalizado,
podendo ser adaptado ao cliente (LIMA e MENDES, 2003). Muitas PMEs são de origem familiar e abertas a partir da experiência ou
vontade dos donos em determinada área e por não possuírem uma estruturação adequada, acabam fechando as portas, por
dificuldades advindas de crise econômica, concorrência e alta tributação.

OBJETIVOS O objetivo geral desta pesquisa é contextualizar a aplicação da contabilidade de custos em pequenas e médias empresas

METODOLOGIA Pesquisa Bibliográfica Exploratória

RESULTADOS

A contabilidade de custos é uma ferramenta de precificação, que atua na formação de preço adequado, mensurando todos os
custos, diretos e indiretos, para fixação e para cobrir gastos não apurados, como os tributos. O Markup é o método de precificação
mais conhecido e aplicado nas organizações, e assim como em outros métodos de precificação, no Markup, o conhecimento dos
tributos incidentes sobre a venda de bens e serviços é essencial.

CONCLUSOES
Ter conhecimento dos gastos para a fabricação e venda de um produto/serviço é imprescindível para qualquer empresa, que
necessita dessas informações para a tomada de decisões. A contabilidade de custos é a ferramenta mais completa para essa
análise, pois possibilita a definição de preço de um produto ou serviço, baseado em critérios técnicos.

REFERENCIAS
SANTOS, M. A. dos. Contabilidade de custos / Marinéia Almeida dos Santos. - Salvador: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis;
Superintendência de Educação a Distância, 2018. MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos da Metodologia Científica. 7ª
edição. Atlas, São Paulo. p.183, 2010.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE DE CUSTOS PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

INTRODUCAO

As pequenas e médias empresas (PMEs) ocupam lugar de destaque na economia mundial e, no Brasil, representam a maioria dos
empreendimentos formais, responsáveis por gerar empregos no país, movimentar a economia e, de acordo com o porte, fazer isso
acontecer com mão de obra reduzida. Uma das características das PMEs é a possibilidade de prestar um serviço personalizado,
podendo ser adaptado ao cliente (LIMA e MENDES, 2003). Muitas PMEs são de origem familiar e abertas a partir da experiência ou
vontade dos donos em determinada área e por não possuírem uma estruturação adequada, acabam fechando as portas, por
dificuldades advindas de crise econômica, concorrência e alta tributação.

OBJETIVOS O objetivo geral desta pesquisa é contextualizar a aplicação da contabilidade de custos em pequenas e médias empresas

METODOLOGIA Pesquisa Bibliográfica Exploratória

RESULTADOS

A contabilidade de custos é uma ferramenta de precificação, que atua na formação de preço adequado, mensurando todos os
custos, diretos e indiretos, para fixação e para cobrir gastos não apurados, como os tributos. O Markup é o método de precificação
mais conhecido e aplicado nas organizações, e assim como em outros métodos de precificação, no Markup, o conhecimento dos
tributos incidentes sobre a venda de bens e serviços é essencial.

CONCLUSOES
Ter conhecimento dos gastos para a fabricação e venda de um produto/serviço é imprescindível para qualquer empresa, que
necessita dessas informações para a tomada de decisões. A contabilidade de custos é a ferramenta mais completa para essa
análise, pois possibilita a definição de preço de um produto ou serviço, baseado em critérios técnicos.

REFERENCIAS
SANTOS, M. A. dos. Contabilidade de custos / Marinéia Almeida dos Santos. - Salvador: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis;
Superintendência de Educação a Distância, 2018. MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos da Metodologia Científica. 7ª
edição. Atlas, São Paulo. p.183, 2010.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE DE CUSTOS PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

INTRODUCAO

As pequenas e médias empresas (PMEs) ocupam lugar de destaque na economia mundial e, no Brasil, representam a maioria dos
empreendimentos formais, responsáveis por gerar empregos no país, movimentar a economia e, de acordo com o porte, fazer isso
acontecer com mão de obra reduzida. Uma das características das PMEs é a possibilidade de prestar um serviço personalizado,
podendo ser adaptado ao cliente (LIMA e MENDES, 2003). Muitas PMEs são de origem familiar e abertas a partir da experiência ou
vontade dos donos em determinada área e por não possuírem uma estruturação adequada, acabam fechando as portas, por
dificuldades advindas de crise econômica, concorrência e alta tributação.

OBJETIVOS O objetivo geral desta pesquisa é contextualizar a aplicação da contabilidade de custos em pequenas e médias empresas

METODOLOGIA Pesquisa Bibliográfica Exploratória

RESULTADOS

A contabilidade de custos é uma ferramenta de precificação, que atua na formação de preço adequado, mensurando todos os
custos, diretos e indiretos, para fixação e para cobrir gastos não apurados, como os tributos. O Markup é o método de precificação
mais conhecido e aplicado nas organizações, e assim como em outros métodos de precificação, no Markup, o conhecimento dos
tributos incidentes sobre a venda de bens e serviços é essencial.

CONCLUSOES
Ter conhecimento dos gastos para a fabricação e venda de um produto/serviço é imprescindível para qualquer empresa, que
necessita dessas informações para a tomada de decisões. A contabilidade de custos é a ferramenta mais completa para essa
análise, pois possibilita a definição de preço de um produto ou serviço, baseado em critérios técnicos.

REFERENCIAS
SANTOS, M. A. dos. Contabilidade de custos / Marinéia Almeida dos Santos. - Salvador: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis;
Superintendência de Educação a Distância, 2018. MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos da Metodologia Científica. 7ª
edição. Atlas, São Paulo. p.183, 2010.
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3386473 - RAQUEL CLARA PIMENTEL 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Luiz Januario

TITULO A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO

Com a evolução acelerada que se presencia a cada dia, são indispensáveis a administração e o controle nas empresas, sendo a
auditoria uma ferramenta necessária para o controle dos processos. Para a sobrevivência de uma organização nos dias atuais, as
empresas se veem obrigadas a tornarem seus processos mais rápidos e devido a grande concorrência, exigem que as empresas
tomem medidas para viabilizar a concorrência, reduzindo assim, não somente seus custos de produção, mas também seus custos
de gestão e operação. Isto acaba exigindo cada vez mais profissionais capacitados que consigam dar conta das constantes
mudanças da legislação e da economia brasileira.

OBJETIVOS
O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a importância da Auditoria Interna como ferramenta de gestão dentro das
organizações

METODOLOGIA a metodologia utilizada foi através da pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
Com o grande avanço tecnológico, o crescimento e a competitividade de mercado, fez-se necessário que as organizações
buscassem novas formas para administrar seus negócios. Desta forma, a contabilidade passou a ser uma ferramenta econômico-
financeira de gestão, permitindo aos usuários uma visão holística de toda a empresa.

CONCLUSOES

A auditoria interna tem como objetivo consolidar os principais alicerces da estrutura de administração das organizações e seu papel
mais amplo posicionado num contexto de gestão, auxilia na prevenção de perdas e na identificação de oportunidades de melhoria
dos instrumentos de gestão e controle das operações gerando resultados positivos. Nas organizações a auditoria interna atua como
uma forma de detectar erros, e fraudes com atitudes e ideias voltadas para alavancar resultados, e não somente exercer atividades
de controles internos. O profissional auditor deve estar permanentemente atualizado, através de estudos contínuos, adequando-se e
adaptando-se às novas exigências do mercado.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. AUDITORIA INTERNA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES E
ERROS. Portal de Auditoria, 2022. Disponível em: https://portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna-na-prevencao-de-fraudes-e-
erros/. Acesso em: 04/10/2022 Auditoria: um curso moderno e completo. São Paulo: Atlas, 2012 apud MOURA, R. G.; LOPES, P. L.;
FARIA, S. S. L. A. O papel da auditoria externa no combate à sonegação. Cadernos UNIFOA, Volta redonda, v. 11, n. 31, p. 75 -86, ago.
2016. Disponível em:(#60)http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/402/0(#62). Acesso em: 29 Set. 2022.
ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.
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4017684 - FLAVIA CAROLINE DOS REIS SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Luiz Januario

TITULO A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO

Com a evolução acelerada que se presencia a cada dia, são indispensáveis a administração e o controle nas empresas, sendo a
auditoria uma ferramenta necessária para o controle dos processos. Para a sobrevivência de uma organização nos dias atuais, as
empresas se veem obrigadas a tornarem seus processos mais rápidos e devido a grande concorrência, exigem que as empresas
tomem medidas para viabilizar a concorrência, reduzindo assim, não somente seus custos de produção, mas também seus custos
de gestão e operação. Isto acaba exigindo cada vez mais profissionais capacitados que consigam dar conta das constantes
mudanças da legislação e da economia brasileira.

OBJETIVOS
O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a importância da Auditoria Interna como ferramenta de gestão dentro das
organizações

METODOLOGIA a metodologia utilizada foi através da pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
Com o grande avanço tecnológico, o crescimento e a competitividade de mercado, fez-se necessário que as organizações
buscassem novas formas para administrar seus negócios. Desta forma, a contabilidade passou a ser uma ferramenta econômico-
financeira de gestão, permitindo aos usuários uma visão holística de toda a empresa.

CONCLUSOES

A auditoria interna tem como objetivo consolidar os principais alicerces da estrutura de administração das organizações e seu papel
mais amplo posicionado num contexto de gestão, auxilia na prevenção de perdas e na identificação de oportunidades de melhoria
dos instrumentos de gestão e controle das operações gerando resultados positivos. Nas organizações a auditoria interna atua como
uma forma de detectar erros, e fraudes com atitudes e ideias voltadas para alavancar resultados, e não somente exercer atividades
de controles internos. O profissional auditor deve estar permanentemente atualizado, através de estudos contínuos, adequando-se e
adaptando-se às novas exigências do mercado.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. AUDITORIA INTERNA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES E
ERROS. Portal de Auditoria, 2022. Disponível em: https://portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna-na-prevencao-de-fraudes-e-
erros/. Acesso em: 04/10/2022 Auditoria: um curso moderno e completo. São Paulo: Atlas, 2012 apud MOURA, R. G.; LOPES, P. L.;
FARIA, S. S. L. A. O papel da auditoria externa no combate à sonegação. Cadernos UNIFOA, Volta redonda, v. 11, n. 31, p. 75 -86, ago.
2016. Disponível em:(#60)http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/402/0(#62). Acesso em: 29 Set. 2022.
ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Luiz Januario

TITULO A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO

Com a evolução acelerada que se presencia a cada dia, são indispensáveis a administração e o controle nas empresas, sendo a
auditoria uma ferramenta necessária para o controle dos processos. Para a sobrevivência de uma organização nos dias atuais, as
empresas se veem obrigadas a tornarem seus processos mais rápidos e devido a grande concorrência, exigem que as empresas
tomem medidas para viabilizar a concorrência, reduzindo assim, não somente seus custos de produção, mas também seus custos
de gestão e operação. Isto acaba exigindo cada vez mais profissionais capacitados que consigam dar conta das constantes
mudanças da legislação e da economia brasileira.

OBJETIVOS
O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a importância da Auditoria Interna como ferramenta de gestão dentro das
organizações

METODOLOGIA a metodologia utilizada foi através da pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
Com o grande avanço tecnológico, o crescimento e a competitividade de mercado, fez-se necessário que as organizações
buscassem novas formas para administrar seus negócios. Desta forma, a contabilidade passou a ser uma ferramenta econômico-
financeira de gestão, permitindo aos usuários uma visão holística de toda a empresa.

CONCLUSOES

A auditoria interna tem como objetivo consolidar os principais alicerces da estrutura de administração das organizações e seu papel
mais amplo posicionado num contexto de gestão, auxilia na prevenção de perdas e na identificação de oportunidades de melhoria
dos instrumentos de gestão e controle das operações gerando resultados positivos. Nas organizações a auditoria interna atua como
uma forma de detectar erros, e fraudes com atitudes e ideias voltadas para alavancar resultados, e não somente exercer atividades
de controles internos. O profissional auditor deve estar permanentemente atualizado, através de estudos contínuos, adequando-se e
adaptando-se às novas exigências do mercado.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. AUDITORIA INTERNA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES E
ERROS. Portal de Auditoria, 2022. Disponível em: https://portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna-na-prevencao-de-fraudes-e-
erros/. Acesso em: 04/10/2022 Auditoria: um curso moderno e completo. São Paulo: Atlas, 2012 apud MOURA, R. G.; LOPES, P. L.;
FARIA, S. S. L. A. O papel da auditoria externa no combate à sonegação. Cadernos UNIFOA, Volta redonda, v. 11, n. 31, p. 75 -86, ago.
2016. Disponível em:(#60)http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/402/0(#62). Acesso em: 29 Set. 2022.
ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.
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4238788 - BEATRIZ DE SOUSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Luiz Januario

TITULO A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO

Com a evolução acelerada que se presencia a cada dia, são indispensáveis a administração e o controle nas empresas, sendo a
auditoria uma ferramenta necessária para o controle dos processos. Para a sobrevivência de uma organização nos dias atuais, as
empresas se veem obrigadas a tornarem seus processos mais rápidos e devido a grande concorrência, exigem que as empresas
tomem medidas para viabilizar a concorrência, reduzindo assim, não somente seus custos de produção, mas também seus custos
de gestão e operação. Isto acaba exigindo cada vez mais profissionais capacitados que consigam dar conta das constantes
mudanças da legislação e da economia brasileira.

OBJETIVOS
O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a importância da Auditoria Interna como ferramenta de gestão dentro das
organizações

METODOLOGIA a metodologia utilizada foi através da pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
Com o grande avanço tecnológico, o crescimento e a competitividade de mercado, fez-se necessário que as organizações
buscassem novas formas para administrar seus negócios. Desta forma, a contabilidade passou a ser uma ferramenta econômico-
financeira de gestão, permitindo aos usuários uma visão holística de toda a empresa.

CONCLUSOES

A auditoria interna tem como objetivo consolidar os principais alicerces da estrutura de administração das organizações e seu papel
mais amplo posicionado num contexto de gestão, auxilia na prevenção de perdas e na identificação de oportunidades de melhoria
dos instrumentos de gestão e controle das operações gerando resultados positivos. Nas organizações a auditoria interna atua como
uma forma de detectar erros, e fraudes com atitudes e ideias voltadas para alavancar resultados, e não somente exercer atividades
de controles internos. O profissional auditor deve estar permanentemente atualizado, através de estudos contínuos, adequando-se e
adaptando-se às novas exigências do mercado.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. AUDITORIA INTERNA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES E
ERROS. Portal de Auditoria, 2022. Disponível em: https://portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna-na-prevencao-de-fraudes-e-
erros/. Acesso em: 04/10/2022 Auditoria: um curso moderno e completo. São Paulo: Atlas, 2012 apud MOURA, R. G.; LOPES, P. L.;
FARIA, S. S. L. A. O papel da auditoria externa no combate à sonegação. Cadernos UNIFOA, Volta redonda, v. 11, n. 31, p. 75 -86, ago.
2016. Disponível em:(#60)http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/402/0(#62). Acesso em: 29 Set. 2022.
ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Luiz Januario

TITULO A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO

Com a evolução acelerada que se presencia a cada dia, são indispensáveis a administração e o controle nas empresas, sendo a
auditoria uma ferramenta necessária para o controle dos processos. Para a sobrevivência de uma organização nos dias atuais, as
empresas se veem obrigadas a tornarem seus processos mais rápidos e devido a grande concorrência, exigem que as empresas
tomem medidas para viabilizar a concorrência, reduzindo assim, não somente seus custos de produção, mas também seus custos
de gestão e operação. Isto acaba exigindo cada vez mais profissionais capacitados que consigam dar conta das constantes
mudanças da legislação e da economia brasileira.

OBJETIVOS
O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a importância da Auditoria Interna como ferramenta de gestão dentro das
organizações

METODOLOGIA a metodologia utilizada foi através da pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
Com o grande avanço tecnológico, o crescimento e a competitividade de mercado, fez-se necessário que as organizações
buscassem novas formas para administrar seus negócios. Desta forma, a contabilidade passou a ser uma ferramenta econômico-
financeira de gestão, permitindo aos usuários uma visão holística de toda a empresa.

CONCLUSOES

A auditoria interna tem como objetivo consolidar os principais alicerces da estrutura de administração das organizações e seu papel
mais amplo posicionado num contexto de gestão, auxilia na prevenção de perdas e na identificação de oportunidades de melhoria
dos instrumentos de gestão e controle das operações gerando resultados positivos. Nas organizações a auditoria interna atua como
uma forma de detectar erros, e fraudes com atitudes e ideias voltadas para alavancar resultados, e não somente exercer atividades
de controles internos. O profissional auditor deve estar permanentemente atualizado, através de estudos contínuos, adequando-se e
adaptando-se às novas exigências do mercado.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. AUDITORIA INTERNA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES E
ERROS. Portal de Auditoria, 2022. Disponível em: https://portaldeauditoria.com.br/auditoria-interna-na-prevencao-de-fraudes-e-
erros/. Acesso em: 04/10/2022 Auditoria: um curso moderno e completo. São Paulo: Atlas, 2012 apud MOURA, R. G.; LOPES, P. L.;
FARIA, S. S. L. A. O papel da auditoria externa no combate à sonegação. Cadernos UNIFOA, Volta redonda, v. 11, n. 31, p. 75 -86, ago.
2016. Disponível em:(#60)http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/402/0(#62). Acesso em: 29 Set. 2022.
ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Victor Nowosh

TITULO Classificação das anemias em cães e gatos atendidos no Hospital Veterinário UNISA: um estudo preliminar

INTRODUCAO

A anemia é uma alteração hematológica frequente em pequenos animais, definida como a redução de hemácias e hemoglobina no
sangue, manifestando-se no hemograma como diminuição de hematimetria, hemoglobinometria e hematócrito. Existem diversas
formas de classificar as anemias. Com base na resposta medular, podem ser regenerativas e arregenerativas, o que é avaliado por
meio da contagem de reticulócitos (CR). De acordo com a fisiopatologia, podem ser: hemorrágicas, quando há perda de hemácias;
hemolíticas, quando há a sua destruição; ou por eritropoiese deficiente. Estes processos são observados em diversas doenças. A
caracterização da anemia é fundamental para a interpretação do exame e para a avaliação do paciente.

OBJETIVOS
Caracterizar, por meio de levantamento de dados, as anemias detectadas no hemograma de pequenos animais atendidos no
Hospital Veterinário da UNISA entre março e agosto de 2022, classificando-as com base na resposta medular e identificando suas
principais causas.

METODOLOGIA

Foram incluídos pacientes caninos e felinos de qualquer raça, idade ou sexo que tenham apresentado anemia em um hemograma e
realizado um exame de CR. De acordo com a regeneração, as anemias foram classificadas em quatro grupos: arregenerativas (0 a
10.000 reticulócitos/(#38)#956;l); pouco regenerativas (10.000 a 60.000 reticulócitos/(#38)#956;l); moderadamente regenerativas
(60.000 a 200.000 reticulócitos/(#38)#956;l); e com máxima regeneração ((#62)200.000 reticulócitos/(#38)#956;l). Pelo histórico
do paciente, foi identificada a doença de base e, para as principais doenças, foi observada a proporção entre pacientes
apresentando ou não regeneração.

RESULTADOS

Um total de 155 pacientes atenderam aos critérios de inclusão. 26,5% (41/155) das anemias eram arregenerativas; 26,5% (41/155)
eram pouco regenerativas; 34,8% (54/155) eram moderadamente regenerativas; e 12,2 (19/155) apresentaram máxima
regeneração. As principais causas de anemia foram doenças renais (29,7%; 46/155), neoplasias extramedulares (25,1%; 39/155) e
hemoparasitoses (18,7%; 29/155). Quando avaliado o grau de regeneração para cada doença, pacientes renais apresentaram
predomínio de anemias arregenerativas ou pouco regenerativas (76%; 35/46), corroborando com a deficiência de eritropoetina,
enquanto em pacientes oncológicos e com hemoparasitoses não houve diferença significativa na proporção entre anemias
arregenerativas e regenerativas, demonstrando a natureza multifatorial das anemias nestas doenças.

CONCLUSOES

Este levantamento demonstra que a CR é essencial para a classificação e avaliação dos pacientes anêmicos, sendo simples,
sensível e tendo correlação com a fisiopatologia da doença. Sendo este um estudo preliminar, os próximos passos serão a inclusão
de outros parâmetros eritrocitários, tais como morfologia das hemácias e índices hematimétricos (VCM, CHCM e RDW), de forma a
caracterizar as anemias de forma mais completa nesta população.

REFERENCIAS

1.Forte MFRMP. Classificação de anemias em cães através de diferentes métodos analíticos. Lisboa. Dissertação [Mestrado
Integrado em Medicina Veterinária] - Universidade de Lisboa, 2021. 2.Paltrinieri S et al. Sensitivity and specificity of manual and
automated measurements of reticulocyte parameters for classification of anemia in dogs: 174 cases (1993–2013). J Am Vet Med
Assoc. 2016;249(7):776-86. 3.Thrall MA et al. 2ª ed. Hematologia e bioquímica clínica veterinária. São Paulo: Roca; 2017.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Victor Nowosh

TITULO Classificação das anemias em cães e gatos atendidos no Hospital Veterinário UNISA: um estudo preliminar

INTRODUCAO

A anemia é uma alteração hematológica frequente em pequenos animais, definida como a redução de hemácias e hemoglobina no
sangue, manifestando-se no hemograma como diminuição de hematimetria, hemoglobinometria e hematócrito. Existem diversas
formas de classificar as anemias. Com base na resposta medular, podem ser regenerativas e arregenerativas, o que é avaliado por
meio da contagem de reticulócitos (CR). De acordo com a fisiopatologia, podem ser: hemorrágicas, quando há perda de hemácias;
hemolíticas, quando há a sua destruição; ou por eritropoiese deficiente. Estes processos são observados em diversas doenças. A
caracterização da anemia é fundamental para a interpretação do exame e para a avaliação do paciente.

OBJETIVOS
Caracterizar, por meio de levantamento de dados, as anemias detectadas no hemograma de pequenos animais atendidos no
Hospital Veterinário da UNISA entre março e agosto de 2022, classificando-as com base na resposta medular e identificando suas
principais causas.

METODOLOGIA

Foram incluídos pacientes caninos e felinos de qualquer raça, idade ou sexo que tenham apresentado anemia em um hemograma e
realizado um exame de CR. De acordo com a regeneração, as anemias foram classificadas em quatro grupos: arregenerativas (0 a
10.000 reticulócitos/(#38)#956;l); pouco regenerativas (10.000 a 60.000 reticulócitos/(#38)#956;l); moderadamente regenerativas
(60.000 a 200.000 reticulócitos/(#38)#956;l); e com máxima regeneração ((#62)200.000 reticulócitos/(#38)#956;l). Pelo histórico
do paciente, foi identificada a doença de base e, para as principais doenças, foi observada a proporção entre pacientes
apresentando ou não regeneração.

RESULTADOS

Um total de 155 pacientes atenderam aos critérios de inclusão. 26,5% (41/155) das anemias eram arregenerativas; 26,5% (41/155)
eram pouco regenerativas; 34,8% (54/155) eram moderadamente regenerativas; e 12,2 (19/155) apresentaram máxima
regeneração. As principais causas de anemia foram doenças renais (29,7%; 46/155), neoplasias extramedulares (25,1%; 39/155) e
hemoparasitoses (18,7%; 29/155). Quando avaliado o grau de regeneração para cada doença, pacientes renais apresentaram
predomínio de anemias arregenerativas ou pouco regenerativas (76%; 35/46), corroborando com a deficiência de eritropoetina,
enquanto em pacientes oncológicos e com hemoparasitoses não houve diferença significativa na proporção entre anemias
arregenerativas e regenerativas, demonstrando a natureza multifatorial das anemias nestas doenças.

CONCLUSOES

Este levantamento demonstra que a CR é essencial para a classificação e avaliação dos pacientes anêmicos, sendo simples,
sensível e tendo correlação com a fisiopatologia da doença. Sendo este um estudo preliminar, os próximos passos serão a inclusão
de outros parâmetros eritrocitários, tais como morfologia das hemácias e índices hematimétricos (VCM, CHCM e RDW), de forma a
caracterizar as anemias de forma mais completa nesta população.

REFERENCIAS

1.Forte MFRMP. Classificação de anemias em cães através de diferentes métodos analíticos. Lisboa. Dissertação [Mestrado
Integrado em Medicina Veterinária] - Universidade de Lisboa, 2021. 2.Paltrinieri S et al. Sensitivity and specificity of manual and
automated measurements of reticulocyte parameters for classification of anemia in dogs: 174 cases (1993–2013). J Am Vet Med
Assoc. 2016;249(7):776-86. 3.Thrall MA et al. 2ª ed. Hematologia e bioquímica clínica veterinária. São Paulo: Roca; 2017.
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TITULO Classificação das anemias em cães e gatos atendidos no Hospital Veterinário UNISA: um estudo preliminar

INTRODUCAO

A anemia é uma alteração hematológica frequente em pequenos animais, definida como a redução de hemácias e hemoglobina no
sangue, manifestando-se no hemograma como diminuição de hematimetria, hemoglobinometria e hematócrito. Existem diversas
formas de classificar as anemias. Com base na resposta medular, podem ser regenerativas e arregenerativas, o que é avaliado por
meio da contagem de reticulócitos (CR). De acordo com a fisiopatologia, podem ser: hemorrágicas, quando há perda de hemácias;
hemolíticas, quando há a sua destruição; ou por eritropoiese deficiente. Estes processos são observados em diversas doenças. A
caracterização da anemia é fundamental para a interpretação do exame e para a avaliação do paciente.

OBJETIVOS
Caracterizar, por meio de levantamento de dados, as anemias detectadas no hemograma de pequenos animais atendidos no
Hospital Veterinário da UNISA entre março e agosto de 2022, classificando-as com base na resposta medular e identificando suas
principais causas.

METODOLOGIA

Foram incluídos pacientes caninos e felinos de qualquer raça, idade ou sexo que tenham apresentado anemia em um hemograma e
realizado um exame de CR. De acordo com a regeneração, as anemias foram classificadas em quatro grupos: arregenerativas (0 a
10.000 reticulócitos/(#38)#956;l); pouco regenerativas (10.000 a 60.000 reticulócitos/(#38)#956;l); moderadamente regenerativas
(60.000 a 200.000 reticulócitos/(#38)#956;l); e com máxima regeneração ((#62)200.000 reticulócitos/(#38)#956;l). Pelo histórico
do paciente, foi identificada a doença de base e, para as principais doenças, foi observada a proporção entre pacientes
apresentando ou não regeneração.

RESULTADOS

Um total de 155 pacientes atenderam aos critérios de inclusão. 26,5% (41/155) das anemias eram arregenerativas; 26,5% (41/155)
eram pouco regenerativas; 34,8% (54/155) eram moderadamente regenerativas; e 12,2 (19/155) apresentaram máxima
regeneração. As principais causas de anemia foram doenças renais (29,7%; 46/155), neoplasias extramedulares (25,1%; 39/155) e
hemoparasitoses (18,7%; 29/155). Quando avaliado o grau de regeneração para cada doença, pacientes renais apresentaram
predomínio de anemias arregenerativas ou pouco regenerativas (76%; 35/46), corroborando com a deficiência de eritropoetina,
enquanto em pacientes oncológicos e com hemoparasitoses não houve diferença significativa na proporção entre anemias
arregenerativas e regenerativas, demonstrando a natureza multifatorial das anemias nestas doenças.

CONCLUSOES

Este levantamento demonstra que a CR é essencial para a classificação e avaliação dos pacientes anêmicos, sendo simples,
sensível e tendo correlação com a fisiopatologia da doença. Sendo este um estudo preliminar, os próximos passos serão a inclusão
de outros parâmetros eritrocitários, tais como morfologia das hemácias e índices hematimétricos (VCM, CHCM e RDW), de forma a
caracterizar as anemias de forma mais completa nesta população.

REFERENCIAS

1.Forte MFRMP. Classificação de anemias em cães através de diferentes métodos analíticos. Lisboa. Dissertação [Mestrado
Integrado em Medicina Veterinária] - Universidade de Lisboa, 2021. 2.Paltrinieri S et al. Sensitivity and specificity of manual and
automated measurements of reticulocyte parameters for classification of anemia in dogs: 174 cases (1993–2013). J Am Vet Med
Assoc. 2016;249(7):776-86. 3.Thrall MA et al. 2ª ed. Hematologia e bioquímica clínica veterinária. São Paulo: Roca; 2017.
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TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA
Para o cumprimento deste trabalho, com o intuito de enfatizar e prezar por uma análise de credibilidade, foi utilizado a metodologia
de pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
O planejamento tributário envolve a concepção e a implementação de várias estratégias, a fim de minimizar o valor dos impostos
pagos por um determinado período. Para uma empresa de pequeno porte, minimizar o imposto pode fornecer mais dinheiro para
despesas, investimentos ou crescimento. Dessa forma, o planejamento tributário pode ser uma fonte de capital de giro.

CONCLUSOES

No contexto atual, em que a carga tributária está se tornando cada vez mais relevante na composição de custos das empresas, o
planejamento tributário é uma ferramenta importante para aumentar a competitividade. No entanto, pouco se sabe sobre o pleno
conseqüências do planejamento tributário. Neste artigo, contribuímos nessa área investigando se o planejamento tributário eficiente
reduz o risco de mercado das empresas. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão fiscal e
as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as boas
práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017.

Página 1105



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13840
Administração

Financeira
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4092252 - NIKOLLAS RAMOS NOGUEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Luiz Januario

TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA
Para o cumprimento deste trabalho, com o intuito de enfatizar e prezar por uma análise de credibilidade, foi utilizado a metodologia
de pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
O planejamento tributário envolve a concepção e a implementação de várias estratégias, a fim de minimizar o valor dos impostos
pagos por um determinado período. Para uma empresa de pequeno porte, minimizar o imposto pode fornecer mais dinheiro para
despesas, investimentos ou crescimento. Dessa forma, o planejamento tributário pode ser uma fonte de capital de giro.

CONCLUSOES

No contexto atual, em que a carga tributária está se tornando cada vez mais relevante na composição de custos das empresas, o
planejamento tributário é uma ferramenta importante para aumentar a competitividade. No entanto, pouco se sabe sobre o pleno
conseqüências do planejamento tributário. Neste artigo, contribuímos nessa área investigando se o planejamento tributário eficiente
reduz o risco de mercado das empresas. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão fiscal e
as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as boas
práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017.
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TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA
Para o cumprimento deste trabalho, com o intuito de enfatizar e prezar por uma análise de credibilidade, foi utilizado a metodologia
de pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
O planejamento tributário envolve a concepção e a implementação de várias estratégias, a fim de minimizar o valor dos impostos
pagos por um determinado período. Para uma empresa de pequeno porte, minimizar o imposto pode fornecer mais dinheiro para
despesas, investimentos ou crescimento. Dessa forma, o planejamento tributário pode ser uma fonte de capital de giro.

CONCLUSOES

No contexto atual, em que a carga tributária está se tornando cada vez mais relevante na composição de custos das empresas, o
planejamento tributário é uma ferramenta importante para aumentar a competitividade. No entanto, pouco se sabe sobre o pleno
conseqüências do planejamento tributário. Neste artigo, contribuímos nessa área investigando se o planejamento tributário eficiente
reduz o risco de mercado das empresas. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão fiscal e
as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as boas
práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017.
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TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA
Para o cumprimento deste trabalho, com o intuito de enfatizar e prezar por uma análise de credibilidade, foi utilizado a metodologia
de pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
O planejamento tributário envolve a concepção e a implementação de várias estratégias, a fim de minimizar o valor dos impostos
pagos por um determinado período. Para uma empresa de pequeno porte, minimizar o imposto pode fornecer mais dinheiro para
despesas, investimentos ou crescimento. Dessa forma, o planejamento tributário pode ser uma fonte de capital de giro.

CONCLUSOES

No contexto atual, em que a carga tributária está se tornando cada vez mais relevante na composição de custos das empresas, o
planejamento tributário é uma ferramenta importante para aumentar a competitividade. No entanto, pouco se sabe sobre o pleno
conseqüências do planejamento tributário. Neste artigo, contribuímos nessa área investigando se o planejamento tributário eficiente
reduz o risco de mercado das empresas. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão fiscal e
as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as boas
práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017.
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TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - O PREÇO DA SONEGAÇÃO

INTRODUCAO

O crime de sonegação fiscal, previsto na Lei 8.137/90, é um dos maiores problemas que os governos enfrentam no Brasil, e a falta
de recursos financeiros causados por essa prática colabora para o surgimento de desigualdades sociais e falhas em áreas
importantes, como saúde, educação e segurança Numa sociedade organizada, o imposto é inevitável, porque é o preço pago para
obter a estabilidade administrativa e política do governo. Isto é o dever de cada cidadão de pagar os impostos devidos a tempo e de
não recorrer a qualquer dispositivo evitar o pagamento de impostos.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo principal, apresentar a importância do planejamento tributário através do tema – o preço da
sonegação.

METODOLOGIA
Para o cumprimento deste trabalho, com o intuito de enfatizar e prezar por uma análise de credibilidade, foi utilizado a metodologia
de pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS
O planejamento tributário envolve a concepção e a implementação de várias estratégias, a fim de minimizar o valor dos impostos
pagos por um determinado período. Para uma empresa de pequeno porte, minimizar o imposto pode fornecer mais dinheiro para
despesas, investimentos ou crescimento. Dessa forma, o planejamento tributário pode ser uma fonte de capital de giro.

CONCLUSOES

No contexto atual, em que a carga tributária está se tornando cada vez mais relevante na composição de custos das empresas, o
planejamento tributário é uma ferramenta importante para aumentar a competitividade. No entanto, pouco se sabe sobre o pleno
conseqüências do planejamento tributário. Neste artigo, contribuímos nessa área investigando se o planejamento tributário eficiente
reduz o risco de mercado das empresas. Os resultados deste estudo corroboram os princípios da moderna teoria da elisão fiscal e
as recentes descobertas, que também encontraram evidências de que a elisão fiscal, quando exercida em conjunto com as boas
práticas de governança corporativa , e somente nessa combinação, melhora o desempenho das empresas.

REFERENCIAS

DA LUZ, Érico Eleutério. Contabilidade Comercial. 1. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2015. DA COSTA, Rosenei Novochadlo.
Contabilidade Avançada. 2. Ed, Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.
Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019. HAUSER, Paolla. Contabilidade tributária: dos conceitos à aplicação.1. Ed. Curitiba: Editora
Intersaberes, 2017.
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TITULO Os números do empreendedorismo no cenário da COVID-19

INTRODUCAO

O empreendedorismo sempre foi uma forma de buscar a independência e estabilidade financeira, e pode ser classificado de
diversas maneiras com grupos, subgrupos e perfis diferentes entre os empreendedores. Essas classificações ajudam a identificar
as diferenças entre cada empreendedor, seus estágios, e o que os motivam a empreender. Porém, atualmente nos deparamos com
um cenário diferente do habitual, a chegada da Covid-19 impactou todas as áreas, inclusive a do empreendedorismo. Os reflexos da
pandemia no mundo dos negócios consequentemente foram negativos, pequenas e médias empesas, que participam ativamente na
geração de empregos e pagamento de impostos, por não terem a estrutura dos grandes empreendimentos foram bastante afetadas
por serem as mais vulneráveis. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2020), apontou que cerca de 59% dos pequenos negócios
precisaram interromper suas atividades temporariamente, e aproximadamente 87% tiveram uma queda considerável em seu
faturamento. Dados do El País indicaram também que cerca de 700 mil empreendimentos foram fechados por consequência da
Covid-19 Com os números em queda na economia, e a dificuldade eminente de se manter os negócios, o empreendedorismo
apresentou números que chamam a atenção. Houve uma queda esperada devido ao cenário econômico em sua taxa de
crescimento, porém os números alcançados ainda estão entre maiores taxas já registradas nos últimos 20 anos. O estudo buscou
identificar o que manteve a motivação para que os números do empreendedorismo se mantivessem entre os maiores já registrados,
o que mudou entre no perfil empreendedor antes e depois da pandemia, e as saídas encontradas para manter um empreendimento
mesmo com as dificuldades enfrentadas na economia.

OBJETIVOS
A pesquisa busca mostrar o que ainda traz motivação para empreender dentro desses cenários, e as mudanças do perfil
empreendedor antes e depois da pandemia.

METODOLOGIA
Para realização do trabalho utilizou-se artigos, pesquisas e levantamentos realizados no período da pandemia com relação a
situação do empreendedorismo, o presente artigo tem como objetivo identificar os fatores que atualmente estão ocasionando o
crescimento do empreendedorismo

RESULTADOS
A discussão se deu em função de mostrar o que ainda traz motivação para empreender dentro desses cenários, e as mudanças do
perfil empreendedor antes e depois da pandemia.

CONCLUSOES
O estudo apontou uma mudança no perfil empreendedor, que atualmente 1 em cada 2 empreendedores abrem um negócio por
questões de necessidade, e que o comércio digital tem se mostrado uma saída nos tempos de crise.

REFERENCIAS

ANDRADE, Pedro Correia. O Empreendedorismo em tempos de Pandemia: Impacto da Pandemia da Covid-19 nas taxas de
empreendedorismo do Brasil no ano de 2020. Disponível em: (#60)https://bdm.unb.br/handle/10483/31628(#62). Acesso em 11 de
set. 2022 BARBOSA, Paulo Lucas. O empreendedorismo impulsionado pela pandemia – COVID 19. Disponível em:
(#60)https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1804(#62). Acesso em: 13 de set. 2022.
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TITULO Os números do empreendedorismo no cenário da COVID-19

INTRODUCAO

O empreendedorismo sempre foi uma forma de buscar a independência e estabilidade financeira, e pode ser classificado de
diversas maneiras com grupos, subgrupos e perfis diferentes entre os empreendedores. Essas classificações ajudam a identificar
as diferenças entre cada empreendedor, seus estágios, e o que os motivam a empreender. Porém, atualmente nos deparamos com
um cenário diferente do habitual, a chegada da Covid-19 impactou todas as áreas, inclusive a do empreendedorismo. Os reflexos da
pandemia no mundo dos negócios consequentemente foram negativos, pequenas e médias empesas, que participam ativamente na
geração de empregos e pagamento de impostos, por não terem a estrutura dos grandes empreendimentos foram bastante afetadas
por serem as mais vulneráveis. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2020), apontou que cerca de 59% dos pequenos negócios
precisaram interromper suas atividades temporariamente, e aproximadamente 87% tiveram uma queda considerável em seu
faturamento. Dados do El País indicaram também que cerca de 700 mil empreendimentos foram fechados por consequência da
Covid-19 Com os números em queda na economia, e a dificuldade eminente de se manter os negócios, o empreendedorismo
apresentou números que chamam a atenção. Houve uma queda esperada devido ao cenário econômico em sua taxa de
crescimento, porém os números alcançados ainda estão entre maiores taxas já registradas nos últimos 20 anos. O estudo buscou
identificar o que manteve a motivação para que os números do empreendedorismo se mantivessem entre os maiores já registrados,
o que mudou entre no perfil empreendedor antes e depois da pandemia, e as saídas encontradas para manter um empreendimento
mesmo com as dificuldades enfrentadas na economia.

OBJETIVOS
A pesquisa busca mostrar o que ainda traz motivação para empreender dentro desses cenários, e as mudanças do perfil
empreendedor antes e depois da pandemia.

METODOLOGIA
Para realização do trabalho utilizou-se artigos, pesquisas e levantamentos realizados no período da pandemia com relação a
situação do empreendedorismo, o presente artigo tem como objetivo identificar os fatores que atualmente estão ocasionando o
crescimento do empreendedorismo

RESULTADOS
A discussão se deu em função de mostrar o que ainda traz motivação para empreender dentro desses cenários, e as mudanças do
perfil empreendedor antes e depois da pandemia.

CONCLUSOES
O estudo apontou uma mudança no perfil empreendedor, que atualmente 1 em cada 2 empreendedores abrem um negócio por
questões de necessidade, e que o comércio digital tem se mostrado uma saída nos tempos de crise.

REFERENCIAS

ANDRADE, Pedro Correia. O Empreendedorismo em tempos de Pandemia: Impacto da Pandemia da Covid-19 nas taxas de
empreendedorismo do Brasil no ano de 2020. Disponível em: (#60)https://bdm.unb.br/handle/10483/31628(#62). Acesso em 11 de
set. 2022 BARBOSA, Paulo Lucas. O empreendedorismo impulsionado pela pandemia – COVID 19. Disponível em:
(#60)https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1804(#62). Acesso em: 13 de set. 2022.
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TITULO Os números do empreendedorismo no cenário da COVID-19

INTRODUCAO

O empreendedorismo sempre foi uma forma de buscar a independência e estabilidade financeira, e pode ser classificado de
diversas maneiras com grupos, subgrupos e perfis diferentes entre os empreendedores. Essas classificações ajudam a identificar
as diferenças entre cada empreendedor, seus estágios, e o que os motivam a empreender. Porém, atualmente nos deparamos com
um cenário diferente do habitual, a chegada da Covid-19 impactou todas as áreas, inclusive a do empreendedorismo. Os reflexos da
pandemia no mundo dos negócios consequentemente foram negativos, pequenas e médias empesas, que participam ativamente na
geração de empregos e pagamento de impostos, por não terem a estrutura dos grandes empreendimentos foram bastante afetadas
por serem as mais vulneráveis. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2020), apontou que cerca de 59% dos pequenos negócios
precisaram interromper suas atividades temporariamente, e aproximadamente 87% tiveram uma queda considerável em seu
faturamento. Dados do El País indicaram também que cerca de 700 mil empreendimentos foram fechados por consequência da
Covid-19 Com os números em queda na economia, e a dificuldade eminente de se manter os negócios, o empreendedorismo
apresentou números que chamam a atenção. Houve uma queda esperada devido ao cenário econômico em sua taxa de
crescimento, porém os números alcançados ainda estão entre maiores taxas já registradas nos últimos 20 anos. O estudo buscou
identificar o que manteve a motivação para que os números do empreendedorismo se mantivessem entre os maiores já registrados,
o que mudou entre no perfil empreendedor antes e depois da pandemia, e as saídas encontradas para manter um empreendimento
mesmo com as dificuldades enfrentadas na economia.

OBJETIVOS
A pesquisa busca mostrar o que ainda traz motivação para empreender dentro desses cenários, e as mudanças do perfil
empreendedor antes e depois da pandemia.

METODOLOGIA
Para realização do trabalho utilizou-se artigos, pesquisas e levantamentos realizados no período da pandemia com relação a
situação do empreendedorismo, o presente artigo tem como objetivo identificar os fatores que atualmente estão ocasionando o
crescimento do empreendedorismo

RESULTADOS
A discussão se deu em função de mostrar o que ainda traz motivação para empreender dentro desses cenários, e as mudanças do
perfil empreendedor antes e depois da pandemia.

CONCLUSOES
O estudo apontou uma mudança no perfil empreendedor, que atualmente 1 em cada 2 empreendedores abrem um negócio por
questões de necessidade, e que o comércio digital tem se mostrado uma saída nos tempos de crise.

REFERENCIAS

ANDRADE, Pedro Correia. O Empreendedorismo em tempos de Pandemia: Impacto da Pandemia da Covid-19 nas taxas de
empreendedorismo do Brasil no ano de 2020. Disponível em: (#60)https://bdm.unb.br/handle/10483/31628(#62). Acesso em 11 de
set. 2022 BARBOSA, Paulo Lucas. O empreendedorismo impulsionado pela pandemia – COVID 19. Disponível em:
(#60)https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1804(#62). Acesso em: 13 de set. 2022.
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TITULO Os números do empreendedorismo no cenário da COVID-19

INTRODUCAO

O empreendedorismo sempre foi uma forma de buscar a independência e estabilidade financeira, e pode ser classificado de
diversas maneiras com grupos, subgrupos e perfis diferentes entre os empreendedores. Essas classificações ajudam a identificar
as diferenças entre cada empreendedor, seus estágios, e o que os motivam a empreender. Porém, atualmente nos deparamos com
um cenário diferente do habitual, a chegada da Covid-19 impactou todas as áreas, inclusive a do empreendedorismo. Os reflexos da
pandemia no mundo dos negócios consequentemente foram negativos, pequenas e médias empesas, que participam ativamente na
geração de empregos e pagamento de impostos, por não terem a estrutura dos grandes empreendimentos foram bastante afetadas
por serem as mais vulneráveis. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2020), apontou que cerca de 59% dos pequenos negócios
precisaram interromper suas atividades temporariamente, e aproximadamente 87% tiveram uma queda considerável em seu
faturamento. Dados do El País indicaram também que cerca de 700 mil empreendimentos foram fechados por consequência da
Covid-19 Com os números em queda na economia, e a dificuldade eminente de se manter os negócios, o empreendedorismo
apresentou números que chamam a atenção. Houve uma queda esperada devido ao cenário econômico em sua taxa de
crescimento, porém os números alcançados ainda estão entre maiores taxas já registradas nos últimos 20 anos. O estudo buscou
identificar o que manteve a motivação para que os números do empreendedorismo se mantivessem entre os maiores já registrados,
o que mudou entre no perfil empreendedor antes e depois da pandemia, e as saídas encontradas para manter um empreendimento
mesmo com as dificuldades enfrentadas na economia.

OBJETIVOS
A pesquisa busca mostrar o que ainda traz motivação para empreender dentro desses cenários, e as mudanças do perfil
empreendedor antes e depois da pandemia.

METODOLOGIA
Para realização do trabalho utilizou-se artigos, pesquisas e levantamentos realizados no período da pandemia com relação a
situação do empreendedorismo, o presente artigo tem como objetivo identificar os fatores que atualmente estão ocasionando o
crescimento do empreendedorismo

RESULTADOS
A discussão se deu em função de mostrar o que ainda traz motivação para empreender dentro desses cenários, e as mudanças do
perfil empreendedor antes e depois da pandemia.

CONCLUSOES
O estudo apontou uma mudança no perfil empreendedor, que atualmente 1 em cada 2 empreendedores abrem um negócio por
questões de necessidade, e que o comércio digital tem se mostrado uma saída nos tempos de crise.

REFERENCIAS

ANDRADE, Pedro Correia. O Empreendedorismo em tempos de Pandemia: Impacto da Pandemia da Covid-19 nas taxas de
empreendedorismo do Brasil no ano de 2020. Disponível em: (#60)https://bdm.unb.br/handle/10483/31628(#62). Acesso em 11 de
set. 2022 BARBOSA, Paulo Lucas. O empreendedorismo impulsionado pela pandemia – COVID 19. Disponível em:
(#60)https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1804(#62). Acesso em: 13 de set. 2022.
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TITULO Os números do empreendedorismo no cenário da COVID-19

INTRODUCAO

O empreendedorismo sempre foi uma forma de buscar a independência e estabilidade financeira, e pode ser classificado de
diversas maneiras com grupos, subgrupos e perfis diferentes entre os empreendedores. Essas classificações ajudam a identificar
as diferenças entre cada empreendedor, seus estágios, e o que os motivam a empreender. Porém, atualmente nos deparamos com
um cenário diferente do habitual, a chegada da Covid-19 impactou todas as áreas, inclusive a do empreendedorismo. Os reflexos da
pandemia no mundo dos negócios consequentemente foram negativos, pequenas e médias empesas, que participam ativamente na
geração de empregos e pagamento de impostos, por não terem a estrutura dos grandes empreendimentos foram bastante afetadas
por serem as mais vulneráveis. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2020), apontou que cerca de 59% dos pequenos negócios
precisaram interromper suas atividades temporariamente, e aproximadamente 87% tiveram uma queda considerável em seu
faturamento. Dados do El País indicaram também que cerca de 700 mil empreendimentos foram fechados por consequência da
Covid-19 Com os números em queda na economia, e a dificuldade eminente de se manter os negócios, o empreendedorismo
apresentou números que chamam a atenção. Houve uma queda esperada devido ao cenário econômico em sua taxa de
crescimento, porém os números alcançados ainda estão entre maiores taxas já registradas nos últimos 20 anos. O estudo buscou
identificar o que manteve a motivação para que os números do empreendedorismo se mantivessem entre os maiores já registrados,
o que mudou entre no perfil empreendedor antes e depois da pandemia, e as saídas encontradas para manter um empreendimento
mesmo com as dificuldades enfrentadas na economia.

OBJETIVOS
A pesquisa busca mostrar o que ainda traz motivação para empreender dentro desses cenários, e as mudanças do perfil
empreendedor antes e depois da pandemia.

METODOLOGIA
Para realização do trabalho utilizou-se artigos, pesquisas e levantamentos realizados no período da pandemia com relação a
situação do empreendedorismo, o presente artigo tem como objetivo identificar os fatores que atualmente estão ocasionando o
crescimento do empreendedorismo

RESULTADOS
A discussão se deu em função de mostrar o que ainda traz motivação para empreender dentro desses cenários, e as mudanças do
perfil empreendedor antes e depois da pandemia.

CONCLUSOES
O estudo apontou uma mudança no perfil empreendedor, que atualmente 1 em cada 2 empreendedores abrem um negócio por
questões de necessidade, e que o comércio digital tem se mostrado uma saída nos tempos de crise.

REFERENCIAS

ANDRADE, Pedro Correia. O Empreendedorismo em tempos de Pandemia: Impacto da Pandemia da Covid-19 nas taxas de
empreendedorismo do Brasil no ano de 2020. Disponível em: (#60)https://bdm.unb.br/handle/10483/31628(#62). Acesso em 11 de
set. 2022 BARBOSA, Paulo Lucas. O empreendedorismo impulsionado pela pandemia – COVID 19. Disponível em:
(#60)https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1804(#62). Acesso em: 13 de set. 2022.
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TITULO Projeto Pesquisa – Grupo de Pesquisa Filosofia e Direito

INTRODUCAO
A presente proposta reflete as pesquisas iniciais desenvolvidas pelo Subgrupo de Pesquisa de Filosofia do Direito e Estado nos
caminhos da Filosofia Jurídica contemporânea – que vinculado ao Grupo de Pesquisa Direito e Justiça registrado junto ao CAPES e
sob a coordenação geral do Professor Doutor Walter Pedroso de Andrade, com a suborientação do Professor Mestre Victor Barau.

OBJETIVOS

O objetivo geral do subgrupo de pesquisa é a análise dos principais problemas da atualidade do direito, com vistas a publicação de
artigos científicos e realização de seminário de debates com previsão a ser realizado até o final de março/2023. Para tanto, nessa
fase inicial, como forma de permitir a realização de uma pesquisa com maior vulto, ao longo do andamento dos trabalhos, optou-se
pelo estudo de 03 autores de grande relevância para a filosofia do direito na contemporaneidade.

METODOLOGIA
Leitura teórica e discussões acerca do referencial bibliográfico proposto no Subgrupo de Pesquisa de Filosofia do Direito e Estado
nos caminhos da Filosofia Jurídica.

RESULTADOS

Pelos estudos realizados Hannah Arendt aponta n’A condição Humana os princípios fundamentais a reger a filosofia política na
construção de uma sociedade justa e igualitária, de maneira a se evitar a repetição da barbárie e da crise como aquela que culminou
com a Segunda Guerra Mundial. Para tanto a autora resgata uma leitura histórica da filosofia para se compreender a condição
humana a partir de uma leitura que abrange muito bem um ponto de vista sobre potencial humano. Ao propor uma leitura acerca dos
equívocos e dos acertos dos principais filósofos desde a antiguidade, autora procura pela compreensão do labor e das atividades
que regem a vida humana. Ao retribuir condutas da sociedade para a sociedade, no método, juiz – julgo – juiz, a polis se diversifica,
pois, inevitavelmente o valor atribuído a algo é julgado por seu parecer.

CONCLUSOES

No presente estágio do desenvolvimento da pesquisa, o que se pode perceber é a atualidade e importância do pensamento de
Hannah Arendt como prisma orientador a compreensão dos desafios do direito na atualidade. Sob o prisma liberal a autora, convida
o seu leitor a reinterpretar e reler suas considerações, não porque não podemos entender em uma primeira leitura, mas porque
necessitamos compreender a forma liberal da conduta humana e suas atividades pessoais, interpessoais, sociais e laborais, como
forma de orientação para a criação, interpretação e aplicação da norma jurídica sobre a realidade concreta, a partir dos princípios
dos direitos fundamentais que norteiam o Estado de Direito. Por fim, rege-se então, sua visão de mundo, bem como, suas
interpretações, vividas e vivenciadas, além dos estudos e compreensões filosóficas das condutas e condições estabelecidas pelo
homem sobre o homem, assim como, do homem para mundo, e o mundo para o valor comum.

REFERENCIAS
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. ARENDT, Hannah. Sobre a Revolução.
Lisboa: Moraes Editores. 1971. ARENDT, Hannah. Crises da República. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. MASCARO, Alysson
Leandro. Filosofia do Direito. 6ª. edição. São Paulo: Atlas, 2018.
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TITULO Projeto Pesquisa – Grupo de Pesquisa Filosofia e Direito

INTRODUCAO
A presente proposta reflete as pesquisas iniciais desenvolvidas pelo Subgrupo de Pesquisa de Filosofia do Direito e Estado nos
caminhos da Filosofia Jurídica contemporânea – que vinculado ao Grupo de Pesquisa Direito e Justiça registrado junto ao CAPES e
sob a coordenação geral do Professor Doutor Walter Pedroso de Andrade, com a suborientação do Professor Mestre Victor Barau.

OBJETIVOS

O objetivo geral do subgrupo de pesquisa é a análise dos principais problemas da atualidade do direito, com vistas a publicação de
artigos científicos e realização de seminário de debates com previsão a ser realizado até o final de março/2023. Para tanto, nessa
fase inicial, como forma de permitir a realização de uma pesquisa com maior vulto, ao longo do andamento dos trabalhos, optou-se
pelo estudo de 03 autores de grande relevância para a filosofia do direito na contemporaneidade.

METODOLOGIA
Leitura teórica e discussões acerca do referencial bibliográfico proposto no Subgrupo de Pesquisa de Filosofia do Direito e Estado
nos caminhos da Filosofia Jurídica.

RESULTADOS

Pelos estudos realizados Hannah Arendt aponta n’A condição Humana os princípios fundamentais a reger a filosofia política na
construção de uma sociedade justa e igualitária, de maneira a se evitar a repetição da barbárie e da crise como aquela que culminou
com a Segunda Guerra Mundial. Para tanto a autora resgata uma leitura histórica da filosofia para se compreender a condição
humana a partir de uma leitura que abrange muito bem um ponto de vista sobre potencial humano. Ao propor uma leitura acerca dos
equívocos e dos acertos dos principais filósofos desde a antiguidade, autora procura pela compreensão do labor e das atividades
que regem a vida humana. Ao retribuir condutas da sociedade para a sociedade, no método, juiz – julgo – juiz, a polis se diversifica,
pois, inevitavelmente o valor atribuído a algo é julgado por seu parecer.

CONCLUSOES

No presente estágio do desenvolvimento da pesquisa, o que se pode perceber é a atualidade e importância do pensamento de
Hannah Arendt como prisma orientador a compreensão dos desafios do direito na atualidade. Sob o prisma liberal a autora, convida
o seu leitor a reinterpretar e reler suas considerações, não porque não podemos entender em uma primeira leitura, mas porque
necessitamos compreender a forma liberal da conduta humana e suas atividades pessoais, interpessoais, sociais e laborais, como
forma de orientação para a criação, interpretação e aplicação da norma jurídica sobre a realidade concreta, a partir dos princípios
dos direitos fundamentais que norteiam o Estado de Direito. Por fim, rege-se então, sua visão de mundo, bem como, suas
interpretações, vividas e vivenciadas, além dos estudos e compreensões filosóficas das condutas e condições estabelecidas pelo
homem sobre o homem, assim como, do homem para mundo, e o mundo para o valor comum.

REFERENCIAS
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. ARENDT, Hannah. Sobre a Revolução.
Lisboa: Moraes Editores. 1971. ARENDT, Hannah. Crises da República. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. MASCARO, Alysson
Leandro. Filosofia do Direito. 6ª. edição. São Paulo: Atlas, 2018.
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TITULO Projeto Pesquisa – Grupo de Pesquisa Filosofia e Direito

INTRODUCAO
A presente proposta reflete as pesquisas iniciais desenvolvidas pelo Subgrupo de Pesquisa de Filosofia do Direito e Estado nos
caminhos da Filosofia Jurídica contemporânea – que vinculado ao Grupo de Pesquisa Direito e Justiça registrado junto ao CAPES e
sob a coordenação geral do Professor Doutor Walter Pedroso de Andrade, com a suborientação do Professor Mestre Victor Barau.

OBJETIVOS

O objetivo geral do subgrupo de pesquisa é a análise dos principais problemas da atualidade do direito, com vistas a publicação de
artigos científicos e realização de seminário de debates com previsão a ser realizado até o final de março/2023. Para tanto, nessa
fase inicial, como forma de permitir a realização de uma pesquisa com maior vulto, ao longo do andamento dos trabalhos, optou-se
pelo estudo de 03 autores de grande relevância para a filosofia do direito na contemporaneidade.

METODOLOGIA
Leitura teórica e discussões acerca do referencial bibliográfico proposto no Subgrupo de Pesquisa de Filosofia do Direito e Estado
nos caminhos da Filosofia Jurídica.

RESULTADOS

Pelos estudos realizados Hannah Arendt aponta n’A condição Humana os princípios fundamentais a reger a filosofia política na
construção de uma sociedade justa e igualitária, de maneira a se evitar a repetição da barbárie e da crise como aquela que culminou
com a Segunda Guerra Mundial. Para tanto a autora resgata uma leitura histórica da filosofia para se compreender a condição
humana a partir de uma leitura que abrange muito bem um ponto de vista sobre potencial humano. Ao propor uma leitura acerca dos
equívocos e dos acertos dos principais filósofos desde a antiguidade, autora procura pela compreensão do labor e das atividades
que regem a vida humana. Ao retribuir condutas da sociedade para a sociedade, no método, juiz – julgo – juiz, a polis se diversifica,
pois, inevitavelmente o valor atribuído a algo é julgado por seu parecer.

CONCLUSOES

No presente estágio do desenvolvimento da pesquisa, o que se pode perceber é a atualidade e importância do pensamento de
Hannah Arendt como prisma orientador a compreensão dos desafios do direito na atualidade. Sob o prisma liberal a autora, convida
o seu leitor a reinterpretar e reler suas considerações, não porque não podemos entender em uma primeira leitura, mas porque
necessitamos compreender a forma liberal da conduta humana e suas atividades pessoais, interpessoais, sociais e laborais, como
forma de orientação para a criação, interpretação e aplicação da norma jurídica sobre a realidade concreta, a partir dos princípios
dos direitos fundamentais que norteiam o Estado de Direito. Por fim, rege-se então, sua visão de mundo, bem como, suas
interpretações, vividas e vivenciadas, além dos estudos e compreensões filosóficas das condutas e condições estabelecidas pelo
homem sobre o homem, assim como, do homem para mundo, e o mundo para o valor comum.

REFERENCIAS
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. ARENDT, Hannah. Sobre a Revolução.
Lisboa: Moraes Editores. 1971. ARENDT, Hannah. Crises da República. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. MASCARO, Alysson
Leandro. Filosofia do Direito. 6ª. edição. São Paulo: Atlas, 2018.
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TITULO Projeto Pesquisa – Grupo de Pesquisa Filosofia e Direito

INTRODUCAO
A presente proposta reflete as pesquisas iniciais desenvolvidas pelo Subgrupo de Pesquisa de Filosofia do Direito e Estado nos
caminhos da Filosofia Jurídica contemporânea – que vinculado ao Grupo de Pesquisa Direito e Justiça registrado junto ao CAPES e
sob a coordenação geral do Professor Doutor Walter Pedroso de Andrade, com a suborientação do Professor Mestre Victor Barau.

OBJETIVOS

O objetivo geral do subgrupo de pesquisa é a análise dos principais problemas da atualidade do direito, com vistas a publicação de
artigos científicos e realização de seminário de debates com previsão a ser realizado até o final de março/2023. Para tanto, nessa
fase inicial, como forma de permitir a realização de uma pesquisa com maior vulto, ao longo do andamento dos trabalhos, optou-se
pelo estudo de 03 autores de grande relevância para a filosofia do direito na contemporaneidade.

METODOLOGIA
Leitura teórica e discussões acerca do referencial bibliográfico proposto no Subgrupo de Pesquisa de Filosofia do Direito e Estado
nos caminhos da Filosofia Jurídica.

RESULTADOS

Pelos estudos realizados Hannah Arendt aponta n’A condição Humana os princípios fundamentais a reger a filosofia política na
construção de uma sociedade justa e igualitária, de maneira a se evitar a repetição da barbárie e da crise como aquela que culminou
com a Segunda Guerra Mundial. Para tanto a autora resgata uma leitura histórica da filosofia para se compreender a condição
humana a partir de uma leitura que abrange muito bem um ponto de vista sobre potencial humano. Ao propor uma leitura acerca dos
equívocos e dos acertos dos principais filósofos desde a antiguidade, autora procura pela compreensão do labor e das atividades
que regem a vida humana. Ao retribuir condutas da sociedade para a sociedade, no método, juiz – julgo – juiz, a polis se diversifica,
pois, inevitavelmente o valor atribuído a algo é julgado por seu parecer.

CONCLUSOES

No presente estágio do desenvolvimento da pesquisa, o que se pode perceber é a atualidade e importância do pensamento de
Hannah Arendt como prisma orientador a compreensão dos desafios do direito na atualidade. Sob o prisma liberal a autora, convida
o seu leitor a reinterpretar e reler suas considerações, não porque não podemos entender em uma primeira leitura, mas porque
necessitamos compreender a forma liberal da conduta humana e suas atividades pessoais, interpessoais, sociais e laborais, como
forma de orientação para a criação, interpretação e aplicação da norma jurídica sobre a realidade concreta, a partir dos princípios
dos direitos fundamentais que norteiam o Estado de Direito. Por fim, rege-se então, sua visão de mundo, bem como, suas
interpretações, vividas e vivenciadas, além dos estudos e compreensões filosóficas das condutas e condições estabelecidas pelo
homem sobre o homem, assim como, do homem para mundo, e o mundo para o valor comum.

REFERENCIAS
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. ARENDT, Hannah. Sobre a Revolução.
Lisboa: Moraes Editores. 1971. ARENDT, Hannah. Crises da República. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. MASCARO, Alysson
Leandro. Filosofia do Direito. 6ª. edição. São Paulo: Atlas, 2018.
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Luiz Januario Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS CORPORAÇÕES: A adaptabilidade às novas rotinas de trabalho

INTRODUCAO

Diante o caos da inesperada — e inevitável — pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se fadada a uma série de mudanças e
inovações para que os hábitos do cotidiano se tornassem maleáveis para as normas e necessidades provenientes da nova realidade
vivenciada. Sejam pessoas jurídicas ou físicas, todos os componentes da sociedade tiveram que se moldar e se adaptar para as
regras impostas em detrimento da diminuição de contágio e mortes provocadas pela doença ainda desconhecida, logo, uma nova
era de processos, estratégias e hábitos vem à tona, com a inovação resiliente de todo um conjunto de organizações.

OBJETIVOS
Considerando o quão recente é o fato, faz-se coerente investigar os verdadeiros efeitos e consequências da pandemia no estilo de
vida, métodos de trabalho e condições socioeconômicas que passaram a vigorar desde o início desta pesquisa

METODOLOGIA
A Metodologia desse trabalho foi realizada por meio de estudo de artigos, notícias e reportagens relacionadas a pandemia e suas
mazelas, além de pesquisa com grupos de pessoas inseridas nos contextos organizacionais que tiveram em primeira instância os
resultados deste agravante cenário

RESULTADOS
A discussão dessa pesquisa se deu tendo em vista a grande comoção provocada pelo surgimento do novo coronavírus, denotou-se
no mundo inteiro uma nova era em ascendência na sociedade, onde a pandemia impôs novos métodos para as rotinas de trabalho,
estudo e convivência.

CONCLUSOES

Destaca-se o quanto as organizações e todos os núcleo socioeconômicos detiveram não mais somente o desejo, mas a necessidade
de inovação, flexibilização e resiliência para tornarem suas operações eficazes em novos âmbitos, tal como o impacto risível que
estas estratégias cruciais vieram a ter nos indivíduos inseridos no contexto, tornando-se um marco histórico para a nova era
tecnológica trazida pelo século XXI, potencializada pela carência de atributos suscetíveis e utilitárias às normas emergenciais
tomadas durante o caos de uma pandemia global.

REFERENCIAS

MATTA, Gustavo Corrêa et al (org.). Os impactos sociais da covid-19 no brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021. MELO, Maria Angela Campelo de. AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves. Gestão Adaptativa:
uma proposta para o gerenciamento de redes de inovação. Scielo Brasil, 2008. VELOSO, Fernando. O impacto da pandemia no
mercado de trabalho. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. 22 mar. 2021. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-
pandemia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 14 setembro 2022. Legendas: ..... – Contextualização ..... – Problema ..... –
Desenvolvimento do Tema ..... – Metodologia Utilizada ..... –
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Luiz Januario Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS CORPORAÇÕES: A adaptabilidade às novas rotinas de trabalho

INTRODUCAO

Diante o caos da inesperada — e inevitável — pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se fadada a uma série de mudanças e
inovações para que os hábitos do cotidiano se tornassem maleáveis para as normas e necessidades provenientes da nova realidade
vivenciada. Sejam pessoas jurídicas ou físicas, todos os componentes da sociedade tiveram que se moldar e se adaptar para as
regras impostas em detrimento da diminuição de contágio e mortes provocadas pela doença ainda desconhecida, logo, uma nova
era de processos, estratégias e hábitos vem à tona, com a inovação resiliente de todo um conjunto de organizações.

OBJETIVOS
Considerando o quão recente é o fato, faz-se coerente investigar os verdadeiros efeitos e consequências da pandemia no estilo de
vida, métodos de trabalho e condições socioeconômicas que passaram a vigorar desde o início desta pesquisa

METODOLOGIA
A Metodologia desse trabalho foi realizada por meio de estudo de artigos, notícias e reportagens relacionadas a pandemia e suas
mazelas, além de pesquisa com grupos de pessoas inseridas nos contextos organizacionais que tiveram em primeira instância os
resultados deste agravante cenário

RESULTADOS
A discussão dessa pesquisa se deu tendo em vista a grande comoção provocada pelo surgimento do novo coronavírus, denotou-se
no mundo inteiro uma nova era em ascendência na sociedade, onde a pandemia impôs novos métodos para as rotinas de trabalho,
estudo e convivência.

CONCLUSOES

Destaca-se o quanto as organizações e todos os núcleo socioeconômicos detiveram não mais somente o desejo, mas a necessidade
de inovação, flexibilização e resiliência para tornarem suas operações eficazes em novos âmbitos, tal como o impacto risível que
estas estratégias cruciais vieram a ter nos indivíduos inseridos no contexto, tornando-se um marco histórico para a nova era
tecnológica trazida pelo século XXI, potencializada pela carência de atributos suscetíveis e utilitárias às normas emergenciais
tomadas durante o caos de uma pandemia global.

REFERENCIAS

MATTA, Gustavo Corrêa et al (org.). Os impactos sociais da covid-19 no brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021. MELO, Maria Angela Campelo de. AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves. Gestão Adaptativa:
uma proposta para o gerenciamento de redes de inovação. Scielo Brasil, 2008. VELOSO, Fernando. O impacto da pandemia no
mercado de trabalho. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. 22 mar. 2021. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-
pandemia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 14 setembro 2022. Legendas: ..... – Contextualização ..... – Problema ..... –
Desenvolvimento do Tema ..... – Metodologia Utilizada ..... –
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Luiz Januario Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS CORPORAÇÕES: A adaptabilidade às novas rotinas de trabalho

INTRODUCAO

Diante o caos da inesperada — e inevitável — pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se fadada a uma série de mudanças e
inovações para que os hábitos do cotidiano se tornassem maleáveis para as normas e necessidades provenientes da nova realidade
vivenciada. Sejam pessoas jurídicas ou físicas, todos os componentes da sociedade tiveram que se moldar e se adaptar para as
regras impostas em detrimento da diminuição de contágio e mortes provocadas pela doença ainda desconhecida, logo, uma nova
era de processos, estratégias e hábitos vem à tona, com a inovação resiliente de todo um conjunto de organizações.

OBJETIVOS
Considerando o quão recente é o fato, faz-se coerente investigar os verdadeiros efeitos e consequências da pandemia no estilo de
vida, métodos de trabalho e condições socioeconômicas que passaram a vigorar desde o início desta pesquisa

METODOLOGIA
A Metodologia desse trabalho foi realizada por meio de estudo de artigos, notícias e reportagens relacionadas a pandemia e suas
mazelas, além de pesquisa com grupos de pessoas inseridas nos contextos organizacionais que tiveram em primeira instância os
resultados deste agravante cenário

RESULTADOS
A discussão dessa pesquisa se deu tendo em vista a grande comoção provocada pelo surgimento do novo coronavírus, denotou-se
no mundo inteiro uma nova era em ascendência na sociedade, onde a pandemia impôs novos métodos para as rotinas de trabalho,
estudo e convivência.

CONCLUSOES

Destaca-se o quanto as organizações e todos os núcleo socioeconômicos detiveram não mais somente o desejo, mas a necessidade
de inovação, flexibilização e resiliência para tornarem suas operações eficazes em novos âmbitos, tal como o impacto risível que
estas estratégias cruciais vieram a ter nos indivíduos inseridos no contexto, tornando-se um marco histórico para a nova era
tecnológica trazida pelo século XXI, potencializada pela carência de atributos suscetíveis e utilitárias às normas emergenciais
tomadas durante o caos de uma pandemia global.

REFERENCIAS

MATTA, Gustavo Corrêa et al (org.). Os impactos sociais da covid-19 no brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021. MELO, Maria Angela Campelo de. AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves. Gestão Adaptativa:
uma proposta para o gerenciamento de redes de inovação. Scielo Brasil, 2008. VELOSO, Fernando. O impacto da pandemia no
mercado de trabalho. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. 22 mar. 2021. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-
pandemia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 14 setembro 2022. Legendas: ..... – Contextualização ..... – Problema ..... –
Desenvolvimento do Tema ..... – Metodologia Utilizada ..... –
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Luiz Januario Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS CORPORAÇÕES: A adaptabilidade às novas rotinas de trabalho

INTRODUCAO

Diante o caos da inesperada — e inevitável — pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se fadada a uma série de mudanças e
inovações para que os hábitos do cotidiano se tornassem maleáveis para as normas e necessidades provenientes da nova realidade
vivenciada. Sejam pessoas jurídicas ou físicas, todos os componentes da sociedade tiveram que se moldar e se adaptar para as
regras impostas em detrimento da diminuição de contágio e mortes provocadas pela doença ainda desconhecida, logo, uma nova
era de processos, estratégias e hábitos vem à tona, com a inovação resiliente de todo um conjunto de organizações.

OBJETIVOS
Considerando o quão recente é o fato, faz-se coerente investigar os verdadeiros efeitos e consequências da pandemia no estilo de
vida, métodos de trabalho e condições socioeconômicas que passaram a vigorar desde o início desta pesquisa

METODOLOGIA
A Metodologia desse trabalho foi realizada por meio de estudo de artigos, notícias e reportagens relacionadas a pandemia e suas
mazelas, além de pesquisa com grupos de pessoas inseridas nos contextos organizacionais que tiveram em primeira instância os
resultados deste agravante cenário

RESULTADOS
A discussão dessa pesquisa se deu tendo em vista a grande comoção provocada pelo surgimento do novo coronavírus, denotou-se
no mundo inteiro uma nova era em ascendência na sociedade, onde a pandemia impôs novos métodos para as rotinas de trabalho,
estudo e convivência.

CONCLUSOES

Destaca-se o quanto as organizações e todos os núcleo socioeconômicos detiveram não mais somente o desejo, mas a necessidade
de inovação, flexibilização e resiliência para tornarem suas operações eficazes em novos âmbitos, tal como o impacto risível que
estas estratégias cruciais vieram a ter nos indivíduos inseridos no contexto, tornando-se um marco histórico para a nova era
tecnológica trazida pelo século XXI, potencializada pela carência de atributos suscetíveis e utilitárias às normas emergenciais
tomadas durante o caos de uma pandemia global.

REFERENCIAS

MATTA, Gustavo Corrêa et al (org.). Os impactos sociais da covid-19 no brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021. MELO, Maria Angela Campelo de. AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves. Gestão Adaptativa:
uma proposta para o gerenciamento de redes de inovação. Scielo Brasil, 2008. VELOSO, Fernando. O impacto da pandemia no
mercado de trabalho. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. 22 mar. 2021. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-
pandemia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 14 setembro 2022. Legendas: ..... – Contextualização ..... – Problema ..... –
Desenvolvimento do Tema ..... – Metodologia Utilizada ..... –
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Luiz Januario Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS CORPORAÇÕES: A adaptabilidade às novas rotinas de trabalho

INTRODUCAO

Diante o caos da inesperada — e inevitável — pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se fadada a uma série de mudanças e
inovações para que os hábitos do cotidiano se tornassem maleáveis para as normas e necessidades provenientes da nova realidade
vivenciada. Sejam pessoas jurídicas ou físicas, todos os componentes da sociedade tiveram que se moldar e se adaptar para as
regras impostas em detrimento da diminuição de contágio e mortes provocadas pela doença ainda desconhecida, logo, uma nova
era de processos, estratégias e hábitos vem à tona, com a inovação resiliente de todo um conjunto de organizações.

OBJETIVOS
Considerando o quão recente é o fato, faz-se coerente investigar os verdadeiros efeitos e consequências da pandemia no estilo de
vida, métodos de trabalho e condições socioeconômicas que passaram a vigorar desde o início desta pesquisa

METODOLOGIA
A Metodologia desse trabalho foi realizada por meio de estudo de artigos, notícias e reportagens relacionadas a pandemia e suas
mazelas, além de pesquisa com grupos de pessoas inseridas nos contextos organizacionais que tiveram em primeira instância os
resultados deste agravante cenário

RESULTADOS
A discussão dessa pesquisa se deu tendo em vista a grande comoção provocada pelo surgimento do novo coronavírus, denotou-se
no mundo inteiro uma nova era em ascendência na sociedade, onde a pandemia impôs novos métodos para as rotinas de trabalho,
estudo e convivência.

CONCLUSOES

Destaca-se o quanto as organizações e todos os núcleo socioeconômicos detiveram não mais somente o desejo, mas a necessidade
de inovação, flexibilização e resiliência para tornarem suas operações eficazes em novos âmbitos, tal como o impacto risível que
estas estratégias cruciais vieram a ter nos indivíduos inseridos no contexto, tornando-se um marco histórico para a nova era
tecnológica trazida pelo século XXI, potencializada pela carência de atributos suscetíveis e utilitárias às normas emergenciais
tomadas durante o caos de uma pandemia global.

REFERENCIAS

MATTA, Gustavo Corrêa et al (org.). Os impactos sociais da covid-19 no brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021. MELO, Maria Angela Campelo de. AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves. Gestão Adaptativa:
uma proposta para o gerenciamento de redes de inovação. Scielo Brasil, 2008. VELOSO, Fernando. O impacto da pandemia no
mercado de trabalho. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. 22 mar. 2021. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-
pandemia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 14 setembro 2022. Legendas: ..... – Contextualização ..... – Problema ..... –
Desenvolvimento do Tema ..... – Metodologia Utilizada ..... –
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Luiz Januario Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS CORPORAÇÕES: A adaptabilidade às novas rotinas de trabalho

INTRODUCAO

Diante o caos da inesperada — e inevitável — pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se fadada a uma série de mudanças e
inovações para que os hábitos do cotidiano se tornassem maleáveis para as normas e necessidades provenientes da nova realidade
vivenciada. Sejam pessoas jurídicas ou físicas, todos os componentes da sociedade tiveram que se moldar e se adaptar para as
regras impostas em detrimento da diminuição de contágio e mortes provocadas pela doença ainda desconhecida, logo, uma nova
era de processos, estratégias e hábitos vem à tona, com a inovação resiliente de todo um conjunto de organizações.

OBJETIVOS
Considerando o quão recente é o fato, faz-se coerente investigar os verdadeiros efeitos e consequências da pandemia no estilo de
vida, métodos de trabalho e condições socioeconômicas que passaram a vigorar desde o início desta pesquisa

METODOLOGIA
A Metodologia desse trabalho foi realizada por meio de estudo de artigos, notícias e reportagens relacionadas a pandemia e suas
mazelas, além de pesquisa com grupos de pessoas inseridas nos contextos organizacionais que tiveram em primeira instância os
resultados deste agravante cenário

RESULTADOS
A discussão dessa pesquisa se deu tendo em vista a grande comoção provocada pelo surgimento do novo coronavírus, denotou-se
no mundo inteiro uma nova era em ascendência na sociedade, onde a pandemia impôs novos métodos para as rotinas de trabalho,
estudo e convivência.

CONCLUSOES

Destaca-se o quanto as organizações e todos os núcleo socioeconômicos detiveram não mais somente o desejo, mas a necessidade
de inovação, flexibilização e resiliência para tornarem suas operações eficazes em novos âmbitos, tal como o impacto risível que
estas estratégias cruciais vieram a ter nos indivíduos inseridos no contexto, tornando-se um marco histórico para a nova era
tecnológica trazida pelo século XXI, potencializada pela carência de atributos suscetíveis e utilitárias às normas emergenciais
tomadas durante o caos de uma pandemia global.

REFERENCIAS

MATTA, Gustavo Corrêa et al (org.). Os impactos sociais da covid-19 no brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021. MELO, Maria Angela Campelo de. AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves. Gestão Adaptativa:
uma proposta para o gerenciamento de redes de inovação. Scielo Brasil, 2008. VELOSO, Fernando. O impacto da pandemia no
mercado de trabalho. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. 22 mar. 2021. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-
pandemia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 14 setembro 2022. Legendas: ..... – Contextualização ..... – Problema ..... –
Desenvolvimento do Tema ..... – Metodologia Utilizada ..... –
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TITULO
Influência da Escoliose Idiopática do Adolescente sobre os parâmetros da marcha e postura e suas associações com o arco plantar
dos pés

INTRODUCAO
A escoliose idiopática é acompanhada de alterações posturais, instabilidade estática e alterações da marcha sobre apoio dos pés.
Porém, existe uma ausência de evidências na literatura sobre esta compreensão no que tange aos adolesentes com escoliose.

OBJETIVOS
Investigar a Influência da escoliose idiopática do adolescente sobre os parâmetros da marcha e postura estática e suas associações
com o arco plantar dos pés.

METODOLOGIA

Estudo transversal. Foram avaliados 50 adolescentes, os quais foram divididos em dois grupos: adolescentes com escoliose
idiopática-AEI (n=25; 13,3±1,8 anos, 53,7±9,3 kg, 1,5±0,8 m) e adolescentes controle-GC(n=25; 13,6±1,7 anos, 52,0±9,7 kg, 1,6±0,7
m). A escoliose foi confirmada por exame radiográfico da coluna (ângulo de Cobb). A avaliação da pressão plantar na postura
estática e durante a marcha foram realizados por meio de uma plataforma de pressão (Loran®, Itália) com frequência de 100Hz. As
regiões dos pés avaliadas foram: antepé, mediopé e retropé (medial e lateral) sobre as variáveis de área de contato (cm), força
máxima (N/s) e pico de pressão (kPa). O índice do arco plantar (IA) foi calculado pela razão entre a área do mediopé e a área total
do pé. Análise Estatística: As variáveis foram comparadas pelo teste t Student não pareado, considerando diferenças significativas
um p(#60)0.05.

RESULTADOS

O ângulo de Cobb do AIS foi em média 34,8°±10,0°. Presença da AEI na postura estática mostrou redução da pressão plantar nas
áreas do antepé e mediopé (p=0,015; p=0,001) e aumento da carga plantar no retropé medial e lateral (p=0,047; p=0,045) comparado
ao GC. Durante a marcha a pressão plantar foi significativamente aumentada no retropé medial e lateral (p=0,008; p=0,037) e
reduzida no mediopé (p=0,004) do AEI em relação ao GC. O arco plantar foi elevado no AEI e mostrou correlação positiva com o pico
de pressão no mediopé na postura (p=0,001) e marcha (p=0,016).

CONCLUSOES
Apresença de AEI levou a um aumento da carga plantar sobre apoio dos pés na região medial e lateral do retropé (calcanhar)
durante a marcha e postura estática, bem como uma diminuição na região do mediopé. Além disso, os adolescentes com AEI
apresentaram pés cavos (arco plantar elevado) e correlação positiva com a sobrecarga sobre o mediopé.

REFERENCIAS
1.Heitz PH, Aubin-Fournier JF, Parent É, Fortin C (2018). Test-retest reliability of posture measurements in adolescents with
idiopathic scoliosis. Spine J 18(12):2247-2258. 2.Daryabor A, Arazpour M, Sharifi G, Bani MA, Aboutorabi A, Golchin N (2017). Gait
and energy consumption in adolescent idiopathic scoliosis: A literature review. Ann Phys Rehabil Med 60(2):107-116.
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Ana Paula Ribeiro

TITULO Sintomas de infecção do trato respiratório e comportamento de treino de corredores com e sem diagnóstico da COVID-19

INTRODUCAO

A corrida é uma das práticas esportivas mais populares no mundo, visto ser um exercício facilmente acessível e barato, pois exige
requisitos mínimos de equipamento para a sua prática. Na atual fase da pandemia do COVID-19, muitos países foram liberando suas
medidas de restrições para que os indivíduos tivessem a capacidade de praticar seus exercícios físicos e esportes ao ar livre
novamente. No entanto, ainda não se compreende os sintomas da COVID-19 e a prática de treino de corredores brasileiros devido à
pandemia da doença.

OBJETIVOS
Verificar os sintomas de infecção do trato respiratório e comportamento de treino de corredores com e sem diagnóstico da COVID-
19

METODOLOGIA

Estudo transversal, com 502 corredores, após período de quarentena, advindo da pandemia da COVID-19 ente os anos de 2021 e
2022. Foram aplicados questionários on-line auto-relatado pela plataforma google forms, sobre as informações antropométricas e
sintomas/histórico de diagnóstico da COVID-19 com ou sem necessidade de internação e Questionário de Corrida COVID-19, sobre
comportamento de teino durante a pandemia.

RESULTADOS

Dentre os 500 praticantes de corrida avaliados, 53% foram feminnos e 47% masculino. Destes 49,9% (n=249) apresentaram
sintomas respiratórios para COVID-19, dos quais 82,0% (n=204) procuraram médico para diagnóstico da COVID-19. Dos total de
participantes, 61,0% (n=304) realizaram teste para COVID-19, pelo exame do PCR (76,0%, n=230), sendo positivos em 55,0% dos
casos (n=166), sem necessidade de internação em 95,1% dos casos. A prática de corrida foi moderada com a frequência de treino
entre 2-3 vezes na semana em 56,0% (n=282) com prevalência de treino dentro do condomínio (39,0%) e na rua (32,0%). A prática de
treino foi supervisionada por um profissional em 33,0% dos casos (n=167), permanecendo de forma presencial (53,0%) e individual
(81,0%) em grande predominância. A prática de treino seguiu as medidas preventivas contra a COVID-19 em 92,0%, com uso de
máscara protetiva em 73,0%, sendo de maior prevalência as máscaras de tecido (45,1%) e a cirúrgica (33,0%), seguindo o
distanciamento social de 1,5m em 84,0%.

CONCLUSOES

A maioria dos praticantes de corrida apresentaram sintomas respiratórios para COVID-19 procurando o médico para confirmação.
Um total de 61,0% foram testado para COVID-19, sendo 76,0% acometidos pela doença. A prática da corrida se manteve com
frequência semanal moderada (2-3 vezes) com prevalência de treino em ambiente do condomínio e na rua de forma presencial e
individual. Houve adesão das medidas preventivas contra a COVID-19 para prática de treino, com o uso de máscara de tecido ou
cirúrgica e distanciamento social.

REFERENCIAS
1. DeJong et al. Running behaviors, motivations, and injury risk during the COVID-19 pandemic: A survey of 1147 runners. PLoS One.
2021 Feb 12;16(2):e0246300. 2. Bazett-Jones et al. Changes in Motivation, Socialization, Wellness and Mental Health in Youth Long-
Distance Runners During COVID-19 Social Distancing Restrictions. Front Sports Act Living. 2021,6;3:696264.
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Luiz Januario Antonio Roberto da Costa

TITULO A ansiedade dos profissionais no período pós pandemia

INTRODUCAO

Pode se afirmar que, em razão da pandemia da Covid-19 muitos profissionais desenvolveram a ansiedade e depressão, seja pela
incerteza do que iria acontecer com seu serviço, com a possibilidade de serem demitidos, por uma alta demanda, cobranças ou até
mesmo a preocupação com suas vidas e de seus entes-queridos. Temos como objetivo conscientizar as empresas quanto aos
profissionais que sofrem com essa doença, sobre o aumento exuberante após a pandemia e auxiliar para que haja uma melhora na
vida profissional e pessoal dessas pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo constitui da visibilidade e preocupação com profissionais e a saúde mental, com intuito de apoiar e elencar
junto a teorias fatores que auxiliam na busca por qualidade de vida tanto pessoal quanto profissional dos indivíduos

METODOLOGIA
A metodologia desse trabalho se de um função da leitura de pesquisas, artigos e notícias referentes à pandemia que mostram os
efeitos causados no dia a dia das pessoas e profissionais que tiveram seus trabalhos afetados

RESULTADOS

Com o início da pandemia da Covid-19, muitas pessoas sofreram tanto fisicamente, financeiramente como psicologicamente, e com
isso após o aparecimento dessa doença a sociedade têm apresentado uma saúde mental muito baixa, ocasionando o aumento nos
casos de ansiedade e depressão. O medo de infecção, isolamento, a perda de familiares e muitas pessoas sendo desligadas de seus
serviços, foram uns dos fatores principais que justificam o grande aumento na taxa de pessoas com ansiedade no mundo inteiro,
vindo a ficar em suas mentes as incertezas: “O que acontecerá comigo?”, “Irei morrer?”, “Serei demitido?” etc..

CONCLUSOES

A conclusão desse trabalho foi indentificar que as organizações tiveram que se reestruturar, visto as adaptações de seus
funcionários e do mundo mediante a anos atípicos, bem como houve uma necessidade tratar assuntos de saúde mental mais a
fundo e com a devida importância. E quanto as pessoas, que passaram a se preocupar com a vida, a saúde mental e a qualidade dela
e como a ansiedade reflete em suas relações diárias e trabalhos.

REFERENCIAS

ROCHA, Lucas. Casos de ansiedade e depressão cresceram 25% durante a pandemia, diz OMS. CNN Brasil, 2022. Disponível em
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-de-ansiedade-e-depressao-cresceram-25-durante-pandemia-diz
oms/https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pandemia-de-covid-19-provoca-aumento-global-em-disturbios-de-ansiedade-e-
depressao/ Acesso em: 08, de outubro de 2022. ROCHA, Lucas e LOPES, Léo. Pandemia de Covid-19 provoca aumento global em
distúrbios de ansiedade e depressão. CNN Brasil, 2021. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pandemia-de-covid-19-
provoca-aumento-global-em-disturbios-de-ansiedade-e-depressao/ Acesso em: 08, de outubro de 2022
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Luiz Januario Antonio Roberto da Costa

TITULO A ansiedade dos profissionais no período pós pandemia

INTRODUCAO

Pode se afirmar que, em razão da pandemia da Covid-19 muitos profissionais desenvolveram a ansiedade e depressão, seja pela
incerteza do que iria acontecer com seu serviço, com a possibilidade de serem demitidos, por uma alta demanda, cobranças ou até
mesmo a preocupação com suas vidas e de seus entes-queridos. Temos como objetivo conscientizar as empresas quanto aos
profissionais que sofrem com essa doença, sobre o aumento exuberante após a pandemia e auxiliar para que haja uma melhora na
vida profissional e pessoal dessas pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo constitui da visibilidade e preocupação com profissionais e a saúde mental, com intuito de apoiar e elencar
junto a teorias fatores que auxiliam na busca por qualidade de vida tanto pessoal quanto profissional dos indivíduos

METODOLOGIA
A metodologia desse trabalho se de um função da leitura de pesquisas, artigos e notícias referentes à pandemia que mostram os
efeitos causados no dia a dia das pessoas e profissionais que tiveram seus trabalhos afetados

RESULTADOS

Com o início da pandemia da Covid-19, muitas pessoas sofreram tanto fisicamente, financeiramente como psicologicamente, e com
isso após o aparecimento dessa doença a sociedade têm apresentado uma saúde mental muito baixa, ocasionando o aumento nos
casos de ansiedade e depressão. O medo de infecção, isolamento, a perda de familiares e muitas pessoas sendo desligadas de seus
serviços, foram uns dos fatores principais que justificam o grande aumento na taxa de pessoas com ansiedade no mundo inteiro,
vindo a ficar em suas mentes as incertezas: “O que acontecerá comigo?”, “Irei morrer?”, “Serei demitido?” etc..

CONCLUSOES

A conclusão desse trabalho foi indentificar que as organizações tiveram que se reestruturar, visto as adaptações de seus
funcionários e do mundo mediante a anos atípicos, bem como houve uma necessidade tratar assuntos de saúde mental mais a
fundo e com a devida importância. E quanto as pessoas, que passaram a se preocupar com a vida, a saúde mental e a qualidade dela
e como a ansiedade reflete em suas relações diárias e trabalhos.

REFERENCIAS

ROCHA, Lucas. Casos de ansiedade e depressão cresceram 25% durante a pandemia, diz OMS. CNN Brasil, 2022. Disponível em
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-de-ansiedade-e-depressao-cresceram-25-durante-pandemia-diz
oms/https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pandemia-de-covid-19-provoca-aumento-global-em-disturbios-de-ansiedade-e-
depressao/ Acesso em: 08, de outubro de 2022. ROCHA, Lucas e LOPES, Léo. Pandemia de Covid-19 provoca aumento global em
distúrbios de ansiedade e depressão. CNN Brasil, 2021. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pandemia-de-covid-19-
provoca-aumento-global-em-disturbios-de-ansiedade-e-depressao/ Acesso em: 08, de outubro de 2022
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TITULO A ansiedade dos profissionais no período pós pandemia

INTRODUCAO

Pode se afirmar que, em razão da pandemia da Covid-19 muitos profissionais desenvolveram a ansiedade e depressão, seja pela
incerteza do que iria acontecer com seu serviço, com a possibilidade de serem demitidos, por uma alta demanda, cobranças ou até
mesmo a preocupação com suas vidas e de seus entes-queridos. Temos como objetivo conscientizar as empresas quanto aos
profissionais que sofrem com essa doença, sobre o aumento exuberante após a pandemia e auxiliar para que haja uma melhora na
vida profissional e pessoal dessas pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo constitui da visibilidade e preocupação com profissionais e a saúde mental, com intuito de apoiar e elencar
junto a teorias fatores que auxiliam na busca por qualidade de vida tanto pessoal quanto profissional dos indivíduos

METODOLOGIA
A metodologia desse trabalho se de um função da leitura de pesquisas, artigos e notícias referentes à pandemia que mostram os
efeitos causados no dia a dia das pessoas e profissionais que tiveram seus trabalhos afetados

RESULTADOS

Com o início da pandemia da Covid-19, muitas pessoas sofreram tanto fisicamente, financeiramente como psicologicamente, e com
isso após o aparecimento dessa doença a sociedade têm apresentado uma saúde mental muito baixa, ocasionando o aumento nos
casos de ansiedade e depressão. O medo de infecção, isolamento, a perda de familiares e muitas pessoas sendo desligadas de seus
serviços, foram uns dos fatores principais que justificam o grande aumento na taxa de pessoas com ansiedade no mundo inteiro,
vindo a ficar em suas mentes as incertezas: “O que acontecerá comigo?”, “Irei morrer?”, “Serei demitido?” etc..

CONCLUSOES

A conclusão desse trabalho foi indentificar que as organizações tiveram que se reestruturar, visto as adaptações de seus
funcionários e do mundo mediante a anos atípicos, bem como houve uma necessidade tratar assuntos de saúde mental mais a
fundo e com a devida importância. E quanto as pessoas, que passaram a se preocupar com a vida, a saúde mental e a qualidade dela
e como a ansiedade reflete em suas relações diárias e trabalhos.

REFERENCIAS

ROCHA, Lucas. Casos de ansiedade e depressão cresceram 25% durante a pandemia, diz OMS. CNN Brasil, 2022. Disponível em
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-de-ansiedade-e-depressao-cresceram-25-durante-pandemia-diz
oms/https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pandemia-de-covid-19-provoca-aumento-global-em-disturbios-de-ansiedade-e-
depressao/ Acesso em: 08, de outubro de 2022. ROCHA, Lucas e LOPES, Léo. Pandemia de Covid-19 provoca aumento global em
distúrbios de ansiedade e depressão. CNN Brasil, 2021. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pandemia-de-covid-19-
provoca-aumento-global-em-disturbios-de-ansiedade-e-depressao/ Acesso em: 08, de outubro de 2022
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TITULO A ansiedade dos profissionais no período pós pandemia

INTRODUCAO

Pode se afirmar que, em razão da pandemia da Covid-19 muitos profissionais desenvolveram a ansiedade e depressão, seja pela
incerteza do que iria acontecer com seu serviço, com a possibilidade de serem demitidos, por uma alta demanda, cobranças ou até
mesmo a preocupação com suas vidas e de seus entes-queridos. Temos como objetivo conscientizar as empresas quanto aos
profissionais que sofrem com essa doença, sobre o aumento exuberante após a pandemia e auxiliar para que haja uma melhora na
vida profissional e pessoal dessas pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo constitui da visibilidade e preocupação com profissionais e a saúde mental, com intuito de apoiar e elencar
junto a teorias fatores que auxiliam na busca por qualidade de vida tanto pessoal quanto profissional dos indivíduos

METODOLOGIA
A metodologia desse trabalho se de um função da leitura de pesquisas, artigos e notícias referentes à pandemia que mostram os
efeitos causados no dia a dia das pessoas e profissionais que tiveram seus trabalhos afetados

RESULTADOS

Com o início da pandemia da Covid-19, muitas pessoas sofreram tanto fisicamente, financeiramente como psicologicamente, e com
isso após o aparecimento dessa doença a sociedade têm apresentado uma saúde mental muito baixa, ocasionando o aumento nos
casos de ansiedade e depressão. O medo de infecção, isolamento, a perda de familiares e muitas pessoas sendo desligadas de seus
serviços, foram uns dos fatores principais que justificam o grande aumento na taxa de pessoas com ansiedade no mundo inteiro,
vindo a ficar em suas mentes as incertezas: “O que acontecerá comigo?”, “Irei morrer?”, “Serei demitido?” etc..

CONCLUSOES

A conclusão desse trabalho foi indentificar que as organizações tiveram que se reestruturar, visto as adaptações de seus
funcionários e do mundo mediante a anos atípicos, bem como houve uma necessidade tratar assuntos de saúde mental mais a
fundo e com a devida importância. E quanto as pessoas, que passaram a se preocupar com a vida, a saúde mental e a qualidade dela
e como a ansiedade reflete em suas relações diárias e trabalhos.

REFERENCIAS

ROCHA, Lucas. Casos de ansiedade e depressão cresceram 25% durante a pandemia, diz OMS. CNN Brasil, 2022. Disponível em
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-de-ansiedade-e-depressao-cresceram-25-durante-pandemia-diz
oms/https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pandemia-de-covid-19-provoca-aumento-global-em-disturbios-de-ansiedade-e-
depressao/ Acesso em: 08, de outubro de 2022. ROCHA, Lucas e LOPES, Léo. Pandemia de Covid-19 provoca aumento global em
distúrbios de ansiedade e depressão. CNN Brasil, 2021. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pandemia-de-covid-19-
provoca-aumento-global-em-disturbios-de-ansiedade-e-depressao/ Acesso em: 08, de outubro de 2022
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TITULO A ansiedade dos profissionais no período pós pandemia

INTRODUCAO

Pode se afirmar que, em razão da pandemia da Covid-19 muitos profissionais desenvolveram a ansiedade e depressão, seja pela
incerteza do que iria acontecer com seu serviço, com a possibilidade de serem demitidos, por uma alta demanda, cobranças ou até
mesmo a preocupação com suas vidas e de seus entes-queridos. Temos como objetivo conscientizar as empresas quanto aos
profissionais que sofrem com essa doença, sobre o aumento exuberante após a pandemia e auxiliar para que haja uma melhora na
vida profissional e pessoal dessas pessoas.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo constitui da visibilidade e preocupação com profissionais e a saúde mental, com intuito de apoiar e elencar
junto a teorias fatores que auxiliam na busca por qualidade de vida tanto pessoal quanto profissional dos indivíduos

METODOLOGIA
A metodologia desse trabalho se de um função da leitura de pesquisas, artigos e notícias referentes à pandemia que mostram os
efeitos causados no dia a dia das pessoas e profissionais que tiveram seus trabalhos afetados

RESULTADOS

Com o início da pandemia da Covid-19, muitas pessoas sofreram tanto fisicamente, financeiramente como psicologicamente, e com
isso após o aparecimento dessa doença a sociedade têm apresentado uma saúde mental muito baixa, ocasionando o aumento nos
casos de ansiedade e depressão. O medo de infecção, isolamento, a perda de familiares e muitas pessoas sendo desligadas de seus
serviços, foram uns dos fatores principais que justificam o grande aumento na taxa de pessoas com ansiedade no mundo inteiro,
vindo a ficar em suas mentes as incertezas: “O que acontecerá comigo?”, “Irei morrer?”, “Serei demitido?” etc..

CONCLUSOES

A conclusão desse trabalho foi indentificar que as organizações tiveram que se reestruturar, visto as adaptações de seus
funcionários e do mundo mediante a anos atípicos, bem como houve uma necessidade tratar assuntos de saúde mental mais a
fundo e com a devida importância. E quanto as pessoas, que passaram a se preocupar com a vida, a saúde mental e a qualidade dela
e como a ansiedade reflete em suas relações diárias e trabalhos.

REFERENCIAS
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TITULO Comportamento do exercício físico e sintomas da COVID-19 durante a pandemia: dois anos de monitoramento

INTRODUCAO
Na atual fase da pandemia do COVID-19, muitos países foram liberando suas medidas de restrições para que os indivíduos tivessem
a capacidade de praticar seus exercícios físicos e esportes ao ar livre novamente. No entanto, ainda não se sabe como brasileiros
adultos jovens adaptaram-se no comportamento ao retorno da prática de exercício físico durante a pandemia do COVID-19

OBJETIVOS
Verificar o comportamento da prática de exercício físico, diagnóstico, sintomas de infecção do trato respiratório e medidas
preventivas, bem como os aspectos de dor e lesões da cadeia cinética inferior de adultos jovens durante dois anos de pandemia da
COVID-19

METODOLOGIA

Estudo de coorte prospectivo, com 502 adultos jovens praticantes de exercícios físicos foram avaliados entre os anos de 2021 e
2022 da COVID-19. Foram aplicados questionários, de forma on-line, utilizando a plataforma Google Forms por meio de link ou QRC
disponibilizadas em mídias sociais. As variáveis coletadas foram: antropométria, presença de comorbidades, histórico da COVID-19
e o comportamento para a práticas de exercício físico. Análise Estatística: Teste t student foi aplicado, considerando p(#60)0,005.

RESULTADOS

Dos 502 participantes adultos jovens, 90% foram do estado de São Paulo. Um total de 79,0% dos praticantes relatou realizar
exercícios físicos, sendo a corrida (30,0%) e a musculação (50,0%) as modalidades mais prevalentes, sem mudanças nos
parâmetros de intensidade, mas com a prática de treino intervalado em 59,0% dos praticantes, com o predomínio da prática de
atividades aeróbicas (47,0%). Para todas as práticas, 62,0% dos praticantes relataram realizar individualmente, sem nenhuma
orientação e monitoramento profissional ou técnico. Com relação ao preparo para a prática de exercício físico, 61,0% relataram
realizar alongamento pré-treino associado a treino de resistência muscular em 64,0% deles. A grande maioria não relatou lesões
atuais (89,0%) e sintomas de dor ao retornar os exercícios (69,0%). Um total de 60,5% relatou experimentar sintomas do trato
respiratório da COVID-19 procurando médico e realizando o teste de diagnóstico em 61,0% deles, sendo o PCR o teste mais
realizado para confirmação do diagnóstico. Destes, 55,0% (n=304) participantes foram positivos para COVID-19, sem necessidade
de internação (95,0%) ou assistência clínica na UTI (75,0%), relatam utilizar medidas preventivas com máscara de tecido ou cirúrgica
em sua maioria. O sentimento predominante na pandemia foi a ansiedade (50,5%) e os motivos para prática esportiva foram:
condicionamento físico (30,9%), a sensação de prazer (21,3%) e a perda de peso em 20,3% dos participantes.

CONCLUSOES

Dois anos consecutivos da pandemia da COVID-19 mostrou que a maioria dos adultos jovens retornaram a prática de exercício
físico direcionado a corrida e musculação, com sintomas do trato respiratório e diagnosticados para COVID-19 , mas sem
necessidade de internação hospitalar. Este mostraram ansiedade e motivos para prática de exercício físico direcionado a sensação
do prazer, condicionamento físico e perda de peso.

REFERENCIAS
1.Bazett-Jones et al. Changes in Motivation, Socialization, Wellness and Mental Health in Youth Long-Distance Runners During
COVID-19 Social Distancing Restrictions. Front Sports Act Living. 2021,6;3:696264.
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TITULO Influência do vôlei sobre a carga plantar durante a marcha de adolescentes praticantes e não praticantes

INTRODUCAO

O vôlei vem sendo um dos esportes mais populares do mundo. Apesar sua grande prevalência, quando praticada em estágio de
maturidade esquelética adivinda do período da adolescência pode resultar em risco de lesões musculoesqueléticas em joelho e pés,
devido o grande impacto de sobrecarga sobre essas articulações. Porém, existe uma ausência de evidências na literatura sobre esta
compreensão no que tange aos adolesentes praticantes e não praticantes.

OBJETIVOS
Investigar a influência do vôlei sobre a carga plantar durante a marcha de adolescentes praticantes e não praticantes da modalides
esportiva.

METODOLOGIA

Foram avaliados 50 adolescentes, os quais foram divididos em dois grupos: adolescentes praticantes de vôlei (n=25; 13,8±1,7 anos,
57,4±11,5 kg, 1,7±0,2 m) e adolescentes controle (n=25; 13,7±1,7 anos, 57,3±13,2 kg, 1,6±0,3 m). Os adolescentes foram submetidos
a uma avaliação inicial das características antropométricas e da prática da vôlei. Em seguida foram avaliados durante o anda para
verificar a distribuição das pressões plantar dos pés por meio de uma plataforma de pressão (Loran®, Itália) com frequência de
100Hz. As regiões dos pés avaliadas foram: antepé, mediopé e retropé (medial e lateral) sobre as variáveis de área de contato (cm),
força máxima (N/s) e pico de pressão (kPa) entre os grupos de adolescentes. Análise Estatística: As variáveis foram comparadas
pelo teste t Student não pareado, considerando diferenças significativas um p(#60)0.05.

RESULTADOS

Houve um aumento da carga plantar nos jogadores de vôlei em relação ao controle para toda as variáveis da pressão plantar sobre
as áreas do retropé medial - calcanhar (Área de Contato: p=0,023; Força Máxima: p=0,001; Pico de pressão: p=0,013), e retropé
lateral - calcanhar (Área de contato: p=0,009; Força Máxima: p=0,002; Pico de Pressão: p=0,006). Outro achado importante foi em
relação ao pico de pressão no mediopé, o qual permaneceu reduzido nos adolescentes jogadores de vôlei em relação ao controle
(p=0,006).

CONCLUSOES

O apoio plantar de adolescentes praticantes de vôlei permanece com aumento de sobrecarga sobre a região do retropé (calcanhar)
durante a fase de contato inicial da marcha. Além disso, os adolescentes praticantes de vôlei compensam a maior sobrecarga no
calcanhar com menor apoio do mediopé na fase de apoio médio da marcha, mostrando ser uma medida clínica importante para os
profissionais de saúde envolvidos no processo de reabilitação e prevenção de lesões desses atletas.

REFERENCIAS
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Internal training load monitoring across a period training in volleyball players. Brazilian Journal of Physical Education and Sport
2015;29(1):5-12.

Página 1133



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13855 Medicina 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

3827704 - CAMILA REQUIA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Paula Ribeiro

TITULO
Efeitos do isolamento social durante a pandemia do COVID-19 em corredores recreacionais sobre os aspectos da doença, da prática
de treino e das lesões musculoesqueléticas

INTRODUCAO
A corrida é uma das práticas esportivas mais populares no mundo, visto ser um exercício facilmente acessível e barato, pois exige
requisitos mínimos de equipamento para a sua prática.

OBJETIVOS
Verificar os efeitos do isolamento social durante a pandemia do COVID-19 sobre os aspectos da doença e comportamentais da
corrida relacionados ao treino e lesões musculoesqueléticas dos corredores recreacionais.

METODOLOGIA
Estudo transversal, com 100 corredores selecionados, após período de confinamento social, advindo da pandemia da COVID-19 em
2021. Foram aplicados questionários on-line auto-relatado pela plataforma google forms, sobre as informações antropométricas,
histórico de diagnóstico da COVID-19 e Questionário de Corrida COVID-19.

RESULTADOS

Dentre os 100 corredores avaliados, 63% foram masculino e 37% feminino. Destes, 68% foram testados para COVID-19, sendo
positivos em 45,3% pelo teste do PCR (81,4%), sem necessidade de internação em 98,1% dos casos. A prática de corrida foi de
46,0% durante o período de confinamento social, com a frequência de treino 3 vezes na semana e a distância percorrida de 15,8±6,4,
sendo esta reduzida comparada ao período antes da pandemia (30,4±6,1). A prevalência de treino permaneceu em ambiente ao ar-
livre (91,0%), sendo o local de predominância a rua em 74,0%. A corrida foi supervisionada por um profissional em 56,0% dos
corredores, sendo eles o treinador em 35,8%, o educador físico em 22,6% e o fisioterapeuta em 20,8%, de forma virtual em 80,4% e
individualizada (91,1%). A prática de treino seguiu as medidas preventivas contra a COVID-19 em 89,0%, com uso de máscara
protetiva em 57,0%, sendo de maior prevalência as máscaras de tecido (42,1%) e a cirúrgica (36,8%), seguindo o distanciamento
social de 1,5m em 90,0%. Outro ponto importante observado foi a prática de outras modalidades esportivas, além da corrida, sendo
a bicicleta (51,2%), o funcional (22,1%) e a musculação (19,8%) em ambiente fechado de casa. Além disso, nos meses de
quarentena, apresentaram lesões como: a síndrome fêmoro-patelar em 81,0% e a fascite plantar em 14,0%.

CONCLUSOES

A maioria dos corredores foram testado para COVID-19, sendo 45,3% acometidos pela doença. A prática da corrida se manteve
durante o período de isolamento social advindo da pandemia da COVID-19, com frequência semanal moderada, porém, com redução
do volume percorrido. A prática de treino foi realizado em ambiente ao ar livre da rua e supervisionado de forma virtual e individual
pelo treinador, em conjunto com outras práticas esportivas realizadas em casa, como a bicicleta, o funcional e a musculação. Houve
adesão das medidas preventivas contra a COVID-19, com o uso de máscara de tecido ou cirúrgica e distanciamento social. Houve
prevalência de lesões musculoesqueléticas nos segmentos dos joelhos e pés.

REFERENCIAS
1. DeJong et al. Running behaviors, motivations, and injury risk during the COVID-19 pandemic: A survey of 1147 runners. PLoS One.
2021 Feb 12;16(2):e0246300.
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TITULO
Efeitos do isolamento social durante a pandemia do COVID-19 em corredores recreacionais sobre os aspectos da doença, da prática
de treino e das lesões musculoesqueléticas

INTRODUCAO
A corrida é uma das práticas esportivas mais populares no mundo, visto ser um exercício facilmente acessível e barato, pois exige
requisitos mínimos de equipamento para a sua prática.

OBJETIVOS
Verificar os efeitos do isolamento social durante a pandemia do COVID-19 sobre os aspectos da doença e comportamentais da
corrida relacionados ao treino e lesões musculoesqueléticas dos corredores recreacionais.

METODOLOGIA
Estudo transversal, com 100 corredores selecionados, após período de confinamento social, advindo da pandemia da COVID-19 em
2021. Foram aplicados questionários on-line auto-relatado pela plataforma google forms, sobre as informações antropométricas,
histórico de diagnóstico da COVID-19 e Questionário de Corrida COVID-19.

RESULTADOS

Dentre os 100 corredores avaliados, 63% foram masculino e 37% feminino. Destes, 68% foram testados para COVID-19, sendo
positivos em 45,3% pelo teste do PCR (81,4%), sem necessidade de internação em 98,1% dos casos. A prática de corrida foi de
46,0% durante o período de confinamento social, com a frequência de treino 3 vezes na semana e a distância percorrida de 15,8±6,4,
sendo esta reduzida comparada ao período antes da pandemia (30,4±6,1). A prevalência de treino permaneceu em ambiente ao ar-
livre (91,0%), sendo o local de predominância a rua em 74,0%. A corrida foi supervisionada por um profissional em 56,0% dos
corredores, sendo eles o treinador em 35,8%, o educador físico em 22,6% e o fisioterapeuta em 20,8%, de forma virtual em 80,4% e
individualizada (91,1%). A prática de treino seguiu as medidas preventivas contra a COVID-19 em 89,0%, com uso de máscara
protetiva em 57,0%, sendo de maior prevalência as máscaras de tecido (42,1%) e a cirúrgica (36,8%), seguindo o distanciamento
social de 1,5m em 90,0%. Outro ponto importante observado foi a prática de outras modalidades esportivas, além da corrida, sendo
a bicicleta (51,2%), o funcional (22,1%) e a musculação (19,8%) em ambiente fechado de casa. Além disso, nos meses de
quarentena, apresentaram lesões como: a síndrome fêmoro-patelar em 81,0% e a fascite plantar em 14,0%.

CONCLUSOES

A maioria dos corredores foram testado para COVID-19, sendo 45,3% acometidos pela doença. A prática da corrida se manteve
durante o período de isolamento social advindo da pandemia da COVID-19, com frequência semanal moderada, porém, com redução
do volume percorrido. A prática de treino foi realizado em ambiente ao ar livre da rua e supervisionado de forma virtual e individual
pelo treinador, em conjunto com outras práticas esportivas realizadas em casa, como a bicicleta, o funcional e a musculação. Houve
adesão das medidas preventivas contra a COVID-19, com o uso de máscara de tecido ou cirúrgica e distanciamento social. Houve
prevalência de lesões musculoesqueléticas nos segmentos dos joelhos e pés.

REFERENCIAS
1. DeJong et al. Running behaviors, motivations, and injury risk during the COVID-19 pandemic: A survey of 1147 runners. PLoS One.
2021 Feb 12;16(2):e0246300.

Página 1135



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13857 Outros 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

2819465 - GERSON VITEBRO DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alcides Cruz Junior

TITULO 25 CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUCAO
Serão abordados assuntos teóricos sobre o que é marketing de varejo, sua importância e tendências de mercado na qual podem ser aplicados o
marketing de varejo.

OBJETIVOS
O artigo presente tem como objetivo geral apresentar de forma simplificada ao público-alvo o conceito e a segmentação do marketing de varejo e os
elementos que constituem a sua estrutura, o modo como está evoluindo, e as tendências que vem surgindo no mercado.

METODOLOGIA O método de pesquisa utilizado no artigo foram as redes sociais e pesquisa de campo.

RESULTADOS
Após pesquisa, obtivemos bons resultados sobre o marketing de varejo, notamos que todo comercio que aplica de forma correta esse método obteve e
ainda obtêm bons resultados, o que nos levou a discutir sobre como melhorar e tornar essas estratégias ainda mais certeiras.

CONCLUSOES
Concluímos que o mesmo atingiu nossas expetativas quanto ao conhecimento que foi proposto compartilhar. Abordamos temas importantes de forma
objetiva afim de trazer ao leitor uma melhor projeção do que queríamos transmitir.

REFERENCIAS

TOTVS. Conheça as 25 principais tendências do varejo no brasil para 2022 Disponível em :(#60)https://www.totvs.com/blog/gestao-varejista/tendencias-
do-varejo/ (#62). Acesso em 07.out.2022. FIA BUSINESS SCHOOL. Marketing de varejo: o que é, novas estratégias e tendências Disponível em:
(#60)https://fia.com.br/blog/marketing-de-
varejo/#:~:text=O%20termo%20caracteriza%20uma%20s%C3%A9rie,%2C%20pra%C3%A7a%2C%20pre%C3%A7o%20e%20promo%C3%A7%C3%A3o(#62).
Acesso em: 06.out.2022. NEILPATEL. O que são os 4 ps do marketing? tudo sobre o conceito + exemplos Disponível em:
(#60)https://neilpatel.com/br/blog/4-ps-do-marketing/(#62). Acesso em: 05.out.2022. ESCOLA DE E-COMMERCE. Tipos de varejo: conheça os
principais, suas características e qual o ideal para o seu negócio! Disponível em: (#60) https://www.escoladeecommerce.com/artigos/tipos-de-
varejo/(#62). Acesso em: 11.out.2022 G1. O que é “experiencia” no varejo Disponível em (#60)https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/especial
publicitario/acic/noticia/2021/02/18/o-que-e-experiencia-no-varejo.ghtml(#62). Acesso em: 10.out.2022.
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TITULO 25 CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUCAO
Serão abordados assuntos teóricos sobre o que é marketing de varejo, sua importância e tendências de mercado na qual podem ser aplicados o
marketing de varejo.

OBJETIVOS
O artigo presente tem como objetivo geral apresentar de forma simplificada ao público-alvo o conceito e a segmentação do marketing de varejo e os
elementos que constituem a sua estrutura, o modo como está evoluindo, e as tendências que vem surgindo no mercado.

METODOLOGIA O método de pesquisa utilizado no artigo foram as redes sociais e pesquisa de campo.

RESULTADOS
Após pesquisa, obtivemos bons resultados sobre o marketing de varejo, notamos que todo comercio que aplica de forma correta esse método obteve e
ainda obtêm bons resultados, o que nos levou a discutir sobre como melhorar e tornar essas estratégias ainda mais certeiras.

CONCLUSOES
Concluímos que o mesmo atingiu nossas expetativas quanto ao conhecimento que foi proposto compartilhar. Abordamos temas importantes de forma
objetiva afim de trazer ao leitor uma melhor projeção do que queríamos transmitir.

REFERENCIAS

TOTVS. Conheça as 25 principais tendências do varejo no brasil para 2022 Disponível em :(#60)https://www.totvs.com/blog/gestao-varejista/tendencias-
do-varejo/ (#62). Acesso em 07.out.2022. FIA BUSINESS SCHOOL. Marketing de varejo: o que é, novas estratégias e tendências Disponível em:
(#60)https://fia.com.br/blog/marketing-de-
varejo/#:~:text=O%20termo%20caracteriza%20uma%20s%C3%A9rie,%2C%20pra%C3%A7a%2C%20pre%C3%A7o%20e%20promo%C3%A7%C3%A3o(#62).
Acesso em: 06.out.2022. NEILPATEL. O que são os 4 ps do marketing? tudo sobre o conceito + exemplos Disponível em:
(#60)https://neilpatel.com/br/blog/4-ps-do-marketing/(#62). Acesso em: 05.out.2022. ESCOLA DE E-COMMERCE. Tipos de varejo: conheça os
principais, suas características e qual o ideal para o seu negócio! Disponível em: (#60) https://www.escoladeecommerce.com/artigos/tipos-de-
varejo/(#62). Acesso em: 11.out.2022 G1. O que é “experiencia” no varejo Disponível em (#60)https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/especial
publicitario/acic/noticia/2021/02/18/o-que-e-experiencia-no-varejo.ghtml(#62). Acesso em: 10.out.2022.
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TITULO 25 CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUCAO
Serão abordados assuntos teóricos sobre o que é marketing de varejo, sua importância e tendências de mercado na qual podem ser aplicados o
marketing de varejo.

OBJETIVOS
O artigo presente tem como objetivo geral apresentar de forma simplificada ao público-alvo o conceito e a segmentação do marketing de varejo e os
elementos que constituem a sua estrutura, o modo como está evoluindo, e as tendências que vem surgindo no mercado.

METODOLOGIA O método de pesquisa utilizado no artigo foram as redes sociais e pesquisa de campo.

RESULTADOS
Após pesquisa, obtivemos bons resultados sobre o marketing de varejo, notamos que todo comercio que aplica de forma correta esse método obteve e
ainda obtêm bons resultados, o que nos levou a discutir sobre como melhorar e tornar essas estratégias ainda mais certeiras.

CONCLUSOES
Concluímos que o mesmo atingiu nossas expetativas quanto ao conhecimento que foi proposto compartilhar. Abordamos temas importantes de forma
objetiva afim de trazer ao leitor uma melhor projeção do que queríamos transmitir.

REFERENCIAS

TOTVS. Conheça as 25 principais tendências do varejo no brasil para 2022 Disponível em :(#60)https://www.totvs.com/blog/gestao-varejista/tendencias-
do-varejo/ (#62). Acesso em 07.out.2022. FIA BUSINESS SCHOOL. Marketing de varejo: o que é, novas estratégias e tendências Disponível em:
(#60)https://fia.com.br/blog/marketing-de-
varejo/#:~:text=O%20termo%20caracteriza%20uma%20s%C3%A9rie,%2C%20pra%C3%A7a%2C%20pre%C3%A7o%20e%20promo%C3%A7%C3%A3o(#62).
Acesso em: 06.out.2022. NEILPATEL. O que são os 4 ps do marketing? tudo sobre o conceito + exemplos Disponível em:
(#60)https://neilpatel.com/br/blog/4-ps-do-marketing/(#62). Acesso em: 05.out.2022. ESCOLA DE E-COMMERCE. Tipos de varejo: conheça os
principais, suas características e qual o ideal para o seu negócio! Disponível em: (#60) https://www.escoladeecommerce.com/artigos/tipos-de-
varejo/(#62). Acesso em: 11.out.2022 G1. O que é “experiencia” no varejo Disponível em (#60)https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/especial
publicitario/acic/noticia/2021/02/18/o-que-e-experiencia-no-varejo.ghtml(#62). Acesso em: 10.out.2022.
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Ana Paula Ribeiro

TITULO Efeito da crioterapia sobre os aspectos clínicos e funcionais dos pés de adultos submetidos à cirurgia de correção do hálux valgo

INTRODUCAO

Hálux valgo é uma deformidade prevalente, que demanda cirurgia para sua correção. Terapias que controlam inflamação, dor e
sangramento operatório podem melhorar os resultados funcionais. A crioterapia vem mostrando efeitos satisfatórios nas diferentes
disfunções musculoesqueléticas para controle do processo inflamatório. Porém, até o presente momento não há relatos de sua
aplicabilidade após cirurgia corretiva do hálux valgo.

OBJETIVOS
Verificar o efeito da crioterapia nos aspectos clínicos e funcionais dos pés de pacientes submetidos à correção cirúrgica do hálux
valgo.

METODOLOGIA

Estudo de Coorte retrospectiva intervencionista, com 32 adultos, submetidos à correção cirúrgica do hálux valgo entre os anos de
2016 a 2019. Intervenção: Todos os pacientes receberam curativo Alkantis® e foram divididos em dois grupos: pacientes do grupo
crioterapia (n=16) que receberam curativo resfriado Alkantis® por seis horas; e pacientes do grupo controle (n=16) que receberam
curativo Alkantis® sem resfriamento. Os pacientes receberam alta em 24 horas e foram orientados a não apoiar o peso corporal
com o pé operado por uma semana e manter o pé operado ativamente móvel. Após uma semana, os pacientes foram orientados a
andar com uma órtese especial por 6 semanas. Principais varáveis de desfecho: 1) Dor mensurada pela Faces Pain Scale - Revised
(FPS-r), realizada antes da cirurgia, e no 1º e 2º dias, e 1ª e 6ª semanas após o procedimento cirúrgico. 2) Edema avaliado pela
medida da circunferência do antepé com fita métrica sobre a região da cabeça do 1º ao 5º metatarso, realizada antes da cirurgia, no
pós-operatório imediato (sem uso de curativo) e no 1º dia e 1º dia e 6ª semanas após o procedimento cirúrgico. 3) Consumo
analgésico quantificado no 1º e 2º dias após o procedimento cirúrgico. 4) Amplitude de movimento da articulação
metatarsofalângica do hálux (ADM) avaliada com goniômetro. 5) Funcionalidade dos pés medida com o escore American
Orthopaedic Foot Ankle (AOFAS). O escore ADM e AOFAS foram realizados antes da cirurgia e na 16ª semana após a cirurgia.

RESULTADOS

O sintoma de dor foi reduzido para ambos os grupos avaliados: controle e crioterapia, em diferentes momentos após o
procedimento cirúrgico: 1º e 2º dias, 1ª e 6ª semanas. O grupo crioterapia apresentou redução significativa da dor quando
comparado aos grupos controle na 1ª e 6ª semanas após o procedimento cirúrgico. O consumo de medicação analgésica não
diferiu entre os grupos. O grupo crioterapia apresentou menor edema após a 6ª semana do procedimento cirúrgico quando
comparado ao grupo controle. O grupo crioterapia também apresentou maior mobilidade e funcionalidade quando comparado ao
grupo controle.

CONCLUSOES
A crioterapia aplicada logo após o procedimento cirúrgico proporcionou melhora clínica, como redução da dor e do edema, bem
como aumento dos parâmetros funcionais, em pacientes submetidos à cirurgia corretiva de hálux valgo.

REFERENCIAS

1. Zembron-Lacny A, Morawin B, Wawrzyniak-Gramacka E, Gramacki J, Jarmuzek P, Kotlega D, Ziemann E. Multiple Cryotherapy
Attenuates Oxi-Inflammatory Response Following Skeletal Muscle Injury. Int J Environ Res Public Health. 2020 Oct 27;17(21):7855.
2. Piana LE, Garvey KD, Burns H, Matzkin EG. The Cold, Hard Facts of Cryotherapy in Orthopedics. Am J Orthop (Belle Mead NJ).
2018;47(9).
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TITULO
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO MANEJO DE CATETERES VASCULARES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA TERAPIA
ONCOLÓGICA

INTRODUCAO
O paciente oncológico apresenta fragilidade da rede venosa, sobretudo por fatores terapêuticos intravasculares, inerentes ao
diagnóstico, que agridem a estrutura e a permeabilização vascular. Contudo, a escolha e a manutenção do cateter venoso de longa
permanência possibilita um tratamento mais seguro e confortável.

OBJETIVOS Descrever os cuidados de enfermagem com cateteres vasculares de longa permanência para terapia oncológica.

METODOLOGIA

Revisão integrativa realizada nas bases de dados LILACS, BDENF, IBECS e MEDLINE por meio da estratégia de busca com os
descritores Enfermagem Oncológica, Cateterismo venoso Central, Enfermagem Oncológica. Os critérios de inclusão adotados foram
artigos ou periódicos científicos com os descritores no título ou resumo, nos idiomas português e espanhol e disponíveis na íntegra
e gratuitos.

RESULTADOS

Os estudos demonstram a necessidade de atenção, nos cuidados de higienização das mãos antes e após o manuseio do cateter;
antissepsia da pele com álcool 70% antes da punção; curativo com película transparente semi-impermeável que permita avaliação
diária do óstio de inserção dos cateteres; salinização com turbilhonamento ao PICC e flush ao Port-a-cath®, bem como sua punção
em 90º com agulha do tipo Huber; desinfecção das conexões com solução alcoólica 70% - fricção por 15 segundos; troca da
extensão e conectores a cada 96 horas. Além destes, o autocuidado e a autopercepção do paciente.

CONCLUSOES
Conclui-se que os cuidados de enfermagem com cateteres de longa permanência para terapias oncológicas demonstram
particularidades no manejo justificando discussões e sensibilizações contínuas acerca da prevenção de possíveis riscos e práticas
seguras e qualificadas.

REFERENCIAS

1. Bonassa EMA, Gato MIR. Terapêutica Oncológica para Enfermeiros e Farmacêuticos. 4a ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2012. 2.
Vasques CI, Reis PED, Carvalho EC. Manejo do cateter venoso central totalmente implantado em pacientes oncológicos: revisão
integrative. Acta Paulista de Enfermagem; 22 (5). Out 2009. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/ape/a/t5H7FX4svK76vRFKZVjVDwq/?lang=pt 3. Alcântara DA, et al. Cateter central de inserção periférica:
contribuições para a enfermagem oncológica. Revista de enfermagem UFPE online. Recife, 13(3): 715-31. Mar 2019. Disponível em:
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/236058/31568 4. Santos CMC, Pimenta CAM, Nobre MRC. A
estratégia PICo para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. Rev latino-am enfermagem. 15 (3). Mai-Jun 2007.
Disponível em: https://www.scielo.br/j/rlae/a/CfKNnz8mvSqVjZ37Z77pFsy/?format=pdf(#38)lang=pt

Página 1140



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13869 Periodontia
7 - Mostra de Pós-graduação Especialização

Mestrado
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4259891 - JODKANDLYS CANDEIA RESENDE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiana Martins e Martins de Oliveira

TITULO
TAXA DE SOBREVIVÊNCIA DE IMPLANTES INSTALADOS EM DOIS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO SUS NO
INTERIOR DA PARAÍBA

INTRODUCAO
Desde 2010 a reabilitação oral por meio de implantes osseointegrados é garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da
Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente. O sucesso deste método de reabilitação depende de inúmeros fatores.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento dos casos de implantes realizados em dois Centros de Especialidades
Odontológicas integrantes do SUS localizados no interior do Estado da Paraíba.

METODOLOGIA
Esta pesquisa trata-se de um estudo de campo de tipo descritivo e exploratório, seguindo uma abordagem quantitativa de análise
dos dados. A amostra do estudo compõe-se de prontuários de pacientes, que tenham adentrado para realização de implantes entre
os meses de janeiro de 2018 a junho do ano de 2021.

RESULTADOS

Foram realizados 3.334 implantes. Destes 980 foram descartados por terem sido realizados por outro operador e 497 não foram
reabilitados. Um total de 1.857 implantes foram incluídos para análise. Destes, 83 foram perdidos, resultando em um índice geral de
sobrevivência de 95,53%. Após a análise dos resultados, constatou-se que, apesar do tabagismo e a diabetes serem fatores de risco
apontados na literatura para o insucesso, estes não foram determinantes para o fracasso na população estudada. O fator mais
prevalente que sugere os fracassos observados, relaciona-se à pouca altura óssea e/ou pouca espessura, observada em 45% (n=37)
dos 83 casos estudados.

CONCLUSOES
Podemos concluir que houve semelhança entre as taxas de sobrevivência dos implantes instalados através do programa Brasil
Sorridente com a literatura estudada.

REFERENCIAS

ATARCHI, A.R; MILEY, D.D; OMRAN, M; et al. Early Failure Rate and Associated Risk Factors for Dental Implants Placed With and
Without Maxillary Sinus Augmentation: A Retrospective Study. The International Journal of Oral (#38) Maxillofacial Implant, v.35, n.6,
p. 1187-1194, 2020. MENDES, D; SALAME, K; VALIN, T. Nicotina, o preditor de sucesso ou fracasso de implantes dentários: um
estudo retrospectivo. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciencs, v.1, n.6, p. 123-133, 2019. SENDYK, D. I; CHRCANOVIC,
B. R; ALBREKTSSON, T.; et al. Does Surgical Experience Influence Implant Survival Rate? A Systematic Review and Meta-Analysis.
The International Journal of Prosthodontics, v.30, n.30, p. 341-347, 2017.
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TITULO
TAXA DE SOBREVIVÊNCIA DE IMPLANTES INSTALADOS EM DOIS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO SUS NO
INTERIOR DA PARAÍBA

INTRODUCAO
Desde 2010 a reabilitação oral por meio de implantes osseointegrados é garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da
Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente. O sucesso deste método de reabilitação depende de inúmeros fatores.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento dos casos de implantes realizados em dois Centros de Especialidades
Odontológicas integrantes do SUS localizados no interior do Estado da Paraíba.

METODOLOGIA
Esta pesquisa trata-se de um estudo de campo de tipo descritivo e exploratório, seguindo uma abordagem quantitativa de análise
dos dados. A amostra do estudo compõe-se de prontuários de pacientes, que tenham adentrado para realização de implantes entre
os meses de janeiro de 2018 a junho do ano de 2021.

RESULTADOS

Foram realizados 3.334 implantes. Destes 980 foram descartados por terem sido realizados por outro operador e 497 não foram
reabilitados. Um total de 1.857 implantes foram incluídos para análise. Destes, 83 foram perdidos, resultando em um índice geral de
sobrevivência de 95,53%. Após a análise dos resultados, constatou-se que, apesar do tabagismo e a diabetes serem fatores de risco
apontados na literatura para o insucesso, estes não foram determinantes para o fracasso na população estudada. O fator mais
prevalente que sugere os fracassos observados, relaciona-se à pouca altura óssea e/ou pouca espessura, observada em 45% (n=37)
dos 83 casos estudados.

CONCLUSOES
Podemos concluir que houve semelhança entre as taxas de sobrevivência dos implantes instalados através do programa Brasil
Sorridente com a literatura estudada.

REFERENCIAS

ATARCHI, A.R; MILEY, D.D; OMRAN, M; et al. Early Failure Rate and Associated Risk Factors for Dental Implants Placed With and
Without Maxillary Sinus Augmentation: A Retrospective Study. The International Journal of Oral (#38) Maxillofacial Implant, v.35, n.6,
p. 1187-1194, 2020. MENDES, D; SALAME, K; VALIN, T. Nicotina, o preditor de sucesso ou fracasso de implantes dentários: um
estudo retrospectivo. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciencs, v.1, n.6, p. 123-133, 2019. SENDYK, D. I; CHRCANOVIC,
B. R; ALBREKTSSON, T.; et al. Does Surgical Experience Influence Implant Survival Rate? A Systematic Review and Meta-Analysis.
The International Journal of Prosthodontics, v.30, n.30, p. 341-347, 2017.
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TITULO ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CIRURGIA FETAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO

A cirurgia fetal surgiu mediante à necessidade de tratamentos no feto ainda intraútero, baseado nisso, foram desenvolvidas técnicas
na tentativa de correção de anormalidades congênitas fetais que proporcionem menos riscos materno-fetal. A assistência de
enfermagem encontra-se atrelada ao acompanhamento do ciclo gravídico, bem como, na percepção dos aspectos
biopsicossocioespirituais envolvidos à gestante, parturiente e puérpera nas intervenções e procedimentos realizados.

OBJETIVOS
Relatar a experiência dos acadêmicos da graduação de enfermagem frente ao inovador procedimento cirúrgico fetal através da
técnica de fetoscopia, na tentativa de correção ao feto com diagnósticos de malformações.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa no método indutivo através do relato de
experiência. O estudo tem base na observação da atuação e assistência de enfermagem na cirurgia fetal. A finalidade é descrever a
vivência dos acadêmicos no âmbito hospitalar no acompanhamento no pré, intra e pós cirúrgico, correlacionando com impressões,
emoções e atitudes observadas.

RESULTADOS

Gestante 27 anos, secundigesta, cesariana anterior. Durante o pré-natal, foi diagnosticado hidrocefalia fetal através da
ultrassonografia. Posteriormente, foi internada na Maternidade com 34 6/7 para a realização do procedimento cirúrgico por via
fetoscópica, para tentativa de correção a hidrocefalia fetal. Após a cirurgia, detectou-se ausência de vitalidade fetal, em seguida
realizado cesariana. A equipe de enfermagem encontra-se presente em todos os âmbitos, afim de propiciar a assistência
qualificada, acolhedora e humanizada. As ações vivenciadas foram a de formação de vínculo antes da internação através do contato
telefônico, esclarecimentos de dúvidas e acolhimento; além de acompanhamento da vitalidade fetal e propiciar o apoio ao luto após
o óbito fetal intraútero. Após a cesariana, a equipe de enfermagem realizou uma cartinha para o conforto dos pais, demonstrando a
humanização. Desde a internação até o luto, a equipe e acadêmicos de enfermagem desempenham um papel excepcional para o
acolhimento e humanização da assistência prestada à mulher, tendo em vista, a vulnerabilidade e aspectos emocionais presentes.

CONCLUSOES

Aos aspectos abordados na experiência relatada trazem como perspectiva detalhar a vivência de acadêmicos de enfermagem
diante o procedimento cirúrgico realizado e assim discorrer sobre a assistência prestada, com base no diagnóstico de hidrocefalia
fetal. O período de fragilidade emocional para todos se fez presente, ressaltando o acolhimento fornecido durante todo período de
internação, tanto para familiares com a paciente, pois é necessário uma abordagem gentil frente ao desfecho doloroso.

REFERENCIAS

Muller M. Relato de Caso: Hidrocefalia. Rio Grande do Sul, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 2018
out. Schlatter D. Hidrocefalia fetal grave: achados ultra-sonográficos pré-natais e seguimento até 1° ano de vida [dissertação]. Rio
Grande do Sul: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005. Rocha LSN, Amorim Filho AG, Bunduki V, Carvalho MHB, Lopes
MAB, Zugaib M, Francisco RPV, Bernardes LS. Cirurgia fetal no contexto atual/Fetal surgery nowadays - Fetal surgery in the current
context. Rev Med (São Paulo). 2018 mar.-abr.;97(2):216-25. Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia.
Fetoscopia: Febrasgo Online. São Paulo, 2018 mar.
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Jaqueline Sousa Leite

TITULO ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CIRURGIA FETAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO

A cirurgia fetal surgiu mediante à necessidade de tratamentos no feto ainda intraútero, baseado nisso, foram desenvolvidas técnicas
na tentativa de correção de anormalidades congênitas fetais que proporcionem menos riscos materno-fetal. A assistência de
enfermagem encontra-se atrelada ao acompanhamento do ciclo gravídico, bem como, na percepção dos aspectos
biopsicossocioespirituais envolvidos à gestante, parturiente e puérpera nas intervenções e procedimentos realizados.

OBJETIVOS
Relatar a experiência dos acadêmicos da graduação de enfermagem frente ao inovador procedimento cirúrgico fetal através da
técnica de fetoscopia, na tentativa de correção ao feto com diagnósticos de malformações.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa no método indutivo através do relato de
experiência. O estudo tem base na observação da atuação e assistência de enfermagem na cirurgia fetal. A finalidade é descrever a
vivência dos acadêmicos no âmbito hospitalar no acompanhamento no pré, intra e pós cirúrgico, correlacionando com impressões,
emoções e atitudes observadas.

RESULTADOS

Gestante 27 anos, secundigesta, cesariana anterior. Durante o pré-natal, foi diagnosticado hidrocefalia fetal através da
ultrassonografia. Posteriormente, foi internada na Maternidade com 34 6/7 para a realização do procedimento cirúrgico por via
fetoscópica, para tentativa de correção a hidrocefalia fetal. Após a cirurgia, detectou-se ausência de vitalidade fetal, em seguida
realizado cesariana. A equipe de enfermagem encontra-se presente em todos os âmbitos, afim de propiciar a assistência
qualificada, acolhedora e humanizada. As ações vivenciadas foram a de formação de vínculo antes da internação através do contato
telefônico, esclarecimentos de dúvidas e acolhimento; além de acompanhamento da vitalidade fetal e propiciar o apoio ao luto após
o óbito fetal intraútero. Após a cesariana, a equipe de enfermagem realizou uma cartinha para o conforto dos pais, demonstrando a
humanização. Desde a internação até o luto, a equipe e acadêmicos de enfermagem desempenham um papel excepcional para o
acolhimento e humanização da assistência prestada à mulher, tendo em vista, a vulnerabilidade e aspectos emocionais presentes.

CONCLUSOES

Aos aspectos abordados na experiência relatada trazem como perspectiva detalhar a vivência de acadêmicos de enfermagem
diante o procedimento cirúrgico realizado e assim discorrer sobre a assistência prestada, com base no diagnóstico de hidrocefalia
fetal. O período de fragilidade emocional para todos se fez presente, ressaltando o acolhimento fornecido durante todo período de
internação, tanto para familiares com a paciente, pois é necessário uma abordagem gentil frente ao desfecho doloroso.

REFERENCIAS

Muller M. Relato de Caso: Hidrocefalia. Rio Grande do Sul, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 2018
out. Schlatter D. Hidrocefalia fetal grave: achados ultra-sonográficos pré-natais e seguimento até 1° ano de vida [dissertação]. Rio
Grande do Sul: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005. Rocha LSN, Amorim Filho AG, Bunduki V, Carvalho MHB, Lopes
MAB, Zugaib M, Francisco RPV, Bernardes LS. Cirurgia fetal no contexto atual/Fetal surgery nowadays - Fetal surgery in the current
context. Rev Med (São Paulo). 2018 mar.-abr.;97(2):216-25. Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia.
Fetoscopia: Febrasgo Online. São Paulo, 2018 mar.
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TITULO
Avaliação da melhor via de inoculação do anidrido de beta-hematina em camundongo: determinação ex-vivo da concentração do
composto no baço e fígado

INTRODUCAO

A leishmaniose visceral está presente em 21 estados brasileiros, principalmente na região Nordeste do Brasil e é causada pela
Leishmania infantum. Os parasitos têm como reservatório em áreas urbanas os cães (1). Em 2016, foi liberado um medicamento à
base de miltefosina para o tratamento dos cães infectados com Leishmania sp, no entanto, uma parcela (17 – 25%) dos cães
tratados ainda continuam infectivos (2). Neste contexto, o presente projeto propõe a utilização do anidrido de beta-hematina (ABH)
com incorporação de drogas para o tratamento da leishmaniose visceral. Este nanocristal, quando injetado intraperitonealmente em
camundongos, acumula-se nos órgãos como a medula óssea, o baço e o fígado (3). Coincidentemente, estes órgãos são os mesmos
acometidos pela leishmaniose visceral

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a melhor via de inoculação, intraperitoneal ou subcutânea, da beta-hematina em
camundongos, bem como determinar ex-vivo a concentração do composto nos órgãos, como fígado e baço

METODOLOGIA

Os camundongos fêmeas da linhagem BALB/c (2 animais por grupo) foram tratados com 100 ul (via subcutânea) ou 500 ul (via
peritoneal) de salina tamponada esterilizada, ou o mesmo veículo contendo 800mg/kg/camundongo de ABH, aplicados a cada 2 – 4
dias com o total de 4 doses ou 5 doses. Dois dias após a última dose, os camundongos foram eutanasiados por anestesia inalatória.
O sangue total, órgãos (fígados e baços) foram coletados. Para determinar a concentração de ABH, quantidades equivalentes de
órgãos foram macerados PBS (mg/µl) e lisados com tampão de lise (50 mM de tris-HCL, EDTA, NaCl e igepal 1%). Quantidades do
lisado foram convertidos em heme por dissolução em 0.1 M de NaOH. A concentração determinada sob a densidade ótica de OD405
contra a curva padrão composta por diferentes concentrações de hemina

RESULTADOS

Os resultados preliminares mostraram que os baços e fígados dos camundongos que receberam 5 doses de ABH
intraperitonealmente ficaram mais escuros do que os que receberam 4 doses subcuteo ou peritonealmente. Os dados qualitativos
foram confirmados pela determinação da concentração de heme gerado pela dissolução com NaOH, sendo encontrado 398,5±
165,0 µg/ml versus -58,0±88,92 µg/ml de heme, comparando os baços de animais que receberam 5 versus 4 doses
intraperitonealmente. Já no fígado a concentração foi de 303,0±44,87 contra 176,3±151,1 µg/ml. Para os cálculos foram subtraídos
a concentração de heme obtido com o lisado dos baços ou fígado dos animais que receberam somente salina tamponada.

CONCLUSOES
A via intraperitoneal resultou em uma maior concentração de ABH nos órgãos, principalmente no baço. Esta via de inoculação,
regime de tratamento e concentração do composto serão utilizados para o tratamento da leishmaniose visceral em modelos
murinos.

REFERENCIAS

1. WHO, World Health Organization. Leishmaniasis Key Facts [Internet]. WHO. 2022 [cited 2022 Sep 14]. Available from:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis 2. Fabio dos Santos Nogueira VCA, Fredy Galvis-Ovallos, Vera
Lucia Pereira-Chioccola, Marcio Antonio Batistella Moreira, Ana Paula Peres Lopes Romariz, Leticia M. Molla and Ingrid Menz. Use
of miltefosine to treat canine visceral leishmaniasis caused by Leishmania infantum in Brazil. Parasites (#38) Vectors. 2019;12:79 3.
Boura M, Frita R, Gois A, Carvalho T, Hanscheid T. The hemozoin conundrum: is malaria pigment immune-activating, inhibiting, or
simply a bystander? Trends in parasitology. 2013;29(10):469-76.
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TITULO
Avaliação da melhor via de inoculação do anidrido de beta-hematina em camundongo: determinação ex-vivo da concentração do
composto no baço e fígado

INTRODUCAO

A leishmaniose visceral está presente em 21 estados brasileiros, principalmente na região Nordeste do Brasil e é causada pela
Leishmania infantum. Os parasitos têm como reservatório em áreas urbanas os cães (1). Em 2016, foi liberado um medicamento à
base de miltefosina para o tratamento dos cães infectados com Leishmania sp, no entanto, uma parcela (17 – 25%) dos cães
tratados ainda continuam infectivos (2). Neste contexto, o presente projeto propõe a utilização do anidrido de beta-hematina (ABH)
com incorporação de drogas para o tratamento da leishmaniose visceral. Este nanocristal, quando injetado intraperitonealmente em
camundongos, acumula-se nos órgãos como a medula óssea, o baço e o fígado (3). Coincidentemente, estes órgãos são os mesmos
acometidos pela leishmaniose visceral

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a melhor via de inoculação, intraperitoneal ou subcutânea, da beta-hematina em
camundongos, bem como determinar ex-vivo a concentração do composto nos órgãos, como fígado e baço

METODOLOGIA

Os camundongos fêmeas da linhagem BALB/c (2 animais por grupo) foram tratados com 100 ul (via subcutânea) ou 500 ul (via
peritoneal) de salina tamponada esterilizada, ou o mesmo veículo contendo 800mg/kg/camundongo de ABH, aplicados a cada 2 – 4
dias com o total de 4 doses ou 5 doses. Dois dias após a última dose, os camundongos foram eutanasiados por anestesia inalatória.
O sangue total, órgãos (fígados e baços) foram coletados. Para determinar a concentração de ABH, quantidades equivalentes de
órgãos foram macerados PBS (mg/µl) e lisados com tampão de lise (50 mM de tris-HCL, EDTA, NaCl e igepal 1%). Quantidades do
lisado foram convertidos em heme por dissolução em 0.1 M de NaOH. A concentração determinada sob a densidade ótica de OD405
contra a curva padrão composta por diferentes concentrações de hemina

RESULTADOS

Os resultados preliminares mostraram que os baços e fígados dos camundongos que receberam 5 doses de ABH
intraperitonealmente ficaram mais escuros do que os que receberam 4 doses subcuteo ou peritonealmente. Os dados qualitativos
foram confirmados pela determinação da concentração de heme gerado pela dissolução com NaOH, sendo encontrado 398,5±
165,0 µg/ml versus -58,0±88,92 µg/ml de heme, comparando os baços de animais que receberam 5 versus 4 doses
intraperitonealmente. Já no fígado a concentração foi de 303,0±44,87 contra 176,3±151,1 µg/ml. Para os cálculos foram subtraídos
a concentração de heme obtido com o lisado dos baços ou fígado dos animais que receberam somente salina tamponada.

CONCLUSOES
A via intraperitoneal resultou em uma maior concentração de ABH nos órgãos, principalmente no baço. Esta via de inoculação,
regime de tratamento e concentração do composto serão utilizados para o tratamento da leishmaniose visceral em modelos
murinos.

REFERENCIAS
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TITULO Prevalência das estomatites induzidas por inibidores de mTOR em pacientes transplantados renais

INTRODUCAO
Os inibidores do mTOR (imTOR) podem atuar como antineopla(#38)#769;sicos ou imunossupressores e apresentam efeitos
adversos (EA), incluindo as estomatites orais induzidas pelo imTOR (mIAS), caracterizadas por úlceras rasas, fundo
esbranquiçadas/ acinzentadas e halo eritematoso.

OBJETIVOS . O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de miAS em pacientes transplantados renais em uso destas medicações.

METODOLOGIA
O levantamento por meio do prontuário eletrônico do serviço de transplante renal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), os dados obtidos foram inseridos no Excel, e foi realizada uma análise descritiva.

RESULTADOS

Foram avaliados 112 prontuários, 47,3% do gênero feminino, 52,7% masculino (idade média 52,18 anos), motivo principal da falência
renal: hipertensão arterial sistêmica (33%) e diabetes (21%). As comorbidades e EAs mais frequentes foram as infecções por
poliomavírus (18%); citomegalovírus (7%) e diabetes (13%). Os imTOR em uso atual/passado foram o everolimo (97%) ou sirolimo
(13%). Lesões orais foram relatadas em 20,5% dos prontuários, entre eles destacamos a candidíase (4%); herpes labial (7%) e mIAS
(17%). As localizações mais frequentes de mIAS foram: borda lateral da língua (5%), fundo de sulco (4%), mucosa labial e jugal (2%).
Informações disponíveis sobre o tratamento, relatam o uso de corticoides tópicos e fotobiomodulação.

CONCLUSOES
As lesões miAS podem ser subdiagnosticadas, na ausência de um profissional de Odontologia na equipe, mesmo assim foi
observada uma alta prevalência destas lesões na população estudada.

REFERENCIAS
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Complications of Kidney Transplantation. Clin J Am Soc Nephrol. 20 de abril de 2021;CJN.15971020. 3. Sarmento DJ de S, Caliento
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recipients. J Investig Clin Dent. novembro de 2018;9(4):e12356.
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TITULO Hanseníase no estado de São Paulo

INTRODUCAO

A hanseníase é doença infecciosa granulomatosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, acometendo principalmente pele e
nervos periféricos. A população acometida pela hanseníase sofre com limitações em todos os aspectos da vida. Portadores lidam
com o potencial incapacitante da doença, com deformidades que impossibilitam ou diminuem sua capacidade no trabalho. Apesar
do município de São Paulo apresentar queda no número de casos em registro ativo nos últimos 10 anos, estudos indicam que a
baixa detecção não significa redução na transmissão, e que houve aumento da taxa de detecção de casos em regiões que
intensificaram a vigilância.

OBJETIVOS Identificar as ações de vigilância, atenção e controle da hanseníase no estado de São Paulo.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa. Para a estratégia de busca de artigos científicos nas bases de dados, foram utilizados os
descritores “hanseníase”, “Mycobacterium leprae” e “São Paulo”, identificados no vocabulário Descritores em Ciências da Saúde. As
bases consultadas foram Scielo e PubMed, de 2010 a 2022. Foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão dos estudos, e
utilizado instrumento de coleta das evidências para facilitar a investigação a partir da técnica de análise de conteúdo, com a criação
de categorias temáticas.

RESULTADOS

A partir de análise preliminar dos artigos, observaram-se três categorias: 1. Aspectos sociais; 2. Ações de vigilância; 3. Aspectos
clínicos. Na categoria 1, observou-se que a população acometida é majoritariamente desfavorecida e por vezes marginalizada. Pela
falta de instrução dessas populações, a busca pelos serviços de saúde é reduzida, resultando no atraso para diagnóstico. Foi
constatada também a redução do domínio das atividades escolares em jovens, gerando limitações no convívio social e afastamento
de alguns familiares. Já na categoria 2, os estudos indicaram a importância de fortalecer ações de educação em saúde e busca ativa
de casos, mostrando-se importantes ferramentas para notificação de novos casos. Finalmente, a categoria 3 mostrou que o
diagnóstico da hanseníase foi definido principalmente pelo exame clínico. Em alguns casos houve dificuldade clínica de perceber os
sinais da hanseníase. Os testes de baciloscopia, histopatologia e sorologia foram usados para auxiliar o diagnóstico e o tratamento.

CONCLUSOES
A busca por um diagnostico rápido requer ações de vigilância para prevenir as incapacidades em qualquer idade. Nos grupos mais
acometidos, essa atenção deve ser ainda maior a fim de reduzir a transmissão. Faz-se necessário orientar equipes de saúde e
população, reconhecer as fragilidades sociais e melhorar a qualidade de vida das pessoas acometidas por hanseníase.

REFERENCIAS
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TITULO MICROAGULHAMENTO EM LINHAS DE EXPRESSÃO

INTRODUCAO

Em um mundo globalizado e competitivo, a busca pela beleza para que exista a aceitação no meio social e para a elevação da
autoestima aumenta consideravelmente a cada dia e com isso alguns procedimentos têm se tornado mais famosos e procurados,
como o microagulhamento. A pele é o maior órgão do corpo humano. A exposição ao Sol, à perda de colágeno, proteína mais
abundante do organismo e elastina são os principais fatores do envelhecimento da pele. As rugas são linhas demarcadas na pele
decorrente do processo de envelhecimento cutâneo que se dá de forma gradual e varia entre indivíduos, causadas pela perda de
elasticidade da pele, falta de oxigenação tecidual e a rigidez do colágeno. O microagulhamento é uma técnica que busca estimular a
produção de colágeno para o rejuvenescimento ocorrendo uma melhora dos aspectos relacionados à textura, cor, brilho e
amenização de rugas e linhas de expressão. Desde muito tempo queremos sempre reverter o processo de envelhecimento
causadas pelo tempo e outros fatores. Um dos tratamentos que vem crescendo é o microagulhamento que pode oferecer efeitos
que englobam estimulo da produção de colágeno, elastina e melhora na qualidade da pele, são efeitos causados pela perfuração
cautanea do microagulhamento, que aumenta a proliferação celular, capaz de restaurar a plenitude do tecido.

OBJETIVOS compreender o tratamento de rugas com o microagulhamento.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura de caráter retrospectivo, com a utilização de 15 artigos pesquisados nas bases de dados Cielo,
Pubmed, Biblioteca Virtual, dos anos de 2000 a 2022, em língua portuguesa ou inglesa, utilizando as palavras chave
microagulhamento, rugas e estética.

RESULTADOS

Estudos mostram que o efeito rejuvenescedor ocorre a partir das microperfurações, que estimulam a formação de novas fibras de
colágeno. Com a utilização, ocorre uma melhora perceptível na aparência da pele devido ao processo inflamatório estimulado, com
a diminuição da profundidade das rugas frontais e aumento da hidratação, luminosidade e clareamento da pele. Em todos os artigos
levantados os resultados demonstram que o microagulhamento é uma técnica eficaz para o tratamento de rugas e linhas de
expressões, através da estimulação na produção de colágeno, associado ou não a outros métodos. É uma técnica minimamente
invasiva e que apresenta a curto prazo.

CONCLUSOES
Foi possível concluir através da pesquisa que o micoagulhamento é uma técnica segura e eficiente na estimulação da produção de
colágeno, com resultados considerados satisfatórios para o rejuvenescimento facial, diminuição das marcas de expressões, rugas e
aumento da luminosidade da pele.

REFERENCIAS

1- ALBANO, R.P.S.; PEREIRA, L. P.; ASSIS, I. B. Microagulhamento: A terapia que induz a produção de colágeno: Revisão de
literatura. Revista Saúde em Foco. 10. Ed. Minas Gerais: 2018; 2 - Marta Isadora Rodrigues Pereira. Influencia do microagulhamento
no tratamento de rugas, sulcos, rejuvenescimento facial e cicatrizes faciais atróficas em mulheres acima de 50 anos: uma
revisão(#60) https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/Marta%20Isadora.pdf(#62).
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TITULO MICROAGULHAMENTO EM LINHAS DE EXPRESSÃO

INTRODUCAO

Em um mundo globalizado e competitivo, a busca pela beleza para que exista a aceitação no meio social e para a elevação da
autoestima aumenta consideravelmente a cada dia e com isso alguns procedimentos têm se tornado mais famosos e procurados,
como o microagulhamento. A pele é o maior órgão do corpo humano. A exposição ao Sol, à perda de colágeno, proteína mais
abundante do organismo e elastina são os principais fatores do envelhecimento da pele. As rugas são linhas demarcadas na pele
decorrente do processo de envelhecimento cutâneo que se dá de forma gradual e varia entre indivíduos, causadas pela perda de
elasticidade da pele, falta de oxigenação tecidual e a rigidez do colágeno. O microagulhamento é uma técnica que busca estimular a
produção de colágeno para o rejuvenescimento ocorrendo uma melhora dos aspectos relacionados à textura, cor, brilho e
amenização de rugas e linhas de expressão. Desde muito tempo queremos sempre reverter o processo de envelhecimento
causadas pelo tempo e outros fatores. Um dos tratamentos que vem crescendo é o microagulhamento que pode oferecer efeitos
que englobam estimulo da produção de colágeno, elastina e melhora na qualidade da pele, são efeitos causados pela perfuração
cautanea do microagulhamento, que aumenta a proliferação celular, capaz de restaurar a plenitude do tecido.

OBJETIVOS compreender o tratamento de rugas com o microagulhamento.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura de caráter retrospectivo, com a utilização de 15 artigos pesquisados nas bases de dados Cielo,
Pubmed, Biblioteca Virtual, dos anos de 2000 a 2022, em língua portuguesa ou inglesa, utilizando as palavras chave
microagulhamento, rugas e estética.

RESULTADOS

Estudos mostram que o efeito rejuvenescedor ocorre a partir das microperfurações, que estimulam a formação de novas fibras de
colágeno. Com a utilização, ocorre uma melhora perceptível na aparência da pele devido ao processo inflamatório estimulado, com
a diminuição da profundidade das rugas frontais e aumento da hidratação, luminosidade e clareamento da pele. Em todos os artigos
levantados os resultados demonstram que o microagulhamento é uma técnica eficaz para o tratamento de rugas e linhas de
expressões, através da estimulação na produção de colágeno, associado ou não a outros métodos. É uma técnica minimamente
invasiva e que apresenta a curto prazo.

CONCLUSOES
Foi possível concluir através da pesquisa que o micoagulhamento é uma técnica segura e eficiente na estimulação da produção de
colágeno, com resultados considerados satisfatórios para o rejuvenescimento facial, diminuição das marcas de expressões, rugas e
aumento da luminosidade da pele.

REFERENCIAS

1- ALBANO, R.P.S.; PEREIRA, L. P.; ASSIS, I. B. Microagulhamento: A terapia que induz a produção de colágeno: Revisão de
literatura. Revista Saúde em Foco. 10. Ed. Minas Gerais: 2018; 2 - Marta Isadora Rodrigues Pereira. Influencia do microagulhamento
no tratamento de rugas, sulcos, rejuvenescimento facial e cicatrizes faciais atróficas em mulheres acima de 50 anos: uma
revisão(#60) https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/Marta%20Isadora.pdf(#62).
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TITULO MICROAGULHAMENTO EM LINHAS DE EXPRESSÃO

INTRODUCAO

Em um mundo globalizado e competitivo, a busca pela beleza para que exista a aceitação no meio social e para a elevação da
autoestima aumenta consideravelmente a cada dia e com isso alguns procedimentos têm se tornado mais famosos e procurados,
como o microagulhamento. A pele é o maior órgão do corpo humano. A exposição ao Sol, à perda de colágeno, proteína mais
abundante do organismo e elastina são os principais fatores do envelhecimento da pele. As rugas são linhas demarcadas na pele
decorrente do processo de envelhecimento cutâneo que se dá de forma gradual e varia entre indivíduos, causadas pela perda de
elasticidade da pele, falta de oxigenação tecidual e a rigidez do colágeno. O microagulhamento é uma técnica que busca estimular a
produção de colágeno para o rejuvenescimento ocorrendo uma melhora dos aspectos relacionados à textura, cor, brilho e
amenização de rugas e linhas de expressão. Desde muito tempo queremos sempre reverter o processo de envelhecimento
causadas pelo tempo e outros fatores. Um dos tratamentos que vem crescendo é o microagulhamento que pode oferecer efeitos
que englobam estimulo da produção de colágeno, elastina e melhora na qualidade da pele, são efeitos causados pela perfuração
cautanea do microagulhamento, que aumenta a proliferação celular, capaz de restaurar a plenitude do tecido.

OBJETIVOS compreender o tratamento de rugas com o microagulhamento.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura de caráter retrospectivo, com a utilização de 15 artigos pesquisados nas bases de dados Cielo,
Pubmed, Biblioteca Virtual, dos anos de 2000 a 2022, em língua portuguesa ou inglesa, utilizando as palavras chave
microagulhamento, rugas e estética.

RESULTADOS

Estudos mostram que o efeito rejuvenescedor ocorre a partir das microperfurações, que estimulam a formação de novas fibras de
colágeno. Com a utilização, ocorre uma melhora perceptível na aparência da pele devido ao processo inflamatório estimulado, com
a diminuição da profundidade das rugas frontais e aumento da hidratação, luminosidade e clareamento da pele. Em todos os artigos
levantados os resultados demonstram que o microagulhamento é uma técnica eficaz para o tratamento de rugas e linhas de
expressões, através da estimulação na produção de colágeno, associado ou não a outros métodos. É uma técnica minimamente
invasiva e que apresenta a curto prazo.

CONCLUSOES
Foi possível concluir através da pesquisa que o micoagulhamento é uma técnica segura e eficiente na estimulação da produção de
colágeno, com resultados considerados satisfatórios para o rejuvenescimento facial, diminuição das marcas de expressões, rugas e
aumento da luminosidade da pele.

REFERENCIAS

1- ALBANO, R.P.S.; PEREIRA, L. P.; ASSIS, I. B. Microagulhamento: A terapia que induz a produção de colágeno: Revisão de
literatura. Revista Saúde em Foco. 10. Ed. Minas Gerais: 2018; 2 - Marta Isadora Rodrigues Pereira. Influencia do microagulhamento
no tratamento de rugas, sulcos, rejuvenescimento facial e cicatrizes faciais atróficas em mulheres acima de 50 anos: uma
revisão(#60) https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/Marta%20Isadora.pdf(#62).
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TITULO A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS ESTÉTICOS NA GESTAÇÃO:REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

INTRODUCAO
No período gravídico puerperal por conta da produção de hormônios o corpo sofre com diferenças mudanças como fisiológicas,
emocionais e psicológicas, sabe-se que o profissional além de atuar na nessas mudanças também cuida da pessoa trazendo
benefício não só no aspecto físico, mas algumas mudanças na autoestima.

OBJETIVOS
caracterizar os cuidados estéticos a gestação, assim como conhecer as alterações fisiológicas esperadas para o período
gestacional.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, o qual permite a busca e a análise crítica da produção científica com levantamentos
bibliográficos realizados mediante consulta nos últimos 5 anos. Nesta revisão integrativa foram definidos os seguintes critérios de
inclusão: artigos indexados nas bases Medline e Lilacs com os dados entre o ano 2018 e 2022, em português, dos quais abordem
cuidados estéticos no ciclo gravídico puerperal e os principais cuidados de enfermagem.

RESULTADOS

A importância com gestante nos cuidados estéticos é complexo e requer atendimento de uma equipe multiprofissional onde está
inserida a enfermagem, que presta assistência integral ao paciente desde o primeiro atendimento. Durante o período gestacional, os
cuidados com o corpo e a saúde têm de ser redobrados, isso porque, nesta fase, a mulher apresenta muitas restrições aos tipos de
medicamentos, cosméticos e qualidade de vida. Mas existe aquela dúvida de que cuidado ter e o que devemos fazer para ajudar
nosso corpo neste período sempre protegendo a mãe e o feto. Atualmente existem muitos procedimentos e cuidados estéticos
tanto como faciais e corporais para gravidez que nós profissionais de enfermagem podemos ajudar e orientar nesse caso, é
importante ter cuidado, já que alguns procedimentos são extremamente contraindicados neste período.Limpeza de pele, rotina de
hidratantes corporais, massagens e drenagem linfática, alimentação regular, ingestão hídrica, exercícios e recursos considerados
seguros e uso gravidez dispensável do protetor solar para evitar manchas gravídicas, são algumas orientações e autocuidado que
nos profissionais da saúde pode dar suporte à mulher grávida. A é um dos momentos mais esperado por grande parte das mulheres,
desse modo, a expectativa causada pode interferir na sua confiança e autoestima. Embora, em alguns fatores a gravidez seja
encontrada como algo negativo, não pelo acontecimento do período gravídico, mas, pela aceitação da gestante, da cultura e a da
sociedade em que se situa.

CONCLUSOES

Atualmente o profissional de enfermagem está fazendo parte de todo ciclo gravídico puerperal, incluindo os cuidados estéticos.
Observamos que os profissionais da área da estética possuem muita insegurança para realizar os procedimentos em pacientes que
estão gestantes. Desta forma o enfermeiro é o profissional que consegue assistir o pré natal e realizar o plano de cuidado
abordando os cuidados estéticos como drenagem facial e corporal, uso fotoprotetor solar, hidratação facial e corporal, uso de ácido,
além da alimentação e hidratação; na fase puerperal também temos os cuidados em relação ao tratamento de estria, flacidez
tissular, clareamento de machas, drenagem corporal e facial, hidratação corporal e facial, controle da queda de cabelo e cuidados
íntimos. Importante ressaltar que este cuidado nesta fase pois pode aumentar a autoestima,

REFERENCIAS

SILVA, Laura. Mudança na vida e no corpo: vivencias diante da gravidez na perspectiva afetiva dos pais. Esc Anna Nery Rev Enferm,
Rio de Janeiro, 2009 abr-jun. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/S1414-81452009000200022(#62). FRIELINK, Pâmela. A
importância dos cuidados estéticos na gravidez e pós-parto. XX Seminário intersinticional de ensino pesquisa e extensão (Unicruz),
Cruz Alta, 2015. Disponível em: (#60)https://www.unicruz.edu.br/seminario/anais/anais(#62). CASTRO, Nellyana Silva. A utilização
de recursos estéticos durante a gravidez. Disponível em: (#60)https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/39/07_-
_A_utilizaYYo_de_recursos_estYticos_durante_a_gravidez.pdf(#62). DIAS, Geovanna Lopes. Aspectos sociais e biológicos da
autoestima na gravidez e a assistência de enfermagem. Rev Eletrônica Acervo Enfermagem, 13, Abr, 2021. Disponível em:
(#60)file:///D:/Downloads/5320-Artigo-75372-1-10-20210413.pdf(#62). URASAKI, Maristela B. Mutt. Alterações fisiológicas da pele
percebidas por gestantes assistidas em serviços públicos de saúde. Acta paul. Enferm, São Paulo, 2010. Disponível em:
(#60)https://doi.org/10.1590/S0103-21002010000400012(#62). NEPOMUCENO, André Coelho. Tratamento a laser para estrias de
distensão: revisão bibliográfica. Rev. Bras. Cir. Plást, São Paulo, 2018. Disponivel em: (#60)http://www.rbcp.org.br/details/2225/pt-
BR/tratamento-a-laser-para-estrias-de-distensao--revisao-bibliografica(#62). COSTA, Lediana Dalla. Percepções de gestantes
internadas em um serviço de referência em alto risco. Rev. Mineira de Enfermagem, Belo Horizonte, 2019. Disponivel em:
(#60)http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/6459/4708(#62). MARTINS, Eveliny Silva. Enfermagem e a prática avançada da
acupuntura para alivio da lombalgia gestacional. Acta paul. Enferm, São Paulo, 2019. Disponível em:
(#60)https://doi.org/10.1590/1982-0194201900067(#62).
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TITULO A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS ESTÉTICOS NA GESTAÇÃO:REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

INTRODUCAO
No período gravídico puerperal por conta da produção de hormônios o corpo sofre com diferenças mudanças como fisiológicas,
emocionais e psicológicas, sabe-se que o profissional além de atuar na nessas mudanças também cuida da pessoa trazendo
benefício não só no aspecto físico, mas algumas mudanças na autoestima.

OBJETIVOS
caracterizar os cuidados estéticos a gestação, assim como conhecer as alterações fisiológicas esperadas para o período
gestacional.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, o qual permite a busca e a análise crítica da produção científica com levantamentos
bibliográficos realizados mediante consulta nos últimos 5 anos. Nesta revisão integrativa foram definidos os seguintes critérios de
inclusão: artigos indexados nas bases Medline e Lilacs com os dados entre o ano 2018 e 2022, em português, dos quais abordem
cuidados estéticos no ciclo gravídico puerperal e os principais cuidados de enfermagem.

RESULTADOS

A importância com gestante nos cuidados estéticos é complexo e requer atendimento de uma equipe multiprofissional onde está
inserida a enfermagem, que presta assistência integral ao paciente desde o primeiro atendimento. Durante o período gestacional, os
cuidados com o corpo e a saúde têm de ser redobrados, isso porque, nesta fase, a mulher apresenta muitas restrições aos tipos de
medicamentos, cosméticos e qualidade de vida. Mas existe aquela dúvida de que cuidado ter e o que devemos fazer para ajudar
nosso corpo neste período sempre protegendo a mãe e o feto. Atualmente existem muitos procedimentos e cuidados estéticos
tanto como faciais e corporais para gravidez que nós profissionais de enfermagem podemos ajudar e orientar nesse caso, é
importante ter cuidado, já que alguns procedimentos são extremamente contraindicados neste período.Limpeza de pele, rotina de
hidratantes corporais, massagens e drenagem linfática, alimentação regular, ingestão hídrica, exercícios e recursos considerados
seguros e uso gravidez dispensável do protetor solar para evitar manchas gravídicas, são algumas orientações e autocuidado que
nos profissionais da saúde pode dar suporte à mulher grávida. A é um dos momentos mais esperado por grande parte das mulheres,
desse modo, a expectativa causada pode interferir na sua confiança e autoestima. Embora, em alguns fatores a gravidez seja
encontrada como algo negativo, não pelo acontecimento do período gravídico, mas, pela aceitação da gestante, da cultura e a da
sociedade em que se situa.

CONCLUSOES

Atualmente o profissional de enfermagem está fazendo parte de todo ciclo gravídico puerperal, incluindo os cuidados estéticos.
Observamos que os profissionais da área da estética possuem muita insegurança para realizar os procedimentos em pacientes que
estão gestantes. Desta forma o enfermeiro é o profissional que consegue assistir o pré natal e realizar o plano de cuidado
abordando os cuidados estéticos como drenagem facial e corporal, uso fotoprotetor solar, hidratação facial e corporal, uso de ácido,
além da alimentação e hidratação; na fase puerperal também temos os cuidados em relação ao tratamento de estria, flacidez
tissular, clareamento de machas, drenagem corporal e facial, hidratação corporal e facial, controle da queda de cabelo e cuidados
íntimos. Importante ressaltar que este cuidado nesta fase pois pode aumentar a autoestima,

REFERENCIAS

SILVA, Laura. Mudança na vida e no corpo: vivencias diante da gravidez na perspectiva afetiva dos pais. Esc Anna Nery Rev Enferm,
Rio de Janeiro, 2009 abr-jun. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/S1414-81452009000200022(#62). FRIELINK, Pâmela. A
importância dos cuidados estéticos na gravidez e pós-parto. XX Seminário intersinticional de ensino pesquisa e extensão (Unicruz),
Cruz Alta, 2015. Disponível em: (#60)https://www.unicruz.edu.br/seminario/anais/anais(#62). CASTRO, Nellyana Silva. A utilização
de recursos estéticos durante a gravidez. Disponível em: (#60)https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/39/07_-
_A_utilizaYYo_de_recursos_estYticos_durante_a_gravidez.pdf(#62). DIAS, Geovanna Lopes. Aspectos sociais e biológicos da
autoestima na gravidez e a assistência de enfermagem. Rev Eletrônica Acervo Enfermagem, 13, Abr, 2021. Disponível em:
(#60)file:///D:/Downloads/5320-Artigo-75372-1-10-20210413.pdf(#62). URASAKI, Maristela B. Mutt. Alterações fisiológicas da pele
percebidas por gestantes assistidas em serviços públicos de saúde. Acta paul. Enferm, São Paulo, 2010. Disponível em:
(#60)https://doi.org/10.1590/S0103-21002010000400012(#62). NEPOMUCENO, André Coelho. Tratamento a laser para estrias de
distensão: revisão bibliográfica. Rev. Bras. Cir. Plást, São Paulo, 2018. Disponivel em: (#60)http://www.rbcp.org.br/details/2225/pt-
BR/tratamento-a-laser-para-estrias-de-distensao--revisao-bibliografica(#62). COSTA, Lediana Dalla. Percepções de gestantes
internadas em um serviço de referência em alto risco. Rev. Mineira de Enfermagem, Belo Horizonte, 2019. Disponivel em:
(#60)http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/6459/4708(#62). MARTINS, Eveliny Silva. Enfermagem e a prática avançada da
acupuntura para alivio da lombalgia gestacional. Acta paul. Enferm, São Paulo, 2019. Disponível em:
(#60)https://doi.org/10.1590/1982-0194201900067(#62).
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TITULO A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS ESTÉTICOS NA GESTAÇÃO:REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

INTRODUCAO
No período gravídico puerperal por conta da produção de hormônios o corpo sofre com diferenças mudanças como fisiológicas,
emocionais e psicológicas, sabe-se que o profissional além de atuar na nessas mudanças também cuida da pessoa trazendo
benefício não só no aspecto físico, mas algumas mudanças na autoestima.

OBJETIVOS
caracterizar os cuidados estéticos a gestação, assim como conhecer as alterações fisiológicas esperadas para o período
gestacional.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, o qual permite a busca e a análise crítica da produção científica com levantamentos
bibliográficos realizados mediante consulta nos últimos 5 anos. Nesta revisão integrativa foram definidos os seguintes critérios de
inclusão: artigos indexados nas bases Medline e Lilacs com os dados entre o ano 2018 e 2022, em português, dos quais abordem
cuidados estéticos no ciclo gravídico puerperal e os principais cuidados de enfermagem.

RESULTADOS

A importância com gestante nos cuidados estéticos é complexo e requer atendimento de uma equipe multiprofissional onde está
inserida a enfermagem, que presta assistência integral ao paciente desde o primeiro atendimento. Durante o período gestacional, os
cuidados com o corpo e a saúde têm de ser redobrados, isso porque, nesta fase, a mulher apresenta muitas restrições aos tipos de
medicamentos, cosméticos e qualidade de vida. Mas existe aquela dúvida de que cuidado ter e o que devemos fazer para ajudar
nosso corpo neste período sempre protegendo a mãe e o feto. Atualmente existem muitos procedimentos e cuidados estéticos
tanto como faciais e corporais para gravidez que nós profissionais de enfermagem podemos ajudar e orientar nesse caso, é
importante ter cuidado, já que alguns procedimentos são extremamente contraindicados neste período.Limpeza de pele, rotina de
hidratantes corporais, massagens e drenagem linfática, alimentação regular, ingestão hídrica, exercícios e recursos considerados
seguros e uso gravidez dispensável do protetor solar para evitar manchas gravídicas, são algumas orientações e autocuidado que
nos profissionais da saúde pode dar suporte à mulher grávida. A é um dos momentos mais esperado por grande parte das mulheres,
desse modo, a expectativa causada pode interferir na sua confiança e autoestima. Embora, em alguns fatores a gravidez seja
encontrada como algo negativo, não pelo acontecimento do período gravídico, mas, pela aceitação da gestante, da cultura e a da
sociedade em que se situa.

CONCLUSOES

Atualmente o profissional de enfermagem está fazendo parte de todo ciclo gravídico puerperal, incluindo os cuidados estéticos.
Observamos que os profissionais da área da estética possuem muita insegurança para realizar os procedimentos em pacientes que
estão gestantes. Desta forma o enfermeiro é o profissional que consegue assistir o pré natal e realizar o plano de cuidado
abordando os cuidados estéticos como drenagem facial e corporal, uso fotoprotetor solar, hidratação facial e corporal, uso de ácido,
além da alimentação e hidratação; na fase puerperal também temos os cuidados em relação ao tratamento de estria, flacidez
tissular, clareamento de machas, drenagem corporal e facial, hidratação corporal e facial, controle da queda de cabelo e cuidados
íntimos. Importante ressaltar que este cuidado nesta fase pois pode aumentar a autoestima,

REFERENCIAS

SILVA, Laura. Mudança na vida e no corpo: vivencias diante da gravidez na perspectiva afetiva dos pais. Esc Anna Nery Rev Enferm,
Rio de Janeiro, 2009 abr-jun. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/S1414-81452009000200022(#62). FRIELINK, Pâmela. A
importância dos cuidados estéticos na gravidez e pós-parto. XX Seminário intersinticional de ensino pesquisa e extensão (Unicruz),
Cruz Alta, 2015. Disponível em: (#60)https://www.unicruz.edu.br/seminario/anais/anais(#62). CASTRO, Nellyana Silva. A utilização
de recursos estéticos durante a gravidez. Disponível em: (#60)https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/39/07_-
_A_utilizaYYo_de_recursos_estYticos_durante_a_gravidez.pdf(#62). DIAS, Geovanna Lopes. Aspectos sociais e biológicos da
autoestima na gravidez e a assistência de enfermagem. Rev Eletrônica Acervo Enfermagem, 13, Abr, 2021. Disponível em:
(#60)file:///D:/Downloads/5320-Artigo-75372-1-10-20210413.pdf(#62). URASAKI, Maristela B. Mutt. Alterações fisiológicas da pele
percebidas por gestantes assistidas em serviços públicos de saúde. Acta paul. Enferm, São Paulo, 2010. Disponível em:
(#60)https://doi.org/10.1590/S0103-21002010000400012(#62). NEPOMUCENO, André Coelho. Tratamento a laser para estrias de
distensão: revisão bibliográfica. Rev. Bras. Cir. Plást, São Paulo, 2018. Disponivel em: (#60)http://www.rbcp.org.br/details/2225/pt-
BR/tratamento-a-laser-para-estrias-de-distensao--revisao-bibliografica(#62). COSTA, Lediana Dalla. Percepções de gestantes
internadas em um serviço de referência em alto risco. Rev. Mineira de Enfermagem, Belo Horizonte, 2019. Disponivel em:
(#60)http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/6459/4708(#62). MARTINS, Eveliny Silva. Enfermagem e a prática avançada da
acupuntura para alivio da lombalgia gestacional. Acta paul. Enferm, São Paulo, 2019. Disponível em:
(#60)https://doi.org/10.1590/1982-0194201900067(#62).
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TITULO Análise dos Resultados Financeiros em uma operação omnichannel: O caso Marisa

INTRODUCAO

Nos últimos tempos o cenário para lojas físicas não tem sido uns dos mais atrativos, e a pandemia intensificou mais esta situação.
Em 2021 a movimentação de consumidores nos shopping foi de 54,7% menor, e nas lojas de rua 37,4%. Por outro lado as compras
online aumentaram 46% e 7% tiveram a primeira experiência. Com um (Novo Normal) que temos hoje graças ao avanço rápido e
necessário do E-COMMERCE as categorias que mais se destacaram foram; refeições 49%, roupas 43%, alimentos 42%, eletrônicos
33% e remédios 30%. A operação Omnichannel, trata de uma estratégia de integração de canais on-line, e off-line, visando facilitar a
compra física e remotamente. A inclusão da internet, em nosso ambiente social, as coisas ficaram facilmente viável o consumo,
pois para adquiri algum produto, com apenas um Clik, em poucas horas ou dias a compra já está concluída.

OBJETIVOS Objetiva-se analisar os resultados financeiros de uma operação omnichannel de varejo em loja de confecções e acessórios.

METODOLOGIA
O referido documento utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise quantitativa a partir da consulta de livros,
artigos e revistas especializadas no assunto em questão e nos sites oficiais dos produtos bancários.

RESULTADOS

Tudo indica que os mundos on-line e off-line acabarão coexistindo e convergindo. A tecnologia afeta tanto o mundo online quanto o
espaço físico off-line, tornando possível a derradeira convergência on-line-off-line. (KOTLER, 2017, p. 41).Passando quatro meses
sem exercer nenhuma atividade nas lojas físicas durante o início da pandemia, ocasionando impacto em 70% de seus consumidores
que pagavam frequentemente suas faturas presencialmente nas Lojas Marisa. O canal digital da companhia registrou um
crescimento no terceiro trimestre de 2021 de 19,4 % em relação a 12 meses anteriores. O aplicativo da Loja Marisa teve um total de
12 milhões de downloads, em 14 meses e hoje em dia o aplicativo é responsável por 70% de todas as vendas digitais realizadas pela
marca. Além disso, o canal da Marisa facilita o entendimento das consumidoras da Companhia, uma vez que fornece uma maior
base de dados do público-alvo.

CONCLUSOES

Com base no estudo realizado até o presente momento, percebe- se que o e-commerce tem um papel extremamente importante no
processo de gestão da Lojas Marisa que é o caso de estudo, pois as informações permitem a avaliação do desempenho da
organização, proporcionando que o rumo do projeto seja duradouro usando da melhor forma. E com o desenvolvimento da
Tecnologia cada vez mais rápido que seja acompanhado minunciosamente. A pandemia ensinou muito para a Lojas Marisa que não
precisamos somente de um único público.

REFERENCIAS
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TITULO Análise dos Resultados Financeiros em uma operação omnichannel: O caso Marisa

INTRODUCAO

Nos últimos tempos o cenário para lojas físicas não tem sido uns dos mais atrativos, e a pandemia intensificou mais esta situação.
Em 2021 a movimentação de consumidores nos shopping foi de 54,7% menor, e nas lojas de rua 37,4%. Por outro lado as compras
online aumentaram 46% e 7% tiveram a primeira experiência. Com um (Novo Normal) que temos hoje graças ao avanço rápido e
necessário do E-COMMERCE as categorias que mais se destacaram foram; refeições 49%, roupas 43%, alimentos 42%, eletrônicos
33% e remédios 30%. A operação Omnichannel, trata de uma estratégia de integração de canais on-line, e off-line, visando facilitar a
compra física e remotamente. A inclusão da internet, em nosso ambiente social, as coisas ficaram facilmente viável o consumo,
pois para adquiri algum produto, com apenas um Clik, em poucas horas ou dias a compra já está concluída.

OBJETIVOS Objetiva-se analisar os resultados financeiros de uma operação omnichannel de varejo em loja de confecções e acessórios.

METODOLOGIA
O referido documento utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise quantitativa a partir da consulta de livros,
artigos e revistas especializadas no assunto em questão e nos sites oficiais dos produtos bancários.

RESULTADOS

Tudo indica que os mundos on-line e off-line acabarão coexistindo e convergindo. A tecnologia afeta tanto o mundo online quanto o
espaço físico off-line, tornando possível a derradeira convergência on-line-off-line. (KOTLER, 2017, p. 41).Passando quatro meses
sem exercer nenhuma atividade nas lojas físicas durante o início da pandemia, ocasionando impacto em 70% de seus consumidores
que pagavam frequentemente suas faturas presencialmente nas Lojas Marisa. O canal digital da companhia registrou um
crescimento no terceiro trimestre de 2021 de 19,4 % em relação a 12 meses anteriores. O aplicativo da Loja Marisa teve um total de
12 milhões de downloads, em 14 meses e hoje em dia o aplicativo é responsável por 70% de todas as vendas digitais realizadas pela
marca. Além disso, o canal da Marisa facilita o entendimento das consumidoras da Companhia, uma vez que fornece uma maior
base de dados do público-alvo.

CONCLUSOES

Com base no estudo realizado até o presente momento, percebe- se que o e-commerce tem um papel extremamente importante no
processo de gestão da Lojas Marisa que é o caso de estudo, pois as informações permitem a avaliação do desempenho da
organização, proporcionando que o rumo do projeto seja duradouro usando da melhor forma. E com o desenvolvimento da
Tecnologia cada vez mais rápido que seja acompanhado minunciosamente. A pandemia ensinou muito para a Lojas Marisa que não
precisamos somente de um único público.

REFERENCIAS

IBOPE Nielsen Online E-commerce cresce e atinge número recorde de visitantes. Disponível em:
(#60)http://www.ibope.com.br(#62) Acesso em: 21 out 2018 MAKELAINEN, S. From B2C to C2C e-commerce. [S.l.]: University of
Helsink, 2006 MARISA. Informações financeiras. Disponível em (#60)https://ri.marisa.com.br/informacoes-financeiras/central-de-
resultados/. Acesso em 10 de out de 2022.
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TITULO Análise dos Resultados Financeiros em uma operação omnichannel: O caso Marisa

INTRODUCAO

Nos últimos tempos o cenário para lojas físicas não tem sido uns dos mais atrativos, e a pandemia intensificou mais esta situação.
Em 2021 a movimentação de consumidores nos shopping foi de 54,7% menor, e nas lojas de rua 37,4%. Por outro lado as compras
online aumentaram 46% e 7% tiveram a primeira experiência. Com um (Novo Normal) que temos hoje graças ao avanço rápido e
necessário do E-COMMERCE as categorias que mais se destacaram foram; refeições 49%, roupas 43%, alimentos 42%, eletrônicos
33% e remédios 30%. A operação Omnichannel, trata de uma estratégia de integração de canais on-line, e off-line, visando facilitar a
compra física e remotamente. A inclusão da internet, em nosso ambiente social, as coisas ficaram facilmente viável o consumo,
pois para adquiri algum produto, com apenas um Clik, em poucas horas ou dias a compra já está concluída.

OBJETIVOS Objetiva-se analisar os resultados financeiros de uma operação omnichannel de varejo em loja de confecções e acessórios.

METODOLOGIA
O referido documento utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise quantitativa a partir da consulta de livros,
artigos e revistas especializadas no assunto em questão e nos sites oficiais dos produtos bancários.

RESULTADOS

Tudo indica que os mundos on-line e off-line acabarão coexistindo e convergindo. A tecnologia afeta tanto o mundo online quanto o
espaço físico off-line, tornando possível a derradeira convergência on-line-off-line. (KOTLER, 2017, p. 41).Passando quatro meses
sem exercer nenhuma atividade nas lojas físicas durante o início da pandemia, ocasionando impacto em 70% de seus consumidores
que pagavam frequentemente suas faturas presencialmente nas Lojas Marisa. O canal digital da companhia registrou um
crescimento no terceiro trimestre de 2021 de 19,4 % em relação a 12 meses anteriores. O aplicativo da Loja Marisa teve um total de
12 milhões de downloads, em 14 meses e hoje em dia o aplicativo é responsável por 70% de todas as vendas digitais realizadas pela
marca. Além disso, o canal da Marisa facilita o entendimento das consumidoras da Companhia, uma vez que fornece uma maior
base de dados do público-alvo.

CONCLUSOES

Com base no estudo realizado até o presente momento, percebe- se que o e-commerce tem um papel extremamente importante no
processo de gestão da Lojas Marisa que é o caso de estudo, pois as informações permitem a avaliação do desempenho da
organização, proporcionando que o rumo do projeto seja duradouro usando da melhor forma. E com o desenvolvimento da
Tecnologia cada vez mais rápido que seja acompanhado minunciosamente. A pandemia ensinou muito para a Lojas Marisa que não
precisamos somente de um único público.

REFERENCIAS

IBOPE Nielsen Online E-commerce cresce e atinge número recorde de visitantes. Disponível em:
(#60)http://www.ibope.com.br(#62) Acesso em: 21 out 2018 MAKELAINEN, S. From B2C to C2C e-commerce. [S.l.]: University of
Helsink, 2006 MARISA. Informações financeiras. Disponível em (#60)https://ri.marisa.com.br/informacoes-financeiras/central-de-
resultados/. Acesso em 10 de out de 2022.
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TITULO O sofrimento psicológico dos profissionais que atuam no âmbito oncológico, o rápido avanço da doença e seus efeitos”

INTRODUCAO

Dentre as diversas especialidades hospitalares existentes, a Oncologia é que oferece cuidados aos pacientes que foram
diagnosticados com alguma tipologia de Câncer. São indivíduos que demandam de cuidados constantes e de tratamentos, como a
quimioterapia, por exemplo. Então, se faz necessário compreender acerca do sofrimento psicológico que os profissionais de saúde
são acometidos, já que eles acompanham os pacientes em suas diversas fases do tratamento.

OBJETIVOS
Verificar e compreender o sofrimento psicológico que os profissionais da oncologia enfrentam em seu ambiente de trabalho e em
quais efeitos são acometidos.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa com três profissionais da área da saúde, com a faixa etária de idade entre 20 e 40 anos, que atuam em
um hospital especializado em Oncologia, situado no estado de São Paulo. Participaram do estudo: enfermeira, psicóloga e técnica
de enfermagem. As participantes responderam de forma online a um formulário que continha perguntas dissertativas. As
entrevistas ocorreram de forma estruturada, e as questões focaram em compreender as vivências de trabalho de cada uma e
também as implicações psíquicas causadas. A análise das respostas foi feita através da análise do conteúdo.

RESULTADOS

Da análise das respostas, é possível identificar um declínio emocional a longo prazo quando se trata de manejar pacientes
oncológicos, devido ao contexto de morte ser muito presente, há ainda questões de não saberem lidar com o luto em contextos de
maior vinculação. A sensibilidade ao semelhante sobressaí e são acometidas ao sofrimento. Nota-se ainda, um esgotamento mental
devido à alta carga de trabalho, com indicação ate de síndrome de bournout, , que após a pandemia da COVID-19, estes indicativos
se intensificaram. Não há suporte psicológico para as demandas psíquicas apresentadas.

CONCLUSOES
As profissionais entrevistadas possuem traços de sofrimento e diariamente em seu âmbito de trabalho, têm o emocional afetado e,
como não há programas de cuidado a saúde mental ofertado pela instituição, constantemente estão expostas a novas demandas
psicológicas.

REFERENCIAS

1. CIRILO, S. S. V.; SILVA, P. H. dos S.; CRUZ, V. T. da; CORREIA, R. S.; MAIA, J. P. da C.; SILVA, F. B. F. Necessidade de Assistência
Psicossocial em Tempos de Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus: um Olhar Atento aos Pacientes Oncológicos e aos
Profissionais da Área da Oncologia.(#38)#8239;Revista Brasileira de Cancerologia,(#38)#8239;[S. l.], v. 66, n. TemaAtual, p.e –1071,
2020. DOI: 10.32635/2176-9745.RBC.2020v66nTemaAtual.1071. Disponível em:
https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/1071. Acesso em: 3 out. 2022. 2. Trindade, Cassiane da. Saúde mental dos
profissionais da atenção oncológica em cenário hospitalar, 2019 Repositório Digital - URI Erechim: Saúde mental dos profissionais
da atenção oncológica em cenário hospitalar (uricer.edu.br). Acesso em: 3 out. 2022. 3. SILVA, Lucia Cecilia da. O sofrimento
psicológico dos profissionais de saúde na atenção ao paciente de câncer.(#38)#8239;Psicol. Am. Lat.,(#38)#8239; México ,
(#38)#8239; n. 16,(#38)#8239;jun.(#38)#8239; 2009 . (#38)#8239; Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1870-350X2009000100007(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em(#38)#8239; 03(#38)#8239;
out.(#38)#8239; 2022.
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TITULO O sofrimento psicológico dos profissionais que atuam no âmbito oncológico, o rápido avanço da doença e seus efeitos”

INTRODUCAO

Dentre as diversas especialidades hospitalares existentes, a Oncologia é que oferece cuidados aos pacientes que foram
diagnosticados com alguma tipologia de Câncer. São indivíduos que demandam de cuidados constantes e de tratamentos, como a
quimioterapia, por exemplo. Então, se faz necessário compreender acerca do sofrimento psicológico que os profissionais de saúde
são acometidos, já que eles acompanham os pacientes em suas diversas fases do tratamento.

OBJETIVOS
Verificar e compreender o sofrimento psicológico que os profissionais da oncologia enfrentam em seu ambiente de trabalho e em
quais efeitos são acometidos.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa com três profissionais da área da saúde, com a faixa etária de idade entre 20 e 40 anos, que atuam em
um hospital especializado em Oncologia, situado no estado de São Paulo. Participaram do estudo: enfermeira, psicóloga e técnica
de enfermagem. As participantes responderam de forma online a um formulário que continha perguntas dissertativas. As
entrevistas ocorreram de forma estruturada, e as questões focaram em compreender as vivências de trabalho de cada uma e
também as implicações psíquicas causadas. A análise das respostas foi feita através da análise do conteúdo.

RESULTADOS

Da análise das respostas, é possível identificar um declínio emocional a longo prazo quando se trata de manejar pacientes
oncológicos, devido ao contexto de morte ser muito presente, há ainda questões de não saberem lidar com o luto em contextos de
maior vinculação. A sensibilidade ao semelhante sobressaí e são acometidas ao sofrimento. Nota-se ainda, um esgotamento mental
devido à alta carga de trabalho, com indicação ate de síndrome de bournout, , que após a pandemia da COVID-19, estes indicativos
se intensificaram. Não há suporte psicológico para as demandas psíquicas apresentadas.

CONCLUSOES
As profissionais entrevistadas possuem traços de sofrimento e diariamente em seu âmbito de trabalho, têm o emocional afetado e,
como não há programas de cuidado a saúde mental ofertado pela instituição, constantemente estão expostas a novas demandas
psicológicas.

REFERENCIAS

1. CIRILO, S. S. V.; SILVA, P. H. dos S.; CRUZ, V. T. da; CORREIA, R. S.; MAIA, J. P. da C.; SILVA, F. B. F. Necessidade de Assistência
Psicossocial em Tempos de Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus: um Olhar Atento aos Pacientes Oncológicos e aos
Profissionais da Área da Oncologia.(#38)#8239;Revista Brasileira de Cancerologia,(#38)#8239;[S. l.], v. 66, n. TemaAtual, p.e –1071,
2020. DOI: 10.32635/2176-9745.RBC.2020v66nTemaAtual.1071. Disponível em:
https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/1071. Acesso em: 3 out. 2022. 2. Trindade, Cassiane da. Saúde mental dos
profissionais da atenção oncológica em cenário hospitalar, 2019 Repositório Digital - URI Erechim: Saúde mental dos profissionais
da atenção oncológica em cenário hospitalar (uricer.edu.br). Acesso em: 3 out. 2022. 3. SILVA, Lucia Cecilia da. O sofrimento
psicológico dos profissionais de saúde na atenção ao paciente de câncer.(#38)#8239;Psicol. Am. Lat.,(#38)#8239; México ,
(#38)#8239; n. 16,(#38)#8239;jun.(#38)#8239; 2009 . (#38)#8239; Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1870-350X2009000100007(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em(#38)#8239; 03(#38)#8239;
out.(#38)#8239; 2022.
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TITULO COMO O LUTO TRAUMÁTICO PODE AFETAR A SAÚDE PSICOLÓGICA DOS PAIS APÓS A PERDA DE UM FILHO. 

INTRODUCAO
O luto traumático representa um risco especial para a saúde mental, mesmo na ausência de vulnerabilidade. A perda é um dos
processos mais desorganizadores da vida humana e provoca desequilíbrios como, raiva, desânimo, cessação de interesse pelo
mundo externo, além dos sintomas fisicos como dores no peito, falta de ar, insônia

OBJETIVOS Descrever os sintomas psíquicos adquiridos após a perda de um filho de forma traumática.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo de caso de nível descritivo, e de abordagem qualitativa, com uma família que está passando pela perda de
um filho que ocorreu de maneira traumática. Foi realizada uma entrevista estruturada que continha questões que abordam o
impacto psíquico nesta família acarretado pela vivência desta perda. Os resultados foram analisados através de levantamentos
bibliográficos .

RESULTADOS
Os resultados foram construídos a partir da entrevista realizada com a família, sendo fundamentada com artigos, que irão validar as
hipóteses ou refutá-las. Pode-se evidenciar até o momento manifestações de sofrimento importantes nesta família acarretando
inclusive grande impacto na dinâmica familiar.

CONCLUSOES

Dentre os impactos psicossociais que a perda um filho ocasiona, a literatura apresenta uma série de manifestações que podem ser
afetadas na vida dos pais, como trabalho, relacionamentos e em alguns casos podem ser diagnosticados doenças como a
depressão, estresse pós-traumático e o impacto na dinâmica familiar acarretada pela perda, inclusive no relacionamento com os
outros filhos

REFERENCIAS

LIMA, Deyseane. Luto parental e construcao identitaria compreendendo o processo após a perda do filho. PsicolArgum. 2017
jan./abr., 35(88), 16-32. PEREIRA, Silvana Maria. PIRES, Eliana Ferrante. As experiências de perda e luto na contemporaneidade: um
estudo bibliográfico. Revista Educação, 2018 v.13, n.1. Lança de Andrade, Marcela; Tavares Mishima-Gomes, Fernanda Kimie;
Barbieri, Valéria Recriando a vida: o luto das mães e a experiência materna Psicologia: Teoria e Prática, vol. 19, núm. 1, enero-abril,
2017, pp. 21-32.
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Karine Candido Rodrigues

TITULO COMO O LUTO TRAUMÁTICO PODE AFETAR A SAÚDE PSICOLÓGICA DOS PAIS APÓS A PERDA DE UM FILHO. 

INTRODUCAO
O luto traumático representa um risco especial para a saúde mental, mesmo na ausência de vulnerabilidade. A perda é um dos
processos mais desorganizadores da vida humana e provoca desequilíbrios como, raiva, desânimo, cessação de interesse pelo
mundo externo, além dos sintomas fisicos como dores no peito, falta de ar, insônia

OBJETIVOS Descrever os sintomas psíquicos adquiridos após a perda de um filho de forma traumática.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo de caso de nível descritivo, e de abordagem qualitativa, com uma família que está passando pela perda de
um filho que ocorreu de maneira traumática. Foi realizada uma entrevista estruturada que continha questões que abordam o
impacto psíquico nesta família acarretado pela vivência desta perda. Os resultados foram analisados através de levantamentos
bibliográficos .

RESULTADOS
Os resultados foram construídos a partir da entrevista realizada com a família, sendo fundamentada com artigos, que irão validar as
hipóteses ou refutá-las. Pode-se evidenciar até o momento manifestações de sofrimento importantes nesta família acarretando
inclusive grande impacto na dinâmica familiar.

CONCLUSOES

Dentre os impactos psicossociais que a perda um filho ocasiona, a literatura apresenta uma série de manifestações que podem ser
afetadas na vida dos pais, como trabalho, relacionamentos e em alguns casos podem ser diagnosticados doenças como a
depressão, estresse pós-traumático e o impacto na dinâmica familiar acarretada pela perda, inclusive no relacionamento com os
outros filhos

REFERENCIAS

LIMA, Deyseane. Luto parental e construcao identitaria compreendendo o processo após a perda do filho. PsicolArgum. 2017
jan./abr., 35(88), 16-32. PEREIRA, Silvana Maria. PIRES, Eliana Ferrante. As experiências de perda e luto na contemporaneidade: um
estudo bibliográfico. Revista Educação, 2018 v.13, n.1. Lança de Andrade, Marcela; Tavares Mishima-Gomes, Fernanda Kimie;
Barbieri, Valéria Recriando a vida: o luto das mães e a experiência materna Psicologia: Teoria e Prática, vol. 19, núm. 1, enero-abril,
2017, pp. 21-32.
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TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS CORPORAÇÕES: A adaptabilidade às novas rotinas de trabalho

INTRODUCAO

Diante o caos da inesperada — e inevitável — pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se fadada a uma série de mudanças e
inovações para que os hábitos do cotidiano se tornassem maleáveis para as normas e necessidades provenientes da nova realidade
vivenciada. Sejam pessoas jurídicas ou físicas, todos os componentes da sociedade tiveram que se moldar e se adaptar para as
regras impostas em detrimento da diminuição de contágio e mortes provocadas pela doença ainda desconhecida, logo, uma nova
era de processos, estratégias e hábitos vem à tona, com a inovação resiliente de todo um conjunto de organizações.

OBJETIVOS
Considerando o quão recente é o fato, faz-se coerente investigar os verdadeiros efeitos e consequências da pandemia no estilo de
vida, métodos de trabalho e condições socioeconômicas que passaram a vigorar desde o início desta.

METODOLOGIA
Por meio de estudo de artigos, notícias e reportagens relacionadas a pandemia e suas mazelas, além de pesquisa com grupos de
pessoas inseridas nos contextos organizacionais que tiveram em primeira instância os resultados deste agravante cenário

RESULTADOS

Em vista da grande comoção provocada pelo surgimento do novo coronavírus, denotou-se no mundo inteiro uma nova era em
ascendência na sociedade, onde a pandemia impôs novos métodos para as rotinas de trabalho, estudo e convivência Procurou-se
salientar as mudanças e inovações que vieram a surgir emergencialmente em novos hábitos a serem tomados para manter a
congruência da vida, além do sentido de mera sobrevivência

CONCLUSOES

Destaca-se o quanto as organizações e todos os núcleo socioeconômicos detiveram não mais somente o desejo, mas a necessidade
de inovação, flexibilização e resiliência para tornarem suas operações eficazes em novos âmbitos, tal como o impacto risível que
estas estratégias cruciais vieram a ter nos indivíduos inseridos no contexto, tornando-se um marco histórico para a nova era
tecnológica trazida pelo século XXI, potencializada pela carência de atributos suscetíveis e utilitárias às normas emergenciais
tomadas durante o caos de uma pandemia global.

REFERENCIAS

MATTA, Gustavo Corrêa et al (org.). Os impactos sociais da covid-19 no brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021. MELO, Maria Angela Campelo de. AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves. Gestão Adaptativa:
uma proposta para o gerenciamento de redes de inovação. Scielo Brasil, 2008. VELOSO, Fernando. O impacto da pandemia no
mercado de trabalho. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. 22 mar. 2021. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-
pandemia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 14 setembro 2022. Legendas: ..... – Contextualização ..... – Problema ..... –
Desenvolvimento do Tema ..... – Metodologia Utilizada ..... –
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Luiz Januario Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS CORPORAÇÕES: A adaptabilidade às novas rotinas de trabalho

INTRODUCAO

Diante o caos da inesperada — e inevitável — pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se fadada a uma série de mudanças e
inovações para que os hábitos do cotidiano se tornassem maleáveis para as normas e necessidades provenientes da nova realidade
vivenciada. Sejam pessoas jurídicas ou físicas, todos os componentes da sociedade tiveram que se moldar e se adaptar para as
regras impostas em detrimento da diminuição de contágio e mortes provocadas pela doença ainda desconhecida, logo, uma nova
era de processos, estratégias e hábitos vem à tona, com a inovação resiliente de todo um conjunto de organizações.

OBJETIVOS
Considerando o quão recente é o fato, faz-se coerente investigar os verdadeiros efeitos e consequências da pandemia no estilo de
vida, métodos de trabalho e condições socioeconômicas que passaram a vigorar desde o início desta.

METODOLOGIA
Por meio de estudo de artigos, notícias e reportagens relacionadas a pandemia e suas mazelas, além de pesquisa com grupos de
pessoas inseridas nos contextos organizacionais que tiveram em primeira instância os resultados deste agravante cenário

RESULTADOS

Em vista da grande comoção provocada pelo surgimento do novo coronavírus, denotou-se no mundo inteiro uma nova era em
ascendência na sociedade, onde a pandemia impôs novos métodos para as rotinas de trabalho, estudo e convivência Procurou-se
salientar as mudanças e inovações que vieram a surgir emergencialmente em novos hábitos a serem tomados para manter a
congruência da vida, além do sentido de mera sobrevivência

CONCLUSOES

Destaca-se o quanto as organizações e todos os núcleo socioeconômicos detiveram não mais somente o desejo, mas a necessidade
de inovação, flexibilização e resiliência para tornarem suas operações eficazes em novos âmbitos, tal como o impacto risível que
estas estratégias cruciais vieram a ter nos indivíduos inseridos no contexto, tornando-se um marco histórico para a nova era
tecnológica trazida pelo século XXI, potencializada pela carência de atributos suscetíveis e utilitárias às normas emergenciais
tomadas durante o caos de uma pandemia global.

REFERENCIAS

MATTA, Gustavo Corrêa et al (org.). Os impactos sociais da covid-19 no brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021. MELO, Maria Angela Campelo de. AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves. Gestão Adaptativa:
uma proposta para o gerenciamento de redes de inovação. Scielo Brasil, 2008. VELOSO, Fernando. O impacto da pandemia no
mercado de trabalho. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. 22 mar. 2021. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-
pandemia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 14 setembro 2022. Legendas: ..... – Contextualização ..... – Problema ..... –
Desenvolvimento do Tema ..... – Metodologia Utilizada ..... –
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Luiz Januario Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS CORPORAÇÕES: A adaptabilidade às novas rotinas de trabalho

INTRODUCAO

Diante o caos da inesperada — e inevitável — pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se fadada a uma série de mudanças e
inovações para que os hábitos do cotidiano se tornassem maleáveis para as normas e necessidades provenientes da nova realidade
vivenciada. Sejam pessoas jurídicas ou físicas, todos os componentes da sociedade tiveram que se moldar e se adaptar para as
regras impostas em detrimento da diminuição de contágio e mortes provocadas pela doença ainda desconhecida, logo, uma nova
era de processos, estratégias e hábitos vem à tona, com a inovação resiliente de todo um conjunto de organizações.

OBJETIVOS
Considerando o quão recente é o fato, faz-se coerente investigar os verdadeiros efeitos e consequências da pandemia no estilo de
vida, métodos de trabalho e condições socioeconômicas que passaram a vigorar desde o início desta.

METODOLOGIA
Por meio de estudo de artigos, notícias e reportagens relacionadas a pandemia e suas mazelas, além de pesquisa com grupos de
pessoas inseridas nos contextos organizacionais que tiveram em primeira instância os resultados deste agravante cenário

RESULTADOS

Em vista da grande comoção provocada pelo surgimento do novo coronavírus, denotou-se no mundo inteiro uma nova era em
ascendência na sociedade, onde a pandemia impôs novos métodos para as rotinas de trabalho, estudo e convivência Procurou-se
salientar as mudanças e inovações que vieram a surgir emergencialmente em novos hábitos a serem tomados para manter a
congruência da vida, além do sentido de mera sobrevivência

CONCLUSOES

Destaca-se o quanto as organizações e todos os núcleo socioeconômicos detiveram não mais somente o desejo, mas a necessidade
de inovação, flexibilização e resiliência para tornarem suas operações eficazes em novos âmbitos, tal como o impacto risível que
estas estratégias cruciais vieram a ter nos indivíduos inseridos no contexto, tornando-se um marco histórico para a nova era
tecnológica trazida pelo século XXI, potencializada pela carência de atributos suscetíveis e utilitárias às normas emergenciais
tomadas durante o caos de uma pandemia global.

REFERENCIAS

MATTA, Gustavo Corrêa et al (org.). Os impactos sociais da covid-19 no brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021. MELO, Maria Angela Campelo de. AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves. Gestão Adaptativa:
uma proposta para o gerenciamento de redes de inovação. Scielo Brasil, 2008. VELOSO, Fernando. O impacto da pandemia no
mercado de trabalho. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. 22 mar. 2021. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-
pandemia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 14 setembro 2022. Legendas: ..... – Contextualização ..... – Problema ..... –
Desenvolvimento do Tema ..... – Metodologia Utilizada ..... –
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TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS CORPORAÇÕES: A adaptabilidade às novas rotinas de trabalho

INTRODUCAO

Diante o caos da inesperada — e inevitável — pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se fadada a uma série de mudanças e
inovações para que os hábitos do cotidiano se tornassem maleáveis para as normas e necessidades provenientes da nova realidade
vivenciada. Sejam pessoas jurídicas ou físicas, todos os componentes da sociedade tiveram que se moldar e se adaptar para as
regras impostas em detrimento da diminuição de contágio e mortes provocadas pela doença ainda desconhecida, logo, uma nova
era de processos, estratégias e hábitos vem à tona, com a inovação resiliente de todo um conjunto de organizações.

OBJETIVOS
Considerando o quão recente é o fato, faz-se coerente investigar os verdadeiros efeitos e consequências da pandemia no estilo de
vida, métodos de trabalho e condições socioeconômicas que passaram a vigorar desde o início desta.

METODOLOGIA
Por meio de estudo de artigos, notícias e reportagens relacionadas a pandemia e suas mazelas, além de pesquisa com grupos de
pessoas inseridas nos contextos organizacionais que tiveram em primeira instância os resultados deste agravante cenário

RESULTADOS

Em vista da grande comoção provocada pelo surgimento do novo coronavírus, denotou-se no mundo inteiro uma nova era em
ascendência na sociedade, onde a pandemia impôs novos métodos para as rotinas de trabalho, estudo e convivência Procurou-se
salientar as mudanças e inovações que vieram a surgir emergencialmente em novos hábitos a serem tomados para manter a
congruência da vida, além do sentido de mera sobrevivência

CONCLUSOES

Destaca-se o quanto as organizações e todos os núcleo socioeconômicos detiveram não mais somente o desejo, mas a necessidade
de inovação, flexibilização e resiliência para tornarem suas operações eficazes em novos âmbitos, tal como o impacto risível que
estas estratégias cruciais vieram a ter nos indivíduos inseridos no contexto, tornando-se um marco histórico para a nova era
tecnológica trazida pelo século XXI, potencializada pela carência de atributos suscetíveis e utilitárias às normas emergenciais
tomadas durante o caos de uma pandemia global.

REFERENCIAS

MATTA, Gustavo Corrêa et al (org.). Os impactos sociais da covid-19 no brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021. MELO, Maria Angela Campelo de. AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves. Gestão Adaptativa:
uma proposta para o gerenciamento de redes de inovação. Scielo Brasil, 2008. VELOSO, Fernando. O impacto da pandemia no
mercado de trabalho. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. 22 mar. 2021. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-
pandemia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 14 setembro 2022. Legendas: ..... – Contextualização ..... – Problema ..... –
Desenvolvimento do Tema ..... – Metodologia Utilizada ..... –
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TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS CORPORAÇÕES: A adaptabilidade às novas rotinas de trabalho

INTRODUCAO

Diante o caos da inesperada — e inevitável — pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se fadada a uma série de mudanças e
inovações para que os hábitos do cotidiano se tornassem maleáveis para as normas e necessidades provenientes da nova realidade
vivenciada. Sejam pessoas jurídicas ou físicas, todos os componentes da sociedade tiveram que se moldar e se adaptar para as
regras impostas em detrimento da diminuição de contágio e mortes provocadas pela doença ainda desconhecida, logo, uma nova
era de processos, estratégias e hábitos vem à tona, com a inovação resiliente de todo um conjunto de organizações.

OBJETIVOS
Considerando o quão recente é o fato, faz-se coerente investigar os verdadeiros efeitos e consequências da pandemia no estilo de
vida, métodos de trabalho e condições socioeconômicas que passaram a vigorar desde o início desta.

METODOLOGIA
Por meio de estudo de artigos, notícias e reportagens relacionadas a pandemia e suas mazelas, além de pesquisa com grupos de
pessoas inseridas nos contextos organizacionais que tiveram em primeira instância os resultados deste agravante cenário

RESULTADOS

Em vista da grande comoção provocada pelo surgimento do novo coronavírus, denotou-se no mundo inteiro uma nova era em
ascendência na sociedade, onde a pandemia impôs novos métodos para as rotinas de trabalho, estudo e convivência Procurou-se
salientar as mudanças e inovações que vieram a surgir emergencialmente em novos hábitos a serem tomados para manter a
congruência da vida, além do sentido de mera sobrevivência

CONCLUSOES

Destaca-se o quanto as organizações e todos os núcleo socioeconômicos detiveram não mais somente o desejo, mas a necessidade
de inovação, flexibilização e resiliência para tornarem suas operações eficazes em novos âmbitos, tal como o impacto risível que
estas estratégias cruciais vieram a ter nos indivíduos inseridos no contexto, tornando-se um marco histórico para a nova era
tecnológica trazida pelo século XXI, potencializada pela carência de atributos suscetíveis e utilitárias às normas emergenciais
tomadas durante o caos de uma pandemia global.

REFERENCIAS

MATTA, Gustavo Corrêa et al (org.). Os impactos sociais da covid-19 no brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021. MELO, Maria Angela Campelo de. AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves. Gestão Adaptativa:
uma proposta para o gerenciamento de redes de inovação. Scielo Brasil, 2008. VELOSO, Fernando. O impacto da pandemia no
mercado de trabalho. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. 22 mar. 2021. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-
pandemia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 14 setembro 2022. Legendas: ..... – Contextualização ..... – Problema ..... –
Desenvolvimento do Tema ..... – Metodologia Utilizada ..... –
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TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS CORPORAÇÕES: A adaptabilidade às novas rotinas de trabalho

INTRODUCAO

Diante o caos da inesperada — e inevitável — pandemia do COVID-19, a sociedade viu-se fadada a uma série de mudanças e
inovações para que os hábitos do cotidiano se tornassem maleáveis para as normas e necessidades provenientes da nova realidade
vivenciada. Sejam pessoas jurídicas ou físicas, todos os componentes da sociedade tiveram que se moldar e se adaptar para as
regras impostas em detrimento da diminuição de contágio e mortes provocadas pela doença ainda desconhecida, logo, uma nova
era de processos, estratégias e hábitos vem à tona, com a inovação resiliente de todo um conjunto de organizações.

OBJETIVOS
Considerando o quão recente é o fato, faz-se coerente investigar os verdadeiros efeitos e consequências da pandemia no estilo de
vida, métodos de trabalho e condições socioeconômicas que passaram a vigorar desde o início desta.

METODOLOGIA
Por meio de estudo de artigos, notícias e reportagens relacionadas a pandemia e suas mazelas, além de pesquisa com grupos de
pessoas inseridas nos contextos organizacionais que tiveram em primeira instância os resultados deste agravante cenário

RESULTADOS

Em vista da grande comoção provocada pelo surgimento do novo coronavírus, denotou-se no mundo inteiro uma nova era em
ascendência na sociedade, onde a pandemia impôs novos métodos para as rotinas de trabalho, estudo e convivência Procurou-se
salientar as mudanças e inovações que vieram a surgir emergencialmente em novos hábitos a serem tomados para manter a
congruência da vida, além do sentido de mera sobrevivência

CONCLUSOES

Destaca-se o quanto as organizações e todos os núcleo socioeconômicos detiveram não mais somente o desejo, mas a necessidade
de inovação, flexibilização e resiliência para tornarem suas operações eficazes em novos âmbitos, tal como o impacto risível que
estas estratégias cruciais vieram a ter nos indivíduos inseridos no contexto, tornando-se um marco histórico para a nova era
tecnológica trazida pelo século XXI, potencializada pela carência de atributos suscetíveis e utilitárias às normas emergenciais
tomadas durante o caos de uma pandemia global.

REFERENCIAS

MATTA, Gustavo Corrêa et al (org.). Os impactos sociais da covid-19 no brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021. MELO, Maria Angela Campelo de. AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves. Gestão Adaptativa:
uma proposta para o gerenciamento de redes de inovação. Scielo Brasil, 2008. VELOSO, Fernando. O impacto da pandemia no
mercado de trabalho. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. 22 mar. 2021. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-
pandemia-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 14 setembro 2022. Legendas: ..... – Contextualização ..... – Problema ..... –
Desenvolvimento do Tema ..... – Metodologia Utilizada ..... –
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TITULO Indicações para a cirurgia de resgate pós falha do Protocolo Nigro nos carcinomas epidermoides de canal e borda anal: Uma revisão

INTRODUCAO

Introdução: O carcinoma de celulas escamosas (CEC) do canal anal sempre se apresentou como um desafio, com baixa
porcentagem de cura, ate a implementacao da radioquimioterapia como tratamento primario, conhecida como Protocolo de Nigro.
Mesmo com os excelentes resultados, 10-30% não respondem a radioquimioterapia, sendo necessário realizar o esquema de
resgate cirúrgico. A cirurgia de resgate apresenta uma sobrevida de 24-60% e com necessidade de indicação correta, pois pacientes
em condições clínicas não aptas podem não sobreviver ou apresentar complicações com perda da função. Porém, com a indicação
e seletividade correta dos pacientes, junto com o planejamento cirúrgico, os resultados podem levar a ótima sobrevida aos
pacientes com CEC.

OBJETIVOS
Objetivo: Esta revisão tem o objetivo de avaliar quais são os critérios para tratamento cirúrgico de resgate em casos de carcinoma
epidermoide do canal e borda anal que não responderam ao Protocolo Nigro.

METODOLOGIA
Métodos: Foram utilizados as bases de dados PubMed, Scielo e BVS com os seguintes descritores, tumores do canal anal, cancer
do canal anal, carcinoma de celulas escamosas, anal canal carcinoma, anus neoplasm, salvage therapy e surgery.

RESULTADOS

Resultados/Discussão: O Protocolo Nigro pode não ser bem sucedido em até 20% dos casos, chegando a 50% nos tumores maiores
que 5cm, levando a necessidade de tratamento cirúrgico de resgate. As indicações para a realização dessas cirurgias é a recidiva da
doença, definida como evidência clínica de tumor após tratamento com resposta completa por pelo menos 6 meses, definida como
doença residual, definida como resposta clínica e tumoral incompleta, a impossibilitação do paciente terminar o Protocolo Nigro,
principalmente por conta dos efeitos adversos da radioquimioterapia. De modo obrigatório, evidências clínicas ou radiológicas, de
progressão ou recidiva, devem ser apresentadas para realizar a cirurgia de resgate. Ainda não foram encontrados preditores
clínicos, moleculares ou genéticos para a realização da cirurgia de resgate no CEC.

CONCLUSOES

Conclusão: Por mais que as técnicas de radioquimioterapia demonstram bons resultados de ressecção tumoral ainda há importante
probabilidade de erro, principalmente pacientes com importante acometimento esfincteriano. A cirurgia de resgate é recomendada
em casos de pacientes com histórico de exposição prévia à radiação, cânceres germinativos ou com grande acometimento do
esfincter anal. Não foram evidenciados critérios clínicos para identificação de pacientes candidatos à cirurgia de resgate, assim
sendo recomenda-se subsequentes estudos acerca deste tema.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: Nathan B. Anal canal carcinoma: A historical account. Diseases of the Colon (#38) Rectum. 1991 Nov 1;34(11):1051.
1. Nigro ND, Vaitkevicius VK, Considine Jr B. Combined therapy for cancer of the anal canal: a preliminary report. Diseases of the
Colon (#38) Rectum. 1974 May 1;17(3):354-6. 2. RODRIGUES-FSBCP MR, MAGI-TSBCP JC, CORRÊA-FSBCP RD, DE GM, 3. GUERRA-
ASBCP RE, SOUZA HF, FONSECA FM, HORTA-TSBCP SH, FORMIGA-TSBCP GJ. Cirurgia de resgate no carcinoma de canal anal. Rev
Bras Coloproct. 2004 Apr;24(2). 4. Morton M, Melnitchouk N, Bleday R. Squamous cell carcinoma of the anal canal. Current problems
in cancer. 2018 Sep 1;42(5):486-92. 5. Guerra GR, Kong JC, Bernardi MP, Ramsay RG, Phillips WA, Warrier SK, Lynch AC, Ngan SY,
Heriot AG. Salvage surgery for locoregional failure in anal squamous cell carcinoma. Diseases of the Colon (#38) Rectum. 2018 Feb
1;61(2):179-86. 6. Akbari RP, Paty PB, Guillem JG, Weiser MR, Temple LK, Minsky BD, Saltz L, Wong WD. Oncologic outcomes of
salvage surgery for epidermoid carcinoma of the anus initially managed with combined modality therapy. Diseases of the colon (#38)
rectum. 2004 Jul;47(7):1136-44. 7. Alamri Y, Buchwald P, Dixon L, Dobbs B, Eglinton T, McCormick J, Wakeman C, Frizelle FA.
Salvage surgery in patients with recurrent or residual squamous cell carcinoma of the anus. European Journal of Surgical Oncology
(EJSO). 2016 Nov 1;42(11):1687-92

Página 1168



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13895 Ciências da Saúde 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4025865 - FELIPE MULLER VON ADAMEK 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Orlando Contrucci Filho

TITULO Indicações para a cirurgia de resgate pós falha do Protocolo Nigro nos carcinomas epidermoides de canal e borda anal: Uma revisão

INTRODUCAO

Introdução: O carcinoma de celulas escamosas (CEC) do canal anal sempre se apresentou como um desafio, com baixa
porcentagem de cura, ate a implementacao da radioquimioterapia como tratamento primario, conhecida como Protocolo de Nigro.
Mesmo com os excelentes resultados, 10-30% não respondem a radioquimioterapia, sendo necessário realizar o esquema de
resgate cirúrgico. A cirurgia de resgate apresenta uma sobrevida de 24-60% e com necessidade de indicação correta, pois pacientes
em condições clínicas não aptas podem não sobreviver ou apresentar complicações com perda da função. Porém, com a indicação
e seletividade correta dos pacientes, junto com o planejamento cirúrgico, os resultados podem levar a ótima sobrevida aos
pacientes com CEC.

OBJETIVOS
Objetivo: Esta revisão tem o objetivo de avaliar quais são os critérios para tratamento cirúrgico de resgate em casos de carcinoma
epidermoide do canal e borda anal que não responderam ao Protocolo Nigro.

METODOLOGIA
Métodos: Foram utilizados as bases de dados PubMed, Scielo e BVS com os seguintes descritores, tumores do canal anal, cancer
do canal anal, carcinoma de celulas escamosas, anal canal carcinoma, anus neoplasm, salvage therapy e surgery.

RESULTADOS

Resultados/Discussão: O Protocolo Nigro pode não ser bem sucedido em até 20% dos casos, chegando a 50% nos tumores maiores
que 5cm, levando a necessidade de tratamento cirúrgico de resgate. As indicações para a realização dessas cirurgias é a recidiva da
doença, definida como evidência clínica de tumor após tratamento com resposta completa por pelo menos 6 meses, definida como
doença residual, definida como resposta clínica e tumoral incompleta, a impossibilitação do paciente terminar o Protocolo Nigro,
principalmente por conta dos efeitos adversos da radioquimioterapia. De modo obrigatório, evidências clínicas ou radiológicas, de
progressão ou recidiva, devem ser apresentadas para realizar a cirurgia de resgate. Ainda não foram encontrados preditores
clínicos, moleculares ou genéticos para a realização da cirurgia de resgate no CEC.

CONCLUSOES

Conclusão: Por mais que as técnicas de radioquimioterapia demonstram bons resultados de ressecção tumoral ainda há importante
probabilidade de erro, principalmente pacientes com importante acometimento esfincteriano. A cirurgia de resgate é recomendada
em casos de pacientes com histórico de exposição prévia à radiação, cânceres germinativos ou com grande acometimento do
esfincter anal. Não foram evidenciados critérios clínicos para identificação de pacientes candidatos à cirurgia de resgate, assim
sendo recomenda-se subsequentes estudos acerca deste tema.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: Nathan B. Anal canal carcinoma: A historical account. Diseases of the Colon (#38) Rectum. 1991 Nov 1;34(11):1051.
1. Nigro ND, Vaitkevicius VK, Considine Jr B. Combined therapy for cancer of the anal canal: a preliminary report. Diseases of the
Colon (#38) Rectum. 1974 May 1;17(3):354-6. 2. RODRIGUES-FSBCP MR, MAGI-TSBCP JC, CORRÊA-FSBCP RD, DE GM, 3. GUERRA-
ASBCP RE, SOUZA HF, FONSECA FM, HORTA-TSBCP SH, FORMIGA-TSBCP GJ. Cirurgia de resgate no carcinoma de canal anal. Rev
Bras Coloproct. 2004 Apr;24(2). 4. Morton M, Melnitchouk N, Bleday R. Squamous cell carcinoma of the anal canal. Current problems
in cancer. 2018 Sep 1;42(5):486-92. 5. Guerra GR, Kong JC, Bernardi MP, Ramsay RG, Phillips WA, Warrier SK, Lynch AC, Ngan SY,
Heriot AG. Salvage surgery for locoregional failure in anal squamous cell carcinoma. Diseases of the Colon (#38) Rectum. 2018 Feb
1;61(2):179-86. 6. Akbari RP, Paty PB, Guillem JG, Weiser MR, Temple LK, Minsky BD, Saltz L, Wong WD. Oncologic outcomes of
salvage surgery for epidermoid carcinoma of the anus initially managed with combined modality therapy. Diseases of the colon (#38)
rectum. 2004 Jul;47(7):1136-44. 7. Alamri Y, Buchwald P, Dixon L, Dobbs B, Eglinton T, McCormick J, Wakeman C, Frizelle FA.
Salvage surgery in patients with recurrent or residual squamous cell carcinoma of the anus. European Journal of Surgical Oncology
(EJSO). 2016 Nov 1;42(11):1687-92
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TITULO Indicações para a cirurgia de resgate pós falha do Protocolo Nigro nos carcinomas epidermoides de canal e borda anal: Uma revisão

INTRODUCAO

Introdução: O carcinoma de celulas escamosas (CEC) do canal anal sempre se apresentou como um desafio, com baixa
porcentagem de cura, ate a implementacao da radioquimioterapia como tratamento primario, conhecida como Protocolo de Nigro.
Mesmo com os excelentes resultados, 10-30% não respondem a radioquimioterapia, sendo necessário realizar o esquema de
resgate cirúrgico. A cirurgia de resgate apresenta uma sobrevida de 24-60% e com necessidade de indicação correta, pois pacientes
em condições clínicas não aptas podem não sobreviver ou apresentar complicações com perda da função. Porém, com a indicação
e seletividade correta dos pacientes, junto com o planejamento cirúrgico, os resultados podem levar a ótima sobrevida aos
pacientes com CEC.

OBJETIVOS
Objetivo: Esta revisão tem o objetivo de avaliar quais são os critérios para tratamento cirúrgico de resgate em casos de carcinoma
epidermoide do canal e borda anal que não responderam ao Protocolo Nigro.

METODOLOGIA
Métodos: Foram utilizados as bases de dados PubMed, Scielo e BVS com os seguintes descritores, tumores do canal anal, cancer
do canal anal, carcinoma de celulas escamosas, anal canal carcinoma, anus neoplasm, salvage therapy e surgery.

RESULTADOS

Resultados/Discussão: O Protocolo Nigro pode não ser bem sucedido em até 20% dos casos, chegando a 50% nos tumores maiores
que 5cm, levando a necessidade de tratamento cirúrgico de resgate. As indicações para a realização dessas cirurgias é a recidiva da
doença, definida como evidência clínica de tumor após tratamento com resposta completa por pelo menos 6 meses, definida como
doença residual, definida como resposta clínica e tumoral incompleta, a impossibilitação do paciente terminar o Protocolo Nigro,
principalmente por conta dos efeitos adversos da radioquimioterapia. De modo obrigatório, evidências clínicas ou radiológicas, de
progressão ou recidiva, devem ser apresentadas para realizar a cirurgia de resgate. Ainda não foram encontrados preditores
clínicos, moleculares ou genéticos para a realização da cirurgia de resgate no CEC.

CONCLUSOES

Conclusão: Por mais que as técnicas de radioquimioterapia demonstram bons resultados de ressecção tumoral ainda há importante
probabilidade de erro, principalmente pacientes com importante acometimento esfincteriano. A cirurgia de resgate é recomendada
em casos de pacientes com histórico de exposição prévia à radiação, cânceres germinativos ou com grande acometimento do
esfincter anal. Não foram evidenciados critérios clínicos para identificação de pacientes candidatos à cirurgia de resgate, assim
sendo recomenda-se subsequentes estudos acerca deste tema.

REFERENCIAS
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Colon (#38) Rectum. 1974 May 1;17(3):354-6. 2. RODRIGUES-FSBCP MR, MAGI-TSBCP JC, CORRÊA-FSBCP RD, DE GM, 3. GUERRA-
ASBCP RE, SOUZA HF, FONSECA FM, HORTA-TSBCP SH, FORMIGA-TSBCP GJ. Cirurgia de resgate no carcinoma de canal anal. Rev
Bras Coloproct. 2004 Apr;24(2). 4. Morton M, Melnitchouk N, Bleday R. Squamous cell carcinoma of the anal canal. Current problems
in cancer. 2018 Sep 1;42(5):486-92. 5. Guerra GR, Kong JC, Bernardi MP, Ramsay RG, Phillips WA, Warrier SK, Lynch AC, Ngan SY,
Heriot AG. Salvage surgery for locoregional failure in anal squamous cell carcinoma. Diseases of the Colon (#38) Rectum. 2018 Feb
1;61(2):179-86. 6. Akbari RP, Paty PB, Guillem JG, Weiser MR, Temple LK, Minsky BD, Saltz L, Wong WD. Oncologic outcomes of
salvage surgery for epidermoid carcinoma of the anus initially managed with combined modality therapy. Diseases of the colon (#38)
rectum. 2004 Jul;47(7):1136-44. 7. Alamri Y, Buchwald P, Dixon L, Dobbs B, Eglinton T, McCormick J, Wakeman C, Frizelle FA.
Salvage surgery in patients with recurrent or residual squamous cell carcinoma of the anus. European Journal of Surgical Oncology
(EJSO). 2016 Nov 1;42(11):1687-92
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TITULO Avaliação sorológica de erliquiose canina em pacientes atendidos no Hospital Veterinário UNISA: Um estudo preliminar

INTRODUCAO

A erliquiose canina é uma hemoparasitose de grande importância em medicina veterinária. Ela é causada por bactérias
intracelulares obrigatórias do gênero Ehrlichia, sendo a E. canis a principal espécie envolvida, e transmitida pelo vetor Rhipicephalus
sanguineus. O parasita se multiplica no interior das células hematopoiéticas do hospedeiro, levando a diversas manifestações
hematológicas, sendo a trombocitopenia a mais frequente. Seus sinais clínicos são inespecíficos e variáveis de acordo com a fase
clínica – aguda, subclínica ou crônica – dificultando o diagnóstico. A titulação de anticorpos IgG é um método prático e rápido para
a avaliação sorológica de pacientes suspeitos para erliquiose.

OBJETIVOS
Realizar um levantamento sorológico de cães atendidos no Hospital Veterinário UNISA e testados para erliquiose por titulação de
anticorpos IgG no período de maio a agosto de 2022, visando avaliar se houve diferença significativa nas contagens plaquetárias
entre pacientes negativos e com diferentes titulações.

METODOLOGIA

Foram incluídos cães de qualquer raça, idade ou sexo, que tenham realizado teste de titulação de IgG para erliquiose no período
proposto. Utilizou-se o método ImmunoComb Ehrlichia Canis IgG (Biogal®), baseado em metodologia ELISA modificado. Os
resultados foram distribuídos em três grupos: pacientes não-reagentes; pacientes fracamente reagentes (1:20 a 1:40); e pacientes
reagentes ((#62)1:80). Quando foi realizado hemograma pareado, a plaquetometria foi obtida para comparação entre os grupos.
Análise estatística foi realizada por teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis utilizando o software Prism 8.4.3 (GraphPad®).

RESULTADOS

Um total de 111 pacientes atenderam aos critérios de inclusão. Destes, 23,4% (26/111) foram classificados como não reagentes,
42,3% (47/111) foram classificados como fracamente reagentes e 34,2% (38/111) como reagentes. Apenas 55,9% (66/111)
pacientes realizaram o hemograma. A análise estatística demonstrou diferença estatística significativa (p=0.0295) na
plaquetometria entre os grupos, a plaquetometria estando mais baixa em pacientes reagentes. Os resultados demonstram a alta
prevalência da erliquiose na população de cães nessa população, com a maioria dos pacientes apresentando resultados fracamente
reagentes, sugerindo contato prévio com o agente ou fase subclínica. A tendência à trombocitopenia em pacientes reagentes
corrobora com a patogenia da doença na fase aguda.

CONCLUSOES

A erliquiose tem difícil diagnóstico devido ao quadro inespecífico e comum a outras doenças, sendo importante a associação da
clínica com os exames complementares. A titulação é útil na avaliação da exposição prévia, e o título de anticorpos apresenta
correlação com a manifestação de trombocitopenia. Sendo este um estudo preliminar, os próximos passos serão a inclusão de
outros parâmetros hematológicos, tais como leucometria e hematimetria, e o levantamento do quadro clínico de cada paciente, de
forma a caracterizar o perfil da erliquiose de forma mais completa nesta população.

REFERENCIAS

1. Armando C. Erliquiose canina: revisão de literatura. São Paulo. Monografia [Especialização em Biologia Animal: Animais de
Interesse em Saúde] – Instituto Butantan; 2022. 2. Oliveira PG. Diagnóstico de Ehrlichia spp. em cães assintomáticos. Jataí.
Dissertação [Mestrado em Biociência Animal] – Universidade Federal de Goiás; 2020. 3. Jericó MM et al. Tratado de Medicina
Interna de Cães e Gatos. Rio de Janeiro: Roca; 2014.
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TITULO Avaliação sorológica de erliquiose canina em pacientes atendidos no Hospital Veterinário UNISA: Um estudo preliminar

INTRODUCAO

A erliquiose canina é uma hemoparasitose de grande importância em medicina veterinária. Ela é causada por bactérias
intracelulares obrigatórias do gênero Ehrlichia, sendo a E. canis a principal espécie envolvida, e transmitida pelo vetor Rhipicephalus
sanguineus. O parasita se multiplica no interior das células hematopoiéticas do hospedeiro, levando a diversas manifestações
hematológicas, sendo a trombocitopenia a mais frequente. Seus sinais clínicos são inespecíficos e variáveis de acordo com a fase
clínica – aguda, subclínica ou crônica – dificultando o diagnóstico. A titulação de anticorpos IgG é um método prático e rápido para
a avaliação sorológica de pacientes suspeitos para erliquiose.

OBJETIVOS
Realizar um levantamento sorológico de cães atendidos no Hospital Veterinário UNISA e testados para erliquiose por titulação de
anticorpos IgG no período de maio a agosto de 2022, visando avaliar se houve diferença significativa nas contagens plaquetárias
entre pacientes negativos e com diferentes titulações.

METODOLOGIA

Foram incluídos cães de qualquer raça, idade ou sexo, que tenham realizado teste de titulação de IgG para erliquiose no período
proposto. Utilizou-se o método ImmunoComb Ehrlichia Canis IgG (Biogal®), baseado em metodologia ELISA modificado. Os
resultados foram distribuídos em três grupos: pacientes não-reagentes; pacientes fracamente reagentes (1:20 a 1:40); e pacientes
reagentes ((#62)1:80). Quando foi realizado hemograma pareado, a plaquetometria foi obtida para comparação entre os grupos.
Análise estatística foi realizada por teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis utilizando o software Prism 8.4.3 (GraphPad®).

RESULTADOS

Um total de 111 pacientes atenderam aos critérios de inclusão. Destes, 23,4% (26/111) foram classificados como não reagentes,
42,3% (47/111) foram classificados como fracamente reagentes e 34,2% (38/111) como reagentes. Apenas 55,9% (66/111)
pacientes realizaram o hemograma. A análise estatística demonstrou diferença estatística significativa (p=0.0295) na
plaquetometria entre os grupos, a plaquetometria estando mais baixa em pacientes reagentes. Os resultados demonstram a alta
prevalência da erliquiose na população de cães nessa população, com a maioria dos pacientes apresentando resultados fracamente
reagentes, sugerindo contato prévio com o agente ou fase subclínica. A tendência à trombocitopenia em pacientes reagentes
corrobora com a patogenia da doença na fase aguda.

CONCLUSOES

A erliquiose tem difícil diagnóstico devido ao quadro inespecífico e comum a outras doenças, sendo importante a associação da
clínica com os exames complementares. A titulação é útil na avaliação da exposição prévia, e o título de anticorpos apresenta
correlação com a manifestação de trombocitopenia. Sendo este um estudo preliminar, os próximos passos serão a inclusão de
outros parâmetros hematológicos, tais como leucometria e hematimetria, e o levantamento do quadro clínico de cada paciente, de
forma a caracterizar o perfil da erliquiose de forma mais completa nesta população.

REFERENCIAS

1. Armando C. Erliquiose canina: revisão de literatura. São Paulo. Monografia [Especialização em Biologia Animal: Animais de
Interesse em Saúde] – Instituto Butantan; 2022. 2. Oliveira PG. Diagnóstico de Ehrlichia spp. em cães assintomáticos. Jataí.
Dissertação [Mestrado em Biociência Animal] – Universidade Federal de Goiás; 2020. 3. Jericó MM et al. Tratado de Medicina
Interna de Cães e Gatos. Rio de Janeiro: Roca; 2014.
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TITULO Avaliação sorológica de erliquiose canina em pacientes atendidos no Hospital Veterinário UNISA: Um estudo preliminar

INTRODUCAO

A erliquiose canina é uma hemoparasitose de grande importância em medicina veterinária. Ela é causada por bactérias
intracelulares obrigatórias do gênero Ehrlichia, sendo a E. canis a principal espécie envolvida, e transmitida pelo vetor Rhipicephalus
sanguineus. O parasita se multiplica no interior das células hematopoiéticas do hospedeiro, levando a diversas manifestações
hematológicas, sendo a trombocitopenia a mais frequente. Seus sinais clínicos são inespecíficos e variáveis de acordo com a fase
clínica – aguda, subclínica ou crônica – dificultando o diagnóstico. A titulação de anticorpos IgG é um método prático e rápido para
a avaliação sorológica de pacientes suspeitos para erliquiose.

OBJETIVOS
Realizar um levantamento sorológico de cães atendidos no Hospital Veterinário UNISA e testados para erliquiose por titulação de
anticorpos IgG no período de maio a agosto de 2022, visando avaliar se houve diferença significativa nas contagens plaquetárias
entre pacientes negativos e com diferentes titulações.

METODOLOGIA

Foram incluídos cães de qualquer raça, idade ou sexo, que tenham realizado teste de titulação de IgG para erliquiose no período
proposto. Utilizou-se o método ImmunoComb Ehrlichia Canis IgG (Biogal®), baseado em metodologia ELISA modificado. Os
resultados foram distribuídos em três grupos: pacientes não-reagentes; pacientes fracamente reagentes (1:20 a 1:40); e pacientes
reagentes ((#62)1:80). Quando foi realizado hemograma pareado, a plaquetometria foi obtida para comparação entre os grupos.
Análise estatística foi realizada por teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis utilizando o software Prism 8.4.3 (GraphPad®).

RESULTADOS

Um total de 111 pacientes atenderam aos critérios de inclusão. Destes, 23,4% (26/111) foram classificados como não reagentes,
42,3% (47/111) foram classificados como fracamente reagentes e 34,2% (38/111) como reagentes. Apenas 55,9% (66/111)
pacientes realizaram o hemograma. A análise estatística demonstrou diferença estatística significativa (p=0.0295) na
plaquetometria entre os grupos, a plaquetometria estando mais baixa em pacientes reagentes. Os resultados demonstram a alta
prevalência da erliquiose na população de cães nessa população, com a maioria dos pacientes apresentando resultados fracamente
reagentes, sugerindo contato prévio com o agente ou fase subclínica. A tendência à trombocitopenia em pacientes reagentes
corrobora com a patogenia da doença na fase aguda.

CONCLUSOES

A erliquiose tem difícil diagnóstico devido ao quadro inespecífico e comum a outras doenças, sendo importante a associação da
clínica com os exames complementares. A titulação é útil na avaliação da exposição prévia, e o título de anticorpos apresenta
correlação com a manifestação de trombocitopenia. Sendo este um estudo preliminar, os próximos passos serão a inclusão de
outros parâmetros hematológicos, tais como leucometria e hematimetria, e o levantamento do quadro clínico de cada paciente, de
forma a caracterizar o perfil da erliquiose de forma mais completa nesta população.

REFERENCIAS

1. Armando C. Erliquiose canina: revisão de literatura. São Paulo. Monografia [Especialização em Biologia Animal: Animais de
Interesse em Saúde] – Instituto Butantan; 2022. 2. Oliveira PG. Diagnóstico de Ehrlichia spp. em cães assintomáticos. Jataí.
Dissertação [Mestrado em Biociência Animal] – Universidade Federal de Goiás; 2020. 3. Jericó MM et al. Tratado de Medicina
Interna de Cães e Gatos. Rio de Janeiro: Roca; 2014.
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TITULO O PAPEL DA ACUPUNTURA NO MANEJO DA NÁUSEAS E VÔMITOS APÓS USO DE QUIMIOTERÁPICOS.

INTRODUCAO

Introdução: A acupuntura é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa em que o agulhamento estimula pontos corporais
promovendo terapêutica e equilíbrio energético dos órgãos e vísceras. A perturbação do fluxo natural da força de descida do
estômago, e subida do Qi do estômago pode causar náuseas e vômitos (N/V), os quais são os principais efeitos colaterais da
quimioterapia, sendo relacionados com redução da adesão e prolongamento do tratamento.

OBJETIVOS
Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre o papel da acupuntura no manejo de náusea e vômito após uso de
quimioterápicos.

METODOLOGIA

Metodologia: Foram pesquisados artigos (estudos clínicos cegos randomizados, revisões sistemáticas com metanálise, revisão
integrativa de literatura, manuais terapêuticos, banco de dados epidemiológicos) no Pubmed, entre os anos de 2012 a 2022, com os
descritores “acupuntura”; “antineoplásicos” e "náusea". Os critérios de exclusão foram: artigos desatualizados e/ou que possuíssem
foco em um perfil de paciente ou patologia neoplásica específica.

RESULTADOS

Resultado e discussão: No caso das terapias de alto risco, as náuseas e vômitos dificilmente são totalmente tratáveis com os
antieméticos convencionais. Quando a acupuntura foi comparada ao ondansetrona, houve uma resposta mais significativa no grupo
da acupuntura (52,8%) do que no grupo ondansetrona (35,7%). Houve diminuição significativa da frequência de N/V entre o primeiro
e segundo ciclos de quimioterapia (P (#60) 0,0358) e na intensidade destas (P (#60) 0,0087) entre o grupo controle e pacientes que
receberam terapia da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) no ponto PC6 de acupuntura.

CONCLUSOES
Conclusão: A acupuntura pode ser usada como um tratamento alternativo e complementar, principalmente para pacientes que não
toleram os efeitos adversos de antieméticos convencionais. No entanto, a literatura ainda é controversa devido ao pequeno número
de estudos disponíveis e/ou pequena amostra avaliada.

REFERENCIAS

Referências 1. Tom Sintam Wen. Manual terapêutico da Acupuntura. Barueri-SP, 1º ed. Manole, 2008. 2. Ramos PCS, Freitas VL,
Dutra LB, Silva NCM. Acupuntura no controle de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos. Rev enferm UFPE on line. 2021; 3.
Tonezzer T, Tagliaferro J, Cocco M, Marx A. Uso da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea Aplicado ao Ponto de Acupuntura
PC6 para a Redução dos Sintomas de Náusea e Vômitos Associados à Quimioterapia Antineoplásica. Rev. Bras. Cancerol. [Internet].
30º de março de 2012 [citado 2º de agosto de 2022];58(1):7-14. 4. Ramos PCS, Freitas VL, Dutra LB, Silva NCM. Acupuntura no
controle de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos. Rev enferm UFPE on line. 2021;
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TITULO O PAPEL DA ACUPUNTURA NO MANEJO DA NÁUSEAS E VÔMITOS APÓS USO DE QUIMIOTERÁPICOS.

INTRODUCAO

Introdução: A acupuntura é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa em que o agulhamento estimula pontos corporais
promovendo terapêutica e equilíbrio energético dos órgãos e vísceras. A perturbação do fluxo natural da força de descida do
estômago, e subida do Qi do estômago pode causar náuseas e vômitos (N/V), os quais são os principais efeitos colaterais da
quimioterapia, sendo relacionados com redução da adesão e prolongamento do tratamento.

OBJETIVOS
Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre o papel da acupuntura no manejo de náusea e vômito após uso de
quimioterápicos.

METODOLOGIA

Metodologia: Foram pesquisados artigos (estudos clínicos cegos randomizados, revisões sistemáticas com metanálise, revisão
integrativa de literatura, manuais terapêuticos, banco de dados epidemiológicos) no Pubmed, entre os anos de 2012 a 2022, com os
descritores “acupuntura”; “antineoplásicos” e "náusea". Os critérios de exclusão foram: artigos desatualizados e/ou que possuíssem
foco em um perfil de paciente ou patologia neoplásica específica.

RESULTADOS

Resultado e discussão: No caso das terapias de alto risco, as náuseas e vômitos dificilmente são totalmente tratáveis com os
antieméticos convencionais. Quando a acupuntura foi comparada ao ondansetrona, houve uma resposta mais significativa no grupo
da acupuntura (52,8%) do que no grupo ondansetrona (35,7%). Houve diminuição significativa da frequência de N/V entre o primeiro
e segundo ciclos de quimioterapia (P (#60) 0,0358) e na intensidade destas (P (#60) 0,0087) entre o grupo controle e pacientes que
receberam terapia da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) no ponto PC6 de acupuntura.

CONCLUSOES
Conclusão: A acupuntura pode ser usada como um tratamento alternativo e complementar, principalmente para pacientes que não
toleram os efeitos adversos de antieméticos convencionais. No entanto, a literatura ainda é controversa devido ao pequeno número
de estudos disponíveis e/ou pequena amostra avaliada.

REFERENCIAS

Referências 1. Tom Sintam Wen. Manual terapêutico da Acupuntura. Barueri-SP, 1º ed. Manole, 2008. 2. Ramos PCS, Freitas VL,
Dutra LB, Silva NCM. Acupuntura no controle de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos. Rev enferm UFPE on line. 2021; 3.
Tonezzer T, Tagliaferro J, Cocco M, Marx A. Uso da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea Aplicado ao Ponto de Acupuntura
PC6 para a Redução dos Sintomas de Náusea e Vômitos Associados à Quimioterapia Antineoplásica. Rev. Bras. Cancerol. [Internet].
30º de março de 2012 [citado 2º de agosto de 2022];58(1):7-14. 4. Ramos PCS, Freitas VL, Dutra LB, Silva NCM. Acupuntura no
controle de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos. Rev enferm UFPE on line. 2021;
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TITULO O PAPEL DA ACUPUNTURA NO MANEJO DA NÁUSEAS E VÔMITOS APÓS USO DE QUIMIOTERÁPICOS.

INTRODUCAO

Introdução: A acupuntura é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa em que o agulhamento estimula pontos corporais
promovendo terapêutica e equilíbrio energético dos órgãos e vísceras. A perturbação do fluxo natural da força de descida do
estômago, e subida do Qi do estômago pode causar náuseas e vômitos (N/V), os quais são os principais efeitos colaterais da
quimioterapia, sendo relacionados com redução da adesão e prolongamento do tratamento.

OBJETIVOS
Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre o papel da acupuntura no manejo de náusea e vômito após uso de
quimioterápicos.

METODOLOGIA

Metodologia: Foram pesquisados artigos (estudos clínicos cegos randomizados, revisões sistemáticas com metanálise, revisão
integrativa de literatura, manuais terapêuticos, banco de dados epidemiológicos) no Pubmed, entre os anos de 2012 a 2022, com os
descritores “acupuntura”; “antineoplásicos” e "náusea". Os critérios de exclusão foram: artigos desatualizados e/ou que possuíssem
foco em um perfil de paciente ou patologia neoplásica específica.

RESULTADOS

Resultado e discussão: No caso das terapias de alto risco, as náuseas e vômitos dificilmente são totalmente tratáveis com os
antieméticos convencionais. Quando a acupuntura foi comparada ao ondansetrona, houve uma resposta mais significativa no grupo
da acupuntura (52,8%) do que no grupo ondansetrona (35,7%). Houve diminuição significativa da frequência de N/V entre o primeiro
e segundo ciclos de quimioterapia (P (#60) 0,0358) e na intensidade destas (P (#60) 0,0087) entre o grupo controle e pacientes que
receberam terapia da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) no ponto PC6 de acupuntura.

CONCLUSOES
Conclusão: A acupuntura pode ser usada como um tratamento alternativo e complementar, principalmente para pacientes que não
toleram os efeitos adversos de antieméticos convencionais. No entanto, a literatura ainda é controversa devido ao pequeno número
de estudos disponíveis e/ou pequena amostra avaliada.

REFERENCIAS

Referências 1. Tom Sintam Wen. Manual terapêutico da Acupuntura. Barueri-SP, 1º ed. Manole, 2008. 2. Ramos PCS, Freitas VL,
Dutra LB, Silva NCM. Acupuntura no controle de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos. Rev enferm UFPE on line. 2021; 3.
Tonezzer T, Tagliaferro J, Cocco M, Marx A. Uso da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea Aplicado ao Ponto de Acupuntura
PC6 para a Redução dos Sintomas de Náusea e Vômitos Associados à Quimioterapia Antineoplásica. Rev. Bras. Cancerol. [Internet].
30º de março de 2012 [citado 2º de agosto de 2022];58(1):7-14. 4. Ramos PCS, Freitas VL, Dutra LB, Silva NCM. Acupuntura no
controle de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos. Rev enferm UFPE on line. 2021;
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TITULO O PAPEL DA ACUPUNTURA NO MANEJO DA NÁUSEAS E VÔMITOS APÓS USO DE QUIMIOTERÁPICOS.

INTRODUCAO

Introdução: A acupuntura é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa em que o agulhamento estimula pontos corporais
promovendo terapêutica e equilíbrio energético dos órgãos e vísceras. A perturbação do fluxo natural da força de descida do
estômago, e subida do Qi do estômago pode causar náuseas e vômitos (N/V), os quais são os principais efeitos colaterais da
quimioterapia, sendo relacionados com redução da adesão e prolongamento do tratamento.

OBJETIVOS
Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre o papel da acupuntura no manejo de náusea e vômito após uso de
quimioterápicos.

METODOLOGIA

Metodologia: Foram pesquisados artigos (estudos clínicos cegos randomizados, revisões sistemáticas com metanálise, revisão
integrativa de literatura, manuais terapêuticos, banco de dados epidemiológicos) no Pubmed, entre os anos de 2012 a 2022, com os
descritores “acupuntura”; “antineoplásicos” e "náusea". Os critérios de exclusão foram: artigos desatualizados e/ou que possuíssem
foco em um perfil de paciente ou patologia neoplásica específica.

RESULTADOS

Resultado e discussão: No caso das terapias de alto risco, as náuseas e vômitos dificilmente são totalmente tratáveis com os
antieméticos convencionais. Quando a acupuntura foi comparada ao ondansetrona, houve uma resposta mais significativa no grupo
da acupuntura (52,8%) do que no grupo ondansetrona (35,7%). Houve diminuição significativa da frequência de N/V entre o primeiro
e segundo ciclos de quimioterapia (P (#60) 0,0358) e na intensidade destas (P (#60) 0,0087) entre o grupo controle e pacientes que
receberam terapia da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) no ponto PC6 de acupuntura.

CONCLUSOES
Conclusão: A acupuntura pode ser usada como um tratamento alternativo e complementar, principalmente para pacientes que não
toleram os efeitos adversos de antieméticos convencionais. No entanto, a literatura ainda é controversa devido ao pequeno número
de estudos disponíveis e/ou pequena amostra avaliada.

REFERENCIAS

Referências 1. Tom Sintam Wen. Manual terapêutico da Acupuntura. Barueri-SP, 1º ed. Manole, 2008. 2. Ramos PCS, Freitas VL,
Dutra LB, Silva NCM. Acupuntura no controle de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos. Rev enferm UFPE on line. 2021; 3.
Tonezzer T, Tagliaferro J, Cocco M, Marx A. Uso da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea Aplicado ao Ponto de Acupuntura
PC6 para a Redução dos Sintomas de Náusea e Vômitos Associados à Quimioterapia Antineoplásica. Rev. Bras. Cancerol. [Internet].
30º de março de 2012 [citado 2º de agosto de 2022];58(1):7-14. 4. Ramos PCS, Freitas VL, Dutra LB, Silva NCM. Acupuntura no
controle de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos. Rev enferm UFPE on line. 2021;
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TITULO O PAPEL DA ACUPUNTURA NO MANEJO DA NÁUSEAS E VÔMITOS APÓS USO DE QUIMIOTERÁPICOS.

INTRODUCAO

Introdução: A acupuntura é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa em que o agulhamento estimula pontos corporais
promovendo terapêutica e equilíbrio energético dos órgãos e vísceras. A perturbação do fluxo natural da força de descida do
estômago, e subida do Qi do estômago pode causar náuseas e vômitos (N/V), os quais são os principais efeitos colaterais da
quimioterapia, sendo relacionados com redução da adesão e prolongamento do tratamento.

OBJETIVOS
Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre o papel da acupuntura no manejo de náusea e vômito após uso de
quimioterápicos.

METODOLOGIA

Metodologia: Foram pesquisados artigos (estudos clínicos cegos randomizados, revisões sistemáticas com metanálise, revisão
integrativa de literatura, manuais terapêuticos, banco de dados epidemiológicos) no Pubmed, entre os anos de 2012 a 2022, com os
descritores “acupuntura”; “antineoplásicos” e "náusea". Os critérios de exclusão foram: artigos desatualizados e/ou que possuíssem
foco em um perfil de paciente ou patologia neoplásica específica.

RESULTADOS

Resultado e discussão: No caso das terapias de alto risco, as náuseas e vômitos dificilmente são totalmente tratáveis com os
antieméticos convencionais. Quando a acupuntura foi comparada ao ondansetrona, houve uma resposta mais significativa no grupo
da acupuntura (52,8%) do que no grupo ondansetrona (35,7%). Houve diminuição significativa da frequência de N/V entre o primeiro
e segundo ciclos de quimioterapia (P (#60) 0,0358) e na intensidade destas (P (#60) 0,0087) entre o grupo controle e pacientes que
receberam terapia da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) no ponto PC6 de acupuntura.

CONCLUSOES
Conclusão: A acupuntura pode ser usada como um tratamento alternativo e complementar, principalmente para pacientes que não
toleram os efeitos adversos de antieméticos convencionais. No entanto, a literatura ainda é controversa devido ao pequeno número
de estudos disponíveis e/ou pequena amostra avaliada.

REFERENCIAS

Referências 1. Tom Sintam Wen. Manual terapêutico da Acupuntura. Barueri-SP, 1º ed. Manole, 2008. 2. Ramos PCS, Freitas VL,
Dutra LB, Silva NCM. Acupuntura no controle de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos. Rev enferm UFPE on line. 2021; 3.
Tonezzer T, Tagliaferro J, Cocco M, Marx A. Uso da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea Aplicado ao Ponto de Acupuntura
PC6 para a Redução dos Sintomas de Náusea e Vômitos Associados à Quimioterapia Antineoplásica. Rev. Bras. Cancerol. [Internet].
30º de março de 2012 [citado 2º de agosto de 2022];58(1):7-14. 4. Ramos PCS, Freitas VL, Dutra LB, Silva NCM. Acupuntura no
controle de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos. Rev enferm UFPE on line. 2021;
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TITULO PRÁTICAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO E BIOSSEGURANÇA EM ZOOLÓGICO

INTRODUCAO

A transmissão de patógenos com a interação humanos e animais de zoológico é uma realidade e a principal fonte de transmissão
para os animais é o contato que os mesmos tem com o tratador. Além da transmissão humano-animal, também ocorre a
transmissão animal-humano, sendo os médicos veterinários a porta de entrada e um dos primeiros a terem contato com as
possíveis ou futuras zoonoses.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é a identificação, análise e grau de patogenicidade de microrganismos presentes em um zoológico na
cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, além de qualificar os métodos de desinfecção utilizados pelo zoológico.

METODOLOGIA

Foram coletadas amostras de 5 ambientes, sendo eles: enfermaria, berçário, biotério, cozinha das aves e cozinha exposição. De
cada ambiente, foram escolhidos de 2 a 5 locais (pia, bancada, geladeira, armário, entre outros) e todas as amostras foram
introduzidas em placas de petry com meios de cultura Ágar Sangue, Ágar Sabouraud e B.H.I. Para a detecção de bactérias gram-
negativas, uma amostra de cada ambiente foi isolada em uma placa de Ágar Mac Conkey, e em outra placa com Ágar Salmonella
Shiegella (SS). A identificação das bactérias foi realizada com observação macroscópica das características das colônias, seguido
de coloração de Gram e testes bioquímicos: Catalase e coagulase, além da realização do Enterokit B.

RESULTADOS

De todas as amostras coletadas, todas resultaram positivo para catalase. De cada ambiente foi escolhido um local, e coletado uma
amostra para isolar em ágar sangue para a realização de teste de coagulase. Todas também resultaram em coagulase positiva. Para
a detecção de bactérias gram-negativas, uma amostra de cada ambiente foi isolada em uma placa de Ágar Mac Conkey, e em outra
placa com Ágar Salmonella Shiegella (SS). No ágar SS houve crescimento de Salmonella e Shigella. No ágar Mac Conkey houve
crescimento de bactérias gram-negativas lactase positiva e lactase negativa. Também foi realizado o Enterokit B em dois ambientes
(enfermaria e cozinha). Tais ambientes foram escolhidos para a realização do enterokit b, por serem locais circulatórios, que tem um
grande trânsito de pessoas e maior contato dos animais com possíveis fômites. Com a amostra recolhida da enfermaria, foi
identificada Klebsiella pneumoniae. Já com a amostra da cozinha, foi identificado Escherichia coli.

CONCLUSOES

Este estudo pode evidenciar a vasta presença de microrganismos nos principais ambientes do zoológico, e em locais de grande
circulação, microrganismos oportunistas, como a Klebsiella pneumoniae e a Escherichia coli, com potencial patogênico. Portanto,
deve-se levar em consideração os métodos de desinfecção empregados pelo zoológico, para um melhor controle e proteção de
médicos veterinários e dos animais.

REFERENCIAS
Procop, G. W. Diagnóstico Microbiológico - Texto e Atlas, 7a edição. Grupo GEN, 2018. 9788527734516. Teixeira, D.A. et al.
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DOS AMBIENTES DAS SALAS DE OBSERVAÇÃO DE UM HOSPITAL NO VALE DO MUCURI – MG Revista
Multidisciplinar do Nordeste Mineiro – Unipac ISSN 2178-6925 p. 310 – 326, dez/2017
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TITULO PRÁTICAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO E BIOSSEGURANÇA EM ZOOLÓGICO

INTRODUCAO

A transmissão de patógenos com a interação humanos e animais de zoológico é uma realidade e a principal fonte de transmissão
para os animais é o contato que os mesmos tem com o tratador. Além da transmissão humano-animal, também ocorre a
transmissão animal-humano, sendo os médicos veterinários a porta de entrada e um dos primeiros a terem contato com as
possíveis ou futuras zoonoses.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é a identificação, análise e grau de patogenicidade de microrganismos presentes em um zoológico na
cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, além de qualificar os métodos de desinfecção utilizados pelo zoológico.

METODOLOGIA

Foram coletadas amostras de 5 ambientes, sendo eles: enfermaria, berçário, biotério, cozinha das aves e cozinha exposição. De
cada ambiente, foram escolhidos de 2 a 5 locais (pia, bancada, geladeira, armário, entre outros) e todas as amostras foram
introduzidas em placas de petry com meios de cultura Ágar Sangue, Ágar Sabouraud e B.H.I. Para a detecção de bactérias gram-
negativas, uma amostra de cada ambiente foi isolada em uma placa de Ágar Mac Conkey, e em outra placa com Ágar Salmonella
Shiegella (SS). A identificação das bactérias foi realizada com observação macroscópica das características das colônias, seguido
de coloração de Gram e testes bioquímicos: Catalase e coagulase, além da realização do Enterokit B.

RESULTADOS

De todas as amostras coletadas, todas resultaram positivo para catalase. De cada ambiente foi escolhido um local, e coletado uma
amostra para isolar em ágar sangue para a realização de teste de coagulase. Todas também resultaram em coagulase positiva. Para
a detecção de bactérias gram-negativas, uma amostra de cada ambiente foi isolada em uma placa de Ágar Mac Conkey, e em outra
placa com Ágar Salmonella Shiegella (SS). No ágar SS houve crescimento de Salmonella e Shigella. No ágar Mac Conkey houve
crescimento de bactérias gram-negativas lactase positiva e lactase negativa. Também foi realizado o Enterokit B em dois ambientes
(enfermaria e cozinha). Tais ambientes foram escolhidos para a realização do enterokit b, por serem locais circulatórios, que tem um
grande trânsito de pessoas e maior contato dos animais com possíveis fômites. Com a amostra recolhida da enfermaria, foi
identificada Klebsiella pneumoniae. Já com a amostra da cozinha, foi identificado Escherichia coli.

CONCLUSOES

Este estudo pode evidenciar a vasta presença de microrganismos nos principais ambientes do zoológico, e em locais de grande
circulação, microrganismos oportunistas, como a Klebsiella pneumoniae e a Escherichia coli, com potencial patogênico. Portanto,
deve-se levar em consideração os métodos de desinfecção empregados pelo zoológico, para um melhor controle e proteção de
médicos veterinários e dos animais.

REFERENCIAS
Procop, G. W. Diagnóstico Microbiológico - Texto e Atlas, 7a edição. Grupo GEN, 2018. 9788527734516. Teixeira, D.A. et al.
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DOS AMBIENTES DAS SALAS DE OBSERVAÇÃO DE UM HOSPITAL NO VALE DO MUCURI – MG Revista
Multidisciplinar do Nordeste Mineiro – Unipac ISSN 2178-6925 p. 310 – 326, dez/2017
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TITULO PRÁTICAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO E BIOSSEGURANÇA EM ZOOLÓGICO

INTRODUCAO

A transmissão de patógenos com a interação humanos e animais de zoológico é uma realidade e a principal fonte de transmissão
para os animais é o contato que os mesmos tem com o tratador. Além da transmissão humano-animal, também ocorre a
transmissão animal-humano, sendo os médicos veterinários a porta de entrada e um dos primeiros a terem contato com as
possíveis ou futuras zoonoses.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é a identificação, análise e grau de patogenicidade de microrganismos presentes em um zoológico na
cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, além de qualificar os métodos de desinfecção utilizados pelo zoológico.

METODOLOGIA

Foram coletadas amostras de 5 ambientes, sendo eles: enfermaria, berçário, biotério, cozinha das aves e cozinha exposição. De
cada ambiente, foram escolhidos de 2 a 5 locais (pia, bancada, geladeira, armário, entre outros) e todas as amostras foram
introduzidas em placas de petry com meios de cultura Ágar Sangue, Ágar Sabouraud e B.H.I. Para a detecção de bactérias gram-
negativas, uma amostra de cada ambiente foi isolada em uma placa de Ágar Mac Conkey, e em outra placa com Ágar Salmonella
Shiegella (SS). A identificação das bactérias foi realizada com observação macroscópica das características das colônias, seguido
de coloração de Gram e testes bioquímicos: Catalase e coagulase, além da realização do Enterokit B.

RESULTADOS

De todas as amostras coletadas, todas resultaram positivo para catalase. De cada ambiente foi escolhido um local, e coletado uma
amostra para isolar em ágar sangue para a realização de teste de coagulase. Todas também resultaram em coagulase positiva. Para
a detecção de bactérias gram-negativas, uma amostra de cada ambiente foi isolada em uma placa de Ágar Mac Conkey, e em outra
placa com Ágar Salmonella Shiegella (SS). No ágar SS houve crescimento de Salmonella e Shigella. No ágar Mac Conkey houve
crescimento de bactérias gram-negativas lactase positiva e lactase negativa. Também foi realizado o Enterokit B em dois ambientes
(enfermaria e cozinha). Tais ambientes foram escolhidos para a realização do enterokit b, por serem locais circulatórios, que tem um
grande trânsito de pessoas e maior contato dos animais com possíveis fômites. Com a amostra recolhida da enfermaria, foi
identificada Klebsiella pneumoniae. Já com a amostra da cozinha, foi identificado Escherichia coli.

CONCLUSOES

Este estudo pode evidenciar a vasta presença de microrganismos nos principais ambientes do zoológico, e em locais de grande
circulação, microrganismos oportunistas, como a Klebsiella pneumoniae e a Escherichia coli, com potencial patogênico. Portanto,
deve-se levar em consideração os métodos de desinfecção empregados pelo zoológico, para um melhor controle e proteção de
médicos veterinários e dos animais.

REFERENCIAS
Procop, G. W. Diagnóstico Microbiológico - Texto e Atlas, 7a edição. Grupo GEN, 2018. 9788527734516. Teixeira, D.A. et al.
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DOS AMBIENTES DAS SALAS DE OBSERVAÇÃO DE UM HOSPITAL NO VALE DO MUCURI – MG Revista
Multidisciplinar do Nordeste Mineiro – Unipac ISSN 2178-6925 p. 310 – 326, dez/2017
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TITULO PRÁTICAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO E BIOSSEGURANÇA EM ZOOLÓGICO

INTRODUCAO

A transmissão de patógenos com a interação humanos e animais de zoológico é uma realidade e a principal fonte de transmissão
para os animais é o contato que os mesmos tem com o tratador. Além da transmissão humano-animal, também ocorre a
transmissão animal-humano, sendo os médicos veterinários a porta de entrada e um dos primeiros a terem contato com as
possíveis ou futuras zoonoses.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é a identificação, análise e grau de patogenicidade de microrganismos presentes em um zoológico na
cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, além de qualificar os métodos de desinfecção utilizados pelo zoológico.

METODOLOGIA

Foram coletadas amostras de 5 ambientes, sendo eles: enfermaria, berçário, biotério, cozinha das aves e cozinha exposição. De
cada ambiente, foram escolhidos de 2 a 5 locais (pia, bancada, geladeira, armário, entre outros) e todas as amostras foram
introduzidas em placas de petry com meios de cultura Ágar Sangue, Ágar Sabouraud e B.H.I. Para a detecção de bactérias gram-
negativas, uma amostra de cada ambiente foi isolada em uma placa de Ágar Mac Conkey, e em outra placa com Ágar Salmonella
Shiegella (SS). A identificação das bactérias foi realizada com observação macroscópica das características das colônias, seguido
de coloração de Gram e testes bioquímicos: Catalase e coagulase, além da realização do Enterokit B.

RESULTADOS

De todas as amostras coletadas, todas resultaram positivo para catalase. De cada ambiente foi escolhido um local, e coletado uma
amostra para isolar em ágar sangue para a realização de teste de coagulase. Todas também resultaram em coagulase positiva. Para
a detecção de bactérias gram-negativas, uma amostra de cada ambiente foi isolada em uma placa de Ágar Mac Conkey, e em outra
placa com Ágar Salmonella Shiegella (SS). No ágar SS houve crescimento de Salmonella e Shigella. No ágar Mac Conkey houve
crescimento de bactérias gram-negativas lactase positiva e lactase negativa. Também foi realizado o Enterokit B em dois ambientes
(enfermaria e cozinha). Tais ambientes foram escolhidos para a realização do enterokit b, por serem locais circulatórios, que tem um
grande trânsito de pessoas e maior contato dos animais com possíveis fômites. Com a amostra recolhida da enfermaria, foi
identificada Klebsiella pneumoniae. Já com a amostra da cozinha, foi identificado Escherichia coli.

CONCLUSOES

Este estudo pode evidenciar a vasta presença de microrganismos nos principais ambientes do zoológico, e em locais de grande
circulação, microrganismos oportunistas, como a Klebsiella pneumoniae e a Escherichia coli, com potencial patogênico. Portanto,
deve-se levar em consideração os métodos de desinfecção empregados pelo zoológico, para um melhor controle e proteção de
médicos veterinários e dos animais.
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TITULO Abordagem das mediastinites após cirurgia cardíaca

INTRODUCAO

Introdução: Mediastinite é uma grave complicação infecciosa possível no pós-operatório de cirurgias cardíacas e dos grandes vasos
da base, causada principalmente pelo Staphylococcus aureus. Sua prevalência em cirurgia cardíaca, nas quais se usam a via de
acesso transesternal, é de 0,2% a 5,0% (Frantz, 2019). O diagnóstico associa instabilidade do esterno com coleção purulenta
retroesternal e deve ser precoce em função da alta mortalidade.

OBJETIVOS Objetivos: Estudar as possíveis abordagens para mediastinite após cirurgia cardíaca.

METODOLOGIA

Metodologia: Trata-se de revisão narrativa da literatura de artigos de acesso livre publicados entre 1996 e 2019. Os descritores para
busca dos artigos foram adquiridos pelo sistema de descritores em ciências da saúde (Decs), da biblioteca virtual em saúde (BVS).
Os descritores foram “Mediastinite”, “Cirurgia” e “Abordagens” pelas bases de dados SciElo, Pubmed e Lilacs Bireme. Foram
encontrados 3.092 resultados e selecionados 12 artigos. Os artigos foram incluídos com base na leitura dos títulos e resumos, com
boa metodologia e que destacavam a ocorrência de mediastinite após cirurgias cardíacas e descartados artigos que não abordavam
de modo objetivo intervenções cirúrgicas, para mediastinite. Foram revisados os dados acerca desses estudos, expostos seus
resultados e avaliadas as técnicas mais efetivas para manejo da mediastinite no cotidiano hospitalar.

RESULTADOS

Resultados e discussão: A gravidade associada à mediastinite requer uma abordagem imediata e resolutiva pois essa afecção está
intimamente relacionada à complicações severas, como instabilidade esternal, insuficiência respiratória, sepse, podendo ser letal.
Assim, tem-se indicado procedimentos cirúrgicos menos invasivos à abordagem mediastinal, utilizando-se minitoracotomias com
ou sem o auxílio de videotoracoscopia (Gib, 2013), seguido da esternotomia mediana. Assim, têm sido alcançados baixíssimos
índices de morbidade, porém essas e outras técnicas menos invasivas têm suas limitações (Melo, 2010). Também, apesar do
aperfeiçoamento de inúmeras alternativas cirúrgicas para debelar o processo infeccioso, persiste o risco de mediastinite e que pode
ser a causa de óbito em até 47% dos casos (Sá, 2010). O tratamento da mediastinite varia desde antibióticos, lavagem ou até
esternectomia com técnicas de reconstrução plástica, porém mesmo com o diagnóstico e tratamento precoces, o prognóstico não é
bom, sobretudo se houver sepse e outros agravos à saúde associados.

CONCLUSOES
Conclusão: Dentre as possíveis abordagens na mediastinite, destacam-se as técnicas cirúrgicas. Contudo é necessário haver um
cuidado integral, no tratamento da infecção de base e manejo clínico das complicações derivadas desta patologia. Referências
bibliográficas:
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TITULO Abordagem das mediastinites após cirurgia cardíaca

INTRODUCAO

Introdução: Mediastinite é uma grave complicação infecciosa possível no pós-operatório de cirurgias cardíacas e dos grandes vasos
da base, causada principalmente pelo Staphylococcus aureus. Sua prevalência em cirurgia cardíaca, nas quais se usam a via de
acesso transesternal, é de 0,2% a 5,0% (Frantz, 2019). O diagnóstico associa instabilidade do esterno com coleção purulenta
retroesternal e deve ser precoce em função da alta mortalidade.

OBJETIVOS Objetivos: Estudar as possíveis abordagens para mediastinite após cirurgia cardíaca.

METODOLOGIA

Metodologia: Trata-se de revisão narrativa da literatura de artigos de acesso livre publicados entre 1996 e 2019. Os descritores para
busca dos artigos foram adquiridos pelo sistema de descritores em ciências da saúde (Decs), da biblioteca virtual em saúde (BVS).
Os descritores foram “Mediastinite”, “Cirurgia” e “Abordagens” pelas bases de dados SciElo, Pubmed e Lilacs Bireme. Foram
encontrados 3.092 resultados e selecionados 12 artigos. Os artigos foram incluídos com base na leitura dos títulos e resumos, com
boa metodologia e que destacavam a ocorrência de mediastinite após cirurgias cardíacas e descartados artigos que não abordavam
de modo objetivo intervenções cirúrgicas, para mediastinite. Foram revisados os dados acerca desses estudos, expostos seus
resultados e avaliadas as técnicas mais efetivas para manejo da mediastinite no cotidiano hospitalar.

RESULTADOS

Resultados e discussão: A gravidade associada à mediastinite requer uma abordagem imediata e resolutiva pois essa afecção está
intimamente relacionada à complicações severas, como instabilidade esternal, insuficiência respiratória, sepse, podendo ser letal.
Assim, tem-se indicado procedimentos cirúrgicos menos invasivos à abordagem mediastinal, utilizando-se minitoracotomias com
ou sem o auxílio de videotoracoscopia (Gib, 2013), seguido da esternotomia mediana. Assim, têm sido alcançados baixíssimos
índices de morbidade, porém essas e outras técnicas menos invasivas têm suas limitações (Melo, 2010). Também, apesar do
aperfeiçoamento de inúmeras alternativas cirúrgicas para debelar o processo infeccioso, persiste o risco de mediastinite e que pode
ser a causa de óbito em até 47% dos casos (Sá, 2010). O tratamento da mediastinite varia desde antibióticos, lavagem ou até
esternectomia com técnicas de reconstrução plástica, porém mesmo com o diagnóstico e tratamento precoces, o prognóstico não é
bom, sobretudo se houver sepse e outros agravos à saúde associados.

CONCLUSOES
Conclusão: Dentre as possíveis abordagens na mediastinite, destacam-se as técnicas cirúrgicas. Contudo é necessário haver um
cuidado integral, no tratamento da infecção de base e manejo clínico das complicações derivadas desta patologia. Referências
bibliográficas:
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TITULO Abordagem das mediastinites após cirurgia cardíaca

INTRODUCAO

Introdução: Mediastinite é uma grave complicação infecciosa possível no pós-operatório de cirurgias cardíacas e dos grandes vasos
da base, causada principalmente pelo Staphylococcus aureus. Sua prevalência em cirurgia cardíaca, nas quais se usam a via de
acesso transesternal, é de 0,2% a 5,0% (Frantz, 2019). O diagnóstico associa instabilidade do esterno com coleção purulenta
retroesternal e deve ser precoce em função da alta mortalidade.

OBJETIVOS Objetivos: Estudar as possíveis abordagens para mediastinite após cirurgia cardíaca.

METODOLOGIA

Metodologia: Trata-se de revisão narrativa da literatura de artigos de acesso livre publicados entre 1996 e 2019. Os descritores para
busca dos artigos foram adquiridos pelo sistema de descritores em ciências da saúde (Decs), da biblioteca virtual em saúde (BVS).
Os descritores foram “Mediastinite”, “Cirurgia” e “Abordagens” pelas bases de dados SciElo, Pubmed e Lilacs Bireme. Foram
encontrados 3.092 resultados e selecionados 12 artigos. Os artigos foram incluídos com base na leitura dos títulos e resumos, com
boa metodologia e que destacavam a ocorrência de mediastinite após cirurgias cardíacas e descartados artigos que não abordavam
de modo objetivo intervenções cirúrgicas, para mediastinite. Foram revisados os dados acerca desses estudos, expostos seus
resultados e avaliadas as técnicas mais efetivas para manejo da mediastinite no cotidiano hospitalar.

RESULTADOS

Resultados e discussão: A gravidade associada à mediastinite requer uma abordagem imediata e resolutiva pois essa afecção está
intimamente relacionada à complicações severas, como instabilidade esternal, insuficiência respiratória, sepse, podendo ser letal.
Assim, tem-se indicado procedimentos cirúrgicos menos invasivos à abordagem mediastinal, utilizando-se minitoracotomias com
ou sem o auxílio de videotoracoscopia (Gib, 2013), seguido da esternotomia mediana. Assim, têm sido alcançados baixíssimos
índices de morbidade, porém essas e outras técnicas menos invasivas têm suas limitações (Melo, 2010). Também, apesar do
aperfeiçoamento de inúmeras alternativas cirúrgicas para debelar o processo infeccioso, persiste o risco de mediastinite e que pode
ser a causa de óbito em até 47% dos casos (Sá, 2010). O tratamento da mediastinite varia desde antibióticos, lavagem ou até
esternectomia com técnicas de reconstrução plástica, porém mesmo com o diagnóstico e tratamento precoces, o prognóstico não é
bom, sobretudo se houver sepse e outros agravos à saúde associados.

CONCLUSOES
Conclusão: Dentre as possíveis abordagens na mediastinite, destacam-se as técnicas cirúrgicas. Contudo é necessário haver um
cuidado integral, no tratamento da infecção de base e manejo clínico das complicações derivadas desta patologia. Referências
bibliográficas:
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https://www.scielo.br/j/rbccv/a/GLWMGWpddVZs7zWyrKhf8Pv/?lang=pt (#62) Acesso em: 31 jul. 2022. 5. Almeida AR, Guedes
MVC. Natureza, classificação e intervenções de enfermagem para pacientes com mediastinite. Revista Brasileira de Enfermagem. 61
(4) • Ago 2008 • https://doi.org/10.1590/S0034-71672008000400012 Disponível em (#60)
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(#60) https://www.scielo.br/j/rbccv/a/QcF6tFJw88hjLT3RLYPy9Vk/?lang=pt (#62) Acesso em: 31 jul. 2022. 7. Teixeira ASM, Silveira
LM, Stabile AM, Dessotte CAM. Mediastinite após cirurgias valvares cardíacas: revisão integrativa. Revista Eletrônica de
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(#60) http://www.redcps.com.br/detalhes/6 (#62) Acesso em: 31 jul. 2022. 9. Silva LDC, Pinto CGS, Lages JS, Correa RGCF. Análise
dos aspectos clínios e epidemiológicos de pacientes com mediastinite. Revista Baiana de Saúde Pública. V. 40 N. 4 (2016).
https://doi.org/10.22278/2318-2660.2016.v40.n4.a2320.Disponível em (#60)
https://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp/article/view/2320 (#62) Acesso em: 31 jul. 2022. 10. Lima TC, et al. Mediastinite
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TITULO Abordagem das mediastinites após cirurgia cardíaca

INTRODUCAO

Introdução: Mediastinite é uma grave complicação infecciosa possível no pós-operatório de cirurgias cardíacas e dos grandes vasos
da base, causada principalmente pelo Staphylococcus aureus. Sua prevalência em cirurgia cardíaca, nas quais se usam a via de
acesso transesternal, é de 0,2% a 5,0% (Frantz, 2019). O diagnóstico associa instabilidade do esterno com coleção purulenta
retroesternal e deve ser precoce em função da alta mortalidade.

OBJETIVOS Objetivos: Estudar as possíveis abordagens para mediastinite após cirurgia cardíaca.

METODOLOGIA

Metodologia: Trata-se de revisão narrativa da literatura de artigos de acesso livre publicados entre 1996 e 2019. Os descritores para
busca dos artigos foram adquiridos pelo sistema de descritores em ciências da saúde (Decs), da biblioteca virtual em saúde (BVS).
Os descritores foram “Mediastinite”, “Cirurgia” e “Abordagens” pelas bases de dados SciElo, Pubmed e Lilacs Bireme. Foram
encontrados 3.092 resultados e selecionados 12 artigos. Os artigos foram incluídos com base na leitura dos títulos e resumos, com
boa metodologia e que destacavam a ocorrência de mediastinite após cirurgias cardíacas e descartados artigos que não abordavam
de modo objetivo intervenções cirúrgicas, para mediastinite. Foram revisados os dados acerca desses estudos, expostos seus
resultados e avaliadas as técnicas mais efetivas para manejo da mediastinite no cotidiano hospitalar.

RESULTADOS

Resultados e discussão: A gravidade associada à mediastinite requer uma abordagem imediata e resolutiva pois essa afecção está
intimamente relacionada à complicações severas, como instabilidade esternal, insuficiência respiratória, sepse, podendo ser letal.
Assim, tem-se indicado procedimentos cirúrgicos menos invasivos à abordagem mediastinal, utilizando-se minitoracotomias com
ou sem o auxílio de videotoracoscopia (Gib, 2013), seguido da esternotomia mediana. Assim, têm sido alcançados baixíssimos
índices de morbidade, porém essas e outras técnicas menos invasivas têm suas limitações (Melo, 2010). Também, apesar do
aperfeiçoamento de inúmeras alternativas cirúrgicas para debelar o processo infeccioso, persiste o risco de mediastinite e que pode
ser a causa de óbito em até 47% dos casos (Sá, 2010). O tratamento da mediastinite varia desde antibióticos, lavagem ou até
esternectomia com técnicas de reconstrução plástica, porém mesmo com o diagnóstico e tratamento precoces, o prognóstico não é
bom, sobretudo se houver sepse e outros agravos à saúde associados.

CONCLUSOES
Conclusão: Dentre as possíveis abordagens na mediastinite, destacam-se as técnicas cirúrgicas. Contudo é necessário haver um
cuidado integral, no tratamento da infecção de base e manejo clínico das complicações derivadas desta patologia. Referências
bibliográficas:
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TITULO Uso de tenorrafia e enxerto autógeno de fáscia lata no tratamento da ruptura do tendão calcâneo comum em felino.

INTRODUCAO

O tendão calcâneo é constituído pela porção tendíneas dos músculos bíceps femoral, flexor digital superficial e gastrocnêmico,
sendo este seu principal componente. As tendinopatias mais comuns do calcâneo comum são as rupturas e avulsões de origem
traumáticas. Dentre as técnicas utilizadas para tratamento, citam-se tenorrafia nas rupturas, reimplantação nas avulsões na
inserção, e transplante em perdas de segmento. Podem ser usados na recuperação tendínea enxertos autógenos, preservados ou
sintéticos. Após realização do procedimento para reparo do tendão, deve-se imobilizar temporariamente a articulação para
adequada cicatrização da lesão.

OBJETIVOS
Relatar o caso de um felino com ruptura do tendão calcâneo comum em que foi utilizado enxerto de fáscia lata e artrodese
temporária com fixador externo tipo II.

METODOLOGIA

Paciente felino, sem raça definida de x anos de idade admitido com queixa principal de impotência funcional do membro pélvico
direito e histórico desconhecido. Ao exame físico o paciente não possuía alterações em parâmetros vitais, apresentava impotência
de membro pélvico e postura plantígrada no membro. Na palpação foi identificada a descontinuidade do tendão calcâneo comum.
Exame radiográfico de membro pélvico direito evidenciou aumento amorfo das dimensões de partes moles caudalmente ao terço
distal da tíbia, adjacente a porção proximal do calcâneo. Realizado procedimento cirúrgico para tenorrafia do calcâneo comum pela
técnica de Kessler modificada com fio náilon 2-0 e retalho livre de fáscia lata ispselateral acompanhada de artrodese temporária
com fixador externo tipo II.

RESULTADOS
Após 30 dias do procedimento o animal apresentava bom apoio do membro, o fixador externo foi removido e não foram observados
sinais de dor ou desconforto.

CONCLUSOES

A ruptura do tendão calcâneo comum não é comumente relatada em gatos. Sua ocorrência está relacionada ao trauma agudo.
Existem diferentes procedimentos indicados para reparo. No presente estudo optou-se pela realização da tenorrafia e implantação
de enxerto de fáscia lata, sendo esta escolhida devido ao seu caráter antigênico. A imobilização favorece a cicatrização e
potencializa a resistência à tensão do reparo tendíneo sendo indicada por 3 a 4 semanas. Após retirada do fixador, o animal
apresentava apoio completo do membro sendo, portanto, esta técnica considerada efetiva .
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Saunders, pp.1996-2020. Dal-Bó I.S., Ferrigno C.R.A., Macedo A.S., Paes F., Santos J.F., Marinho P.V.T., Bregadioli T. (#38) Galeazzi
V.S. 2016. Tenorrhaphy of the Common Calcaneal Tendon in Dogs and Cats. Acta Scientiae Veterinariae. 44 (Suppl 1): 144
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TITULO Uso de tenorrafia e enxerto autógeno de fáscia lata no tratamento da ruptura do tendão calcâneo comum em felino.

INTRODUCAO

O tendão calcâneo é constituído pela porção tendíneas dos músculos bíceps femoral, flexor digital superficial e gastrocnêmico,
sendo este seu principal componente. As tendinopatias mais comuns do calcâneo comum são as rupturas e avulsões de origem
traumáticas. Dentre as técnicas utilizadas para tratamento, citam-se tenorrafia nas rupturas, reimplantação nas avulsões na
inserção, e transplante em perdas de segmento. Podem ser usados na recuperação tendínea enxertos autógenos, preservados ou
sintéticos. Após realização do procedimento para reparo do tendão, deve-se imobilizar temporariamente a articulação para
adequada cicatrização da lesão.

OBJETIVOS
Relatar o caso de um felino com ruptura do tendão calcâneo comum em que foi utilizado enxerto de fáscia lata e artrodese
temporária com fixador externo tipo II.

METODOLOGIA

Paciente felino, sem raça definida de x anos de idade admitido com queixa principal de impotência funcional do membro pélvico
direito e histórico desconhecido. Ao exame físico o paciente não possuía alterações em parâmetros vitais, apresentava impotência
de membro pélvico e postura plantígrada no membro. Na palpação foi identificada a descontinuidade do tendão calcâneo comum.
Exame radiográfico de membro pélvico direito evidenciou aumento amorfo das dimensões de partes moles caudalmente ao terço
distal da tíbia, adjacente a porção proximal do calcâneo. Realizado procedimento cirúrgico para tenorrafia do calcâneo comum pela
técnica de Kessler modificada com fio náilon 2-0 e retalho livre de fáscia lata ispselateral acompanhada de artrodese temporária
com fixador externo tipo II.

RESULTADOS
Após 30 dias do procedimento o animal apresentava bom apoio do membro, o fixador externo foi removido e não foram observados
sinais de dor ou desconforto.

CONCLUSOES

A ruptura do tendão calcâneo comum não é comumente relatada em gatos. Sua ocorrência está relacionada ao trauma agudo.
Existem diferentes procedimentos indicados para reparo. No presente estudo optou-se pela realização da tenorrafia e implantação
de enxerto de fáscia lata, sendo esta escolhida devido ao seu caráter antigênico. A imobilização favorece a cicatrização e
potencializa a resistência à tensão do reparo tendíneo sendo indicada por 3 a 4 semanas. Após retirada do fixador, o animal
apresentava apoio completo do membro sendo, portanto, esta técnica considerada efetiva .
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TITULO Uso de tenorrafia e enxerto autógeno de fáscia lata no tratamento da ruptura do tendão calcâneo comum em felino.

INTRODUCAO

O tendão calcâneo é constituído pela porção tendíneas dos músculos bíceps femoral, flexor digital superficial e gastrocnêmico,
sendo este seu principal componente. As tendinopatias mais comuns do calcâneo comum são as rupturas e avulsões de origem
traumáticas. Dentre as técnicas utilizadas para tratamento, citam-se tenorrafia nas rupturas, reimplantação nas avulsões na
inserção, e transplante em perdas de segmento. Podem ser usados na recuperação tendínea enxertos autógenos, preservados ou
sintéticos. Após realização do procedimento para reparo do tendão, deve-se imobilizar temporariamente a articulação para
adequada cicatrização da lesão.

OBJETIVOS
Relatar o caso de um felino com ruptura do tendão calcâneo comum em que foi utilizado enxerto de fáscia lata e artrodese
temporária com fixador externo tipo II.

METODOLOGIA

Paciente felino, sem raça definida de x anos de idade admitido com queixa principal de impotência funcional do membro pélvico
direito e histórico desconhecido. Ao exame físico o paciente não possuía alterações em parâmetros vitais, apresentava impotência
de membro pélvico e postura plantígrada no membro. Na palpação foi identificada a descontinuidade do tendão calcâneo comum.
Exame radiográfico de membro pélvico direito evidenciou aumento amorfo das dimensões de partes moles caudalmente ao terço
distal da tíbia, adjacente a porção proximal do calcâneo. Realizado procedimento cirúrgico para tenorrafia do calcâneo comum pela
técnica de Kessler modificada com fio náilon 2-0 e retalho livre de fáscia lata ispselateral acompanhada de artrodese temporária
com fixador externo tipo II.

RESULTADOS
Após 30 dias do procedimento o animal apresentava bom apoio do membro, o fixador externo foi removido e não foram observados
sinais de dor ou desconforto.

CONCLUSOES

A ruptura do tendão calcâneo comum não é comumente relatada em gatos. Sua ocorrência está relacionada ao trauma agudo.
Existem diferentes procedimentos indicados para reparo. No presente estudo optou-se pela realização da tenorrafia e implantação
de enxerto de fáscia lata, sendo esta escolhida devido ao seu caráter antigênico. A imobilização favorece a cicatrização e
potencializa a resistência à tensão do reparo tendíneo sendo indicada por 3 a 4 semanas. Após retirada do fixador, o animal
apresentava apoio completo do membro sendo, portanto, esta técnica considerada efetiva .
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TITULO Achados Ultrassonográficos na Tireoidite de Hashimoto

INTRODUCAO

A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide, também conhecida como tireoidite linfocítica crônica, caracterizada
pelo ataque de diversas células imunomediadas e anticorpos na glândula tireoide, desencadeando em uma sintomatologia extensa
podendo evoluir a disfunção tiroidiana sintomática, hipotireoidismo subclínico e tireoidite crônica autoimune, eventualmente
progredindo a disfunção completa da glândula. Ocorrendo majoritariamente em mulheres de 30 a 60 anos e em crianças sendo
assim a patologia de hipotireroidismo primário mais comum de diagnóstico. Além da confirmação diagnóstica laboratorial
utilizando a dosagem de anti-TPO em conjunto aos hormônios tireoidianos, é recomendada a análise por meio de ultrassom para a
caracterização da doença atual assim como possível diferenciação com outras patologias de tireoide. Por meio de diversos
métodos podemos confirmar a tireoidite de hashimoto, por exemplo, o uso de Doppler colorido na ultrassonografia para a exclusão
de diagnósticos diferenciais visando análise de área intratiroideal vascularizada, ou o uso da ecogenicidade vem demonstrando ser
confiável na confirmação e determinação de eficácia de tratamento e também a utilização de ultrassom de alta resolução para
determinação do diâmetro da artéria braquial, e ainda, vem-se utilizando PAAF (punção aspirativa de agulha fina) para avaliação de
malignidade dos nódulos da tireoide ou dos conteúdos histoquímicos para diagnóstico completo.

OBJETIVOS Mostrar os principais achados ultrassonográficos da tireoidite de Hashimoto.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa de literatura e ensaio pictórico com pesquisa na base de dados pubmed, publicados no período de
2016 a 2021 a partir dos descritores “tireoidite crônica autoimune”, “tireoidite de hashimoto”, "diagnóstico por imagem”, e
"ultrassonografia", em português e inglês.

RESULTADOS

Dentre os artigos selecionados foram encontrados os seguintes achados ultrassonográficos para a tireoidite de hashimoto, sendo
possível a aparição de duas formas distintas: a focal e a autoimune. Na doença nodular focal tem característica hipoecoica com
limites mal definidos, de pequenas dimensões de difícil diferenciação com nódulos malignos, já na doença difusa tem como
característica inicial o aumento da glândula podendo ser identificados ao exame de imagem micronódulos distribuídos pelo
parênquima, progredindo com o aumento da glândula, hipoecogenicidade difusa com formação de áreas hipoecóicas e mal
definidas separadas por traves de fibrose, formando um aspecto pseudolobulado a tireoide. Com o uso do doppler colorido é
observável uma hipervascularização do parênquima, porém, apenas em estágios mais avançados da doença. Dessa forma, a
utilização da PAAF vem como necessária no estabelecimento do diagnóstico definitivo.

CONCLUSOES

A ultrassonografia é considerada um método preciso e com critérios bem estabelecidos para o diagnóstico completo da tireoidite
de hashimoto assim complementando o diagnóstico clínico e laboratorial visando a prática clínica completa e o diagnóstico preciso
da patologia sem necessidade de procedimento invasivo, todavia, a PAAF vem como ferramenta para formação de um diagnóstico
definitivo da doença.

REFERENCIAS
1. Wu G. Ultrasonography in diagnosis of Hashimoto rsquo s thyroiditis. Frontiers in Bioscience [Internet]. 2016 [cited 2022 Apr
7];21(5):1006–12. Available from: https://www.imrpress.com/journal/FBL/21/5/10.2741/4437
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TITULO Achados Ultrassonográficos na Tireoidite de Hashimoto

INTRODUCAO

A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide, também conhecida como tireoidite linfocítica crônica, caracterizada
pelo ataque de diversas células imunomediadas e anticorpos na glândula tireoide, desencadeando em uma sintomatologia extensa
podendo evoluir a disfunção tiroidiana sintomática, hipotireoidismo subclínico e tireoidite crônica autoimune, eventualmente
progredindo a disfunção completa da glândula. Ocorrendo majoritariamente em mulheres de 30 a 60 anos e em crianças sendo
assim a patologia de hipotireroidismo primário mais comum de diagnóstico. Além da confirmação diagnóstica laboratorial
utilizando a dosagem de anti-TPO em conjunto aos hormônios tireoidianos, é recomendada a análise por meio de ultrassom para a
caracterização da doença atual assim como possível diferenciação com outras patologias de tireoide. Por meio de diversos
métodos podemos confirmar a tireoidite de hashimoto, por exemplo, o uso de Doppler colorido na ultrassonografia para a exclusão
de diagnósticos diferenciais visando análise de área intratiroideal vascularizada, ou o uso da ecogenicidade vem demonstrando ser
confiável na confirmação e determinação de eficácia de tratamento e também a utilização de ultrassom de alta resolução para
determinação do diâmetro da artéria braquial, e ainda, vem-se utilizando PAAF (punção aspirativa de agulha fina) para avaliação de
malignidade dos nódulos da tireoide ou dos conteúdos histoquímicos para diagnóstico completo.

OBJETIVOS Mostrar os principais achados ultrassonográficos da tireoidite de Hashimoto.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa de literatura e ensaio pictórico com pesquisa na base de dados pubmed, publicados no período de
2016 a 2021 a partir dos descritores “tireoidite crônica autoimune”, “tireoidite de hashimoto”, "diagnóstico por imagem”, e
"ultrassonografia", em português e inglês.

RESULTADOS

Dentre os artigos selecionados foram encontrados os seguintes achados ultrassonográficos para a tireoidite de hashimoto, sendo
possível a aparição de duas formas distintas: a focal e a autoimune. Na doença nodular focal tem característica hipoecoica com
limites mal definidos, de pequenas dimensões de difícil diferenciação com nódulos malignos, já na doença difusa tem como
característica inicial o aumento da glândula podendo ser identificados ao exame de imagem micronódulos distribuídos pelo
parênquima, progredindo com o aumento da glândula, hipoecogenicidade difusa com formação de áreas hipoecóicas e mal
definidas separadas por traves de fibrose, formando um aspecto pseudolobulado a tireoide. Com o uso do doppler colorido é
observável uma hipervascularização do parênquima, porém, apenas em estágios mais avançados da doença. Dessa forma, a
utilização da PAAF vem como necessária no estabelecimento do diagnóstico definitivo.

CONCLUSOES

A ultrassonografia é considerada um método preciso e com critérios bem estabelecidos para o diagnóstico completo da tireoidite
de hashimoto assim complementando o diagnóstico clínico e laboratorial visando a prática clínica completa e o diagnóstico preciso
da patologia sem necessidade de procedimento invasivo, todavia, a PAAF vem como ferramenta para formação de um diagnóstico
definitivo da doença.

REFERENCIAS
1. Wu G. Ultrasonography in diagnosis of Hashimoto rsquo s thyroiditis. Frontiers in Bioscience [Internet]. 2016 [cited 2022 Apr
7];21(5):1006–12. Available from: https://www.imrpress.com/journal/FBL/21/5/10.2741/4437
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TITULO REIMPLANTAÇÃO DE URETER EM FELINO DEVIDO A ruptura ureteral por URÓLITOS – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Há uma crescente incidência de obstruções devido a presença de urólitos em pelve renal e ureteres em felinos, há fatores
predisponentes, como mudança de pH urinário, estresse e alimentação. Sabe-se que a formação de urólitos é uma das causas mais
comuns de obstrução, que pode levar a alteração do fluxo urinário na espécie e culminar com alteração morfológicas renais e
distúrbios metabólicos . Para retirada desses cálculos há técnicas cirúrgicas como a pielolitotomia e ureteromia. A técnica cirúrgica
de reimplantação ureteral pode ser necessária devido a complicações, recidiva de urólitos, deiscência de pontos, estenose,
sobrecarga, infecção do trato urinário e ruptura ureteral trans-operatória.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de reimplantação de ureter devido a presença de urólitos em pelve renal e em ureter e de
ruptura ureteral trans operatória durante a realização de ureterotomia, pielolitotomia realizado no Hovet- UNISA

METODOLOGIA

Um felino, fêmea, 7 anos deu entrada no HOVET UNISA apresentando êmese, anorexia, disúria, oligodipsia há 8 dias. Ao exame
físico o paciente apresentava-se com frequência cardíaca de 180 bpm, eupnêico, 8% de desidratação, prostrado, pouco responsivo a
manipulação e abdominoalgia em região mesogástrica. Como exames complementares foram solicitados hemograma, ureia,
creatinia, ALT, FA, albumina e ultrassonografia abdominal, onde foram visualizados urólitos em pelve renal e ureter . Paciente foi
encaminhado para procedimento cirúrgico de ureterotomia, pielolitotomia. Durante o procedimento de ureterotomia, houve ruptura
do ureter esquerdo e o mesmo foi reimplantado na bexiga através de uma incisão longitudinal da mesma, realizado reimplantação
com fio poliglacaprone número 4-0 em padrão ponto simples interrompido.

RESULTADOS
Para evitar estenose optou-se por colocação de uma sonda uretral número 4 no ureter esquerdo e o fluxo urinário foi reestabelecido.
Porem, os danos as estruturas renais e a insuficiência renal não foi revertida e animal foi submetido a eutanásia no pós operatório.

CONCLUSOES

A pielolitotomia, ureterotomia e reimplantação de ureter na vesícula urinária é uma técnica viável, todavia, a reimplantação é uma
alternativa incomum em cães devido às diversas complicações pós cirúrgicas associados ao procedimento. Tal técnica, apesar de
benéfica em manter o fluxo urinário possui complicações pós cirúrgicas, como estenose ureteral, deiscência de pontos e falha na
reimplantação.

REFERENCIAS

G.R. Ledur, C. Gomes, C.A.C. Beck, L. Sonne, F.P.S. Mello, D.G. Gerardi, Estenose ureteral após cistectomia radical associada à
ureterostomia cutânea abdominal: relato de caso, Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.70, n.5, p.1397-1402, 2018. Allyson C. Berent,
DVM, DACVIM Ureteral obstructions in dogs and cats: a review of traditional and new interventional diagnostic and therapeutic
options Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 21(2) 2011, pp 86–103 doi:10.1111/j.1476-4431.2011.00628.x. M.S. Zaid,
A.C. Berent, C. Weisse, and A. Caceres. Feline Ureteral Strictures: 10 Cases (2007 –2009)J Vet Intern Med 2011;25:222–229.
https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2011.0679.x
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TITULO REIMPLANTAÇÃO DE URETER EM FELINO DEVIDO A ruptura ureteral por URÓLITOS – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Há uma crescente incidência de obstruções devido a presença de urólitos em pelve renal e ureteres em felinos, há fatores
predisponentes, como mudança de pH urinário, estresse e alimentação. Sabe-se que a formação de urólitos é uma das causas mais
comuns de obstrução, que pode levar a alteração do fluxo urinário na espécie e culminar com alteração morfológicas renais e
distúrbios metabólicos . Para retirada desses cálculos há técnicas cirúrgicas como a pielolitotomia e ureteromia. A técnica cirúrgica
de reimplantação ureteral pode ser necessária devido a complicações, recidiva de urólitos, deiscência de pontos, estenose,
sobrecarga, infecção do trato urinário e ruptura ureteral trans-operatória.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de reimplantação de ureter devido a presença de urólitos em pelve renal e em ureter e de
ruptura ureteral trans operatória durante a realização de ureterotomia, pielolitotomia realizado no Hovet- UNISA

METODOLOGIA

Um felino, fêmea, 7 anos deu entrada no HOVET UNISA apresentando êmese, anorexia, disúria, oligodipsia há 8 dias. Ao exame
físico o paciente apresentava-se com frequência cardíaca de 180 bpm, eupnêico, 8% de desidratação, prostrado, pouco responsivo a
manipulação e abdominoalgia em região mesogástrica. Como exames complementares foram solicitados hemograma, ureia,
creatinia, ALT, FA, albumina e ultrassonografia abdominal, onde foram visualizados urólitos em pelve renal e ureter . Paciente foi
encaminhado para procedimento cirúrgico de ureterotomia, pielolitotomia. Durante o procedimento de ureterotomia, houve ruptura
do ureter esquerdo e o mesmo foi reimplantado na bexiga através de uma incisão longitudinal da mesma, realizado reimplantação
com fio poliglacaprone número 4-0 em padrão ponto simples interrompido.

RESULTADOS
Para evitar estenose optou-se por colocação de uma sonda uretral número 4 no ureter esquerdo e o fluxo urinário foi reestabelecido.
Porem, os danos as estruturas renais e a insuficiência renal não foi revertida e animal foi submetido a eutanásia no pós operatório.

CONCLUSOES

A pielolitotomia, ureterotomia e reimplantação de ureter na vesícula urinária é uma técnica viável, todavia, a reimplantação é uma
alternativa incomum em cães devido às diversas complicações pós cirúrgicas associados ao procedimento. Tal técnica, apesar de
benéfica em manter o fluxo urinário possui complicações pós cirúrgicas, como estenose ureteral, deiscência de pontos e falha na
reimplantação.

REFERENCIAS

G.R. Ledur, C. Gomes, C.A.C. Beck, L. Sonne, F.P.S. Mello, D.G. Gerardi, Estenose ureteral após cistectomia radical associada à
ureterostomia cutânea abdominal: relato de caso, Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.70, n.5, p.1397-1402, 2018. Allyson C. Berent,
DVM, DACVIM Ureteral obstructions in dogs and cats: a review of traditional and new interventional diagnostic and therapeutic
options Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 21(2) 2011, pp 86–103 doi:10.1111/j.1476-4431.2011.00628.x. M.S. Zaid,
A.C. Berent, C. Weisse, and A. Caceres. Feline Ureteral Strictures: 10 Cases (2007 –2009)J Vet Intern Med 2011;25:222–229.
https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2011.0679.x
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TITULO REIMPLANTAÇÃO DE URETER EM FELINO DEVIDO A ruptura ureteral por URÓLITOS – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Há uma crescente incidência de obstruções devido a presença de urólitos em pelve renal e ureteres em felinos, há fatores
predisponentes, como mudança de pH urinário, estresse e alimentação. Sabe-se que a formação de urólitos é uma das causas mais
comuns de obstrução, que pode levar a alteração do fluxo urinário na espécie e culminar com alteração morfológicas renais e
distúrbios metabólicos . Para retirada desses cálculos há técnicas cirúrgicas como a pielolitotomia e ureteromia. A técnica cirúrgica
de reimplantação ureteral pode ser necessária devido a complicações, recidiva de urólitos, deiscência de pontos, estenose,
sobrecarga, infecção do trato urinário e ruptura ureteral trans-operatória.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de reimplantação de ureter devido a presença de urólitos em pelve renal e em ureter e de
ruptura ureteral trans operatória durante a realização de ureterotomia, pielolitotomia realizado no Hovet- UNISA

METODOLOGIA

Um felino, fêmea, 7 anos deu entrada no HOVET UNISA apresentando êmese, anorexia, disúria, oligodipsia há 8 dias. Ao exame
físico o paciente apresentava-se com frequência cardíaca de 180 bpm, eupnêico, 8% de desidratação, prostrado, pouco responsivo a
manipulação e abdominoalgia em região mesogástrica. Como exames complementares foram solicitados hemograma, ureia,
creatinia, ALT, FA, albumina e ultrassonografia abdominal, onde foram visualizados urólitos em pelve renal e ureter . Paciente foi
encaminhado para procedimento cirúrgico de ureterotomia, pielolitotomia. Durante o procedimento de ureterotomia, houve ruptura
do ureter esquerdo e o mesmo foi reimplantado na bexiga através de uma incisão longitudinal da mesma, realizado reimplantação
com fio poliglacaprone número 4-0 em padrão ponto simples interrompido.

RESULTADOS
Para evitar estenose optou-se por colocação de uma sonda uretral número 4 no ureter esquerdo e o fluxo urinário foi reestabelecido.
Porem, os danos as estruturas renais e a insuficiência renal não foi revertida e animal foi submetido a eutanásia no pós operatório.

CONCLUSOES

A pielolitotomia, ureterotomia e reimplantação de ureter na vesícula urinária é uma técnica viável, todavia, a reimplantação é uma
alternativa incomum em cães devido às diversas complicações pós cirúrgicas associados ao procedimento. Tal técnica, apesar de
benéfica em manter o fluxo urinário possui complicações pós cirúrgicas, como estenose ureteral, deiscência de pontos e falha na
reimplantação.

REFERENCIAS

G.R. Ledur, C. Gomes, C.A.C. Beck, L. Sonne, F.P.S. Mello, D.G. Gerardi, Estenose ureteral após cistectomia radical associada à
ureterostomia cutânea abdominal: relato de caso, Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.70, n.5, p.1397-1402, 2018. Allyson C. Berent,
DVM, DACVIM Ureteral obstructions in dogs and cats: a review of traditional and new interventional diagnostic and therapeutic
options Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 21(2) 2011, pp 86–103 doi:10.1111/j.1476-4431.2011.00628.x. M.S. Zaid,
A.C. Berent, C. Weisse, and A. Caceres. Feline Ureteral Strictures: 10 Cases (2007 –2009)J Vet Intern Med 2011;25:222–229.
https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2011.0679.x
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TITULO REIMPLANTAÇÃO DE URETER EM FELINO DEVIDO A ruptura ureteral por URÓLITOS – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Há uma crescente incidência de obstruções devido a presença de urólitos em pelve renal e ureteres em felinos, há fatores
predisponentes, como mudança de pH urinário, estresse e alimentação. Sabe-se que a formação de urólitos é uma das causas mais
comuns de obstrução, que pode levar a alteração do fluxo urinário na espécie e culminar com alteração morfológicas renais e
distúrbios metabólicos . Para retirada desses cálculos há técnicas cirúrgicas como a pielolitotomia e ureteromia. A técnica cirúrgica
de reimplantação ureteral pode ser necessária devido a complicações, recidiva de urólitos, deiscência de pontos, estenose,
sobrecarga, infecção do trato urinário e ruptura ureteral trans-operatória.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de reimplantação de ureter devido a presença de urólitos em pelve renal e em ureter e de
ruptura ureteral trans operatória durante a realização de ureterotomia, pielolitotomia realizado no Hovet- UNISA

METODOLOGIA

Um felino, fêmea, 7 anos deu entrada no HOVET UNISA apresentando êmese, anorexia, disúria, oligodipsia há 8 dias. Ao exame
físico o paciente apresentava-se com frequência cardíaca de 180 bpm, eupnêico, 8% de desidratação, prostrado, pouco responsivo a
manipulação e abdominoalgia em região mesogástrica. Como exames complementares foram solicitados hemograma, ureia,
creatinia, ALT, FA, albumina e ultrassonografia abdominal, onde foram visualizados urólitos em pelve renal e ureter . Paciente foi
encaminhado para procedimento cirúrgico de ureterotomia, pielolitotomia. Durante o procedimento de ureterotomia, houve ruptura
do ureter esquerdo e o mesmo foi reimplantado na bexiga através de uma incisão longitudinal da mesma, realizado reimplantação
com fio poliglacaprone número 4-0 em padrão ponto simples interrompido.

RESULTADOS
Para evitar estenose optou-se por colocação de uma sonda uretral número 4 no ureter esquerdo e o fluxo urinário foi reestabelecido.
Porem, os danos as estruturas renais e a insuficiência renal não foi revertida e animal foi submetido a eutanásia no pós operatório.

CONCLUSOES

A pielolitotomia, ureterotomia e reimplantação de ureter na vesícula urinária é uma técnica viável, todavia, a reimplantação é uma
alternativa incomum em cães devido às diversas complicações pós cirúrgicas associados ao procedimento. Tal técnica, apesar de
benéfica em manter o fluxo urinário possui complicações pós cirúrgicas, como estenose ureteral, deiscência de pontos e falha na
reimplantação.

REFERENCIAS

G.R. Ledur, C. Gomes, C.A.C. Beck, L. Sonne, F.P.S. Mello, D.G. Gerardi, Estenose ureteral após cistectomia radical associada à
ureterostomia cutânea abdominal: relato de caso, Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.70, n.5, p.1397-1402, 2018. Allyson C. Berent,
DVM, DACVIM Ureteral obstructions in dogs and cats: a review of traditional and new interventional diagnostic and therapeutic
options Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 21(2) 2011, pp 86–103 doi:10.1111/j.1476-4431.2011.00628.x. M.S. Zaid,
A.C. Berent, C. Weisse, and A. Caceres. Feline Ureteral Strictures: 10 Cases (2007 –2009)J Vet Intern Med 2011;25:222–229.
https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2011.0679.x
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TITULO studo sobre as necessidades psicológicas básicas no triathlon

INTRODUCAO

Nesse trabalho iremos falar sobre o triathlon que é composto por três modalidade esportista diferentes sendo elas Natação,
Ciclismo e corrida, tradicionalmente são disputados três tipos de provas no triátlon: short triathlon, o triathlon olímpico e o iromen.
Dentro disso será abordado as teorias da autodeterminação (TaD) e das Necessidades psicológicas básica, a teoria da
autodeterminação terá como finalidade compreender os elementos de motivação intrínseca e extrínseca, e os fatores relacionados
com a promoção, e as necessidade psicológicas básicas, definida pelos construtos de autonomia, competência e relação social, são
de fundamental importância para o entendimento da teoria da autodeterminação (TaD).

OBJETIVOS Analisar a motivação autodeterminada a partir das necessidades psicológicas básicas em práticas de Triathlon.

METODOLOGIA
O método utilizado será uma pesquisa de abordagem qualitativa com uma entrevista semiestruturada com 8 atletas ativos de
triathlon. Todos os dados serão transcritos, organizados e preparados para a realização da análise de conteúdo. Projeto aprovado
no comitê de ética e pesquisa da UNISA CAEE: 46966921.1.0000.0081.

RESULTADOS

Os dados foram tratados conforme a análise de conteúdo, constituindo-se como 7 entrevistas. A partir da análise foram
encontrados em relação a autonomia: realidades dirigidas por uma lei própria do atleta, muitas vezes individualizada, competência:
a preocupação com o treinamento e métodos utilizados na preparação para as competições durante o período da pandemia e o
relacionamento social principalmente com seu treinador, família e amigos, onde essa junção de fatores contribui para a sensação
de melhor preparo para as provas de triátlon. -

CONCLUSOES

Podemos notar que o processo de iniciação esportiva é totalmente ligado as relações sociais do indivíduo muitas vezes com seu
professor, treinador ou amigos desenvolvendo competências necessárias para melhor desempenho nas provas. Observa-se
também a preocupação dos atletas com o período sem treinos na pandemia e como isso afetou eles no dia a dia dependendo, dessa
forma, de incentivos e auxílio dos treinadores e do seu suporte social para retorno aos treinos.

REFERENCIAS

Neal BS, Griffiths IB, Dowling GJ, Murley GS, Munteanu SE, Smith MMF, Collins NJ, Barton CJ. Foot posture as a risk factor for lower
limb overuse injury: a systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle 2014; 7:55. 2. Halabchi F, Mazaheri R, Mirshahi M, Abbasian
L. Pediatric Flexible Flatfoot; Clinical Aspects and Algorithmic Approach. Iran J Pediatr 2013; 23(3): 247–260. 3. Pauk J, Ezerskiy V,
Raso JV, Rogalski M. Epidemiologic factors affecting plantar arch development in children with flat feet. J Am Podiatr Med Assoc.
2012;102 (2):114–21.
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TITULO studo sobre as necessidades psicológicas básicas no triathlon

INTRODUCAO

Nesse trabalho iremos falar sobre o triathlon que é composto por três modalidade esportista diferentes sendo elas Natação,
Ciclismo e corrida, tradicionalmente são disputados três tipos de provas no triátlon: short triathlon, o triathlon olímpico e o iromen.
Dentro disso será abordado as teorias da autodeterminação (TaD) e das Necessidades psicológicas básica, a teoria da
autodeterminação terá como finalidade compreender os elementos de motivação intrínseca e extrínseca, e os fatores relacionados
com a promoção, e as necessidade psicológicas básicas, definida pelos construtos de autonomia, competência e relação social, são
de fundamental importância para o entendimento da teoria da autodeterminação (TaD).

OBJETIVOS Analisar a motivação autodeterminada a partir das necessidades psicológicas básicas em práticas de Triathlon.

METODOLOGIA
O método utilizado será uma pesquisa de abordagem qualitativa com uma entrevista semiestruturada com 8 atletas ativos de
triathlon. Todos os dados serão transcritos, organizados e preparados para a realização da análise de conteúdo. Projeto aprovado
no comitê de ética e pesquisa da UNISA CAEE: 46966921.1.0000.0081.

RESULTADOS

Os dados foram tratados conforme a análise de conteúdo, constituindo-se como 7 entrevistas. A partir da análise foram
encontrados em relação a autonomia: realidades dirigidas por uma lei própria do atleta, muitas vezes individualizada, competência:
a preocupação com o treinamento e métodos utilizados na preparação para as competições durante o período da pandemia e o
relacionamento social principalmente com seu treinador, família e amigos, onde essa junção de fatores contribui para a sensação
de melhor preparo para as provas de triátlon. -

CONCLUSOES

Podemos notar que o processo de iniciação esportiva é totalmente ligado as relações sociais do indivíduo muitas vezes com seu
professor, treinador ou amigos desenvolvendo competências necessárias para melhor desempenho nas provas. Observa-se
também a preocupação dos atletas com o período sem treinos na pandemia e como isso afetou eles no dia a dia dependendo, dessa
forma, de incentivos e auxílio dos treinadores e do seu suporte social para retorno aos treinos.

REFERENCIAS

Neal BS, Griffiths IB, Dowling GJ, Murley GS, Munteanu SE, Smith MMF, Collins NJ, Barton CJ. Foot posture as a risk factor for lower
limb overuse injury: a systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle 2014; 7:55. 2. Halabchi F, Mazaheri R, Mirshahi M, Abbasian
L. Pediatric Flexible Flatfoot; Clinical Aspects and Algorithmic Approach. Iran J Pediatr 2013; 23(3): 247–260. 3. Pauk J, Ezerskiy V,
Raso JV, Rogalski M. Epidemiologic factors affecting plantar arch development in children with flat feet. J Am Podiatr Med Assoc.
2012;102 (2):114–21.
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TITULO Avaliação atividade das ectofosfatases e expressão de GP63 em Leishmania (V) braziliensis e L. (V). naiffi

INTRODUCAO

A leishmaniose é uma doença negligenciada de distribuição global e suas manisfestações clínicas estão relacionadas as espécies
de Leishmania, sendo a forma cutânea, a mais comum no Brasil, causada principalmente, pelas espécies L. amazonensis; L.
braziliensis; L. guyanensis e L. naiffi, esta última menos frequente (1). No vetor, o inseto flebotomíneo, o parasita ocorre a
metaciclogênese resultando em uma forma mais infectante (2). In vitro a forma metaciclica é obtida na fase estacionária da cultura.
Durante a metaciclogênese, o parasita aumenta sua infectividade em adaptações no meio ambiente, apresentando como principais
fatores de virulência, marcadores em sua superfície, como as metaloproteases GP63 e as ectofosfatases que facilitam a
internalização do parasita, pelas desfosforilação de proteínas de membrana (3)

OBJETIVOS Avaliar atividade das ectofosfatases de acordo com o pH e a expressão de GP63 em L. (V). braziliensis e L. (V). naiffi.

METODOLOGIA

A atividade das ectofosfatases foi analisada pelo ensaio de pNPP, com parasitos vivos, no tampão Tris/HEPES (50 mM), NaCl (116
mM), KCl (5,4 mM), glucose (5 mM) e10 mM p-Nitrofenilfosfato, no pH 4.5, pH 6.5 e pH8,0 e incubado por 3 horas à 37ºC. Em
seguida, a absorbância foi determinada com o filtro de 405 nm. Para análise das metaloproteases GP63, foi realizada a zimografia
com gel de policrilamida contendo 0,05% de gelatina,que foi corado com 0,5% azul de comassie.

RESULTADOS

Foram utilizados uma cepa de L. braziliensis de referência e dois isolados de L. naiffi (RM e JM). Os resultados mostraram que, na
fase estacionária da cultura - sétimo dia, as atividades das ectofosfatases foram significantivamente maiores (p(#60)0,05) em pH
4,5 comparado com pH6.5 para os isolados de L. naiffi JM e RM, não houve diferença entre os pHs para a L. braziliensis. Quando
comparado às culturas do dia 4, as L. braziliensis e L. naiffi JM tiveram uma redução significativa de 94,6% (pH 4,5) e 134,7 (pH 6.5),
respectivamente, no sétimo dia de cultura. Já a L.naiffi RM não teve alteração na atividade fosfatase. Com relação as
metaloproteases, foi possível visualizar padrões de bandas de alto peso molecular para as L. braziliensis que são bem diferentes
das encontradas nos isolados de L. naiffi

CONCLUSOES
Foi possível verificar diferenças na atividade de ectofofatase nas três espécies do subgênero viannia e a presença de proteases com
diferentes perfis.

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. Available from: https://www.gov.br/saude/pt 2. da Silva IA, Jr., Morato CI, Quixabeira VB,
Pereira LI, Dorta ML, de Oliveira MA, et al. In vitro metacyclogenesis of Leishmania (Viannia) braziliensis and Leishmania
(Leishmania) amazonensis clinical field isolates, as evaluated by morphology, complement resistance, and infectivity to human
macrophages. BioMed research international. 2015;2015:39304 3. Elmahallawy EK, Alkhaldi AAM. Insights into Leishmania
Molecules and Their Potential Contribution to the Virulence of the Parasite. Veterinary sciences. 2021;8(2)
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Marina Tiemi Shio FÁTIMA RIBEIRO-DIAS

TITULO Avaliação atividade das ectofosfatases e expressão de GP63 em Leishmania (V) braziliensis e L. (V). naiffi

INTRODUCAO

A leishmaniose é uma doença negligenciada de distribuição global e suas manisfestações clínicas estão relacionadas as espécies
de Leishmania, sendo a forma cutânea, a mais comum no Brasil, causada principalmente, pelas espécies L. amazonensis; L.
braziliensis; L. guyanensis e L. naiffi, esta última menos frequente (1). No vetor, o inseto flebotomíneo, o parasita ocorre a
metaciclogênese resultando em uma forma mais infectante (2). In vitro a forma metaciclica é obtida na fase estacionária da cultura.
Durante a metaciclogênese, o parasita aumenta sua infectividade em adaptações no meio ambiente, apresentando como principais
fatores de virulência, marcadores em sua superfície, como as metaloproteases GP63 e as ectofosfatases que facilitam a
internalização do parasita, pelas desfosforilação de proteínas de membrana (3)

OBJETIVOS Avaliar atividade das ectofosfatases de acordo com o pH e a expressão de GP63 em L. (V). braziliensis e L. (V). naiffi.

METODOLOGIA

A atividade das ectofosfatases foi analisada pelo ensaio de pNPP, com parasitos vivos, no tampão Tris/HEPES (50 mM), NaCl (116
mM), KCl (5,4 mM), glucose (5 mM) e10 mM p-Nitrofenilfosfato, no pH 4.5, pH 6.5 e pH8,0 e incubado por 3 horas à 37ºC. Em
seguida, a absorbância foi determinada com o filtro de 405 nm. Para análise das metaloproteases GP63, foi realizada a zimografia
com gel de policrilamida contendo 0,05% de gelatina,que foi corado com 0,5% azul de comassie.

RESULTADOS

Foram utilizados uma cepa de L. braziliensis de referência e dois isolados de L. naiffi (RM e JM). Os resultados mostraram que, na
fase estacionária da cultura - sétimo dia, as atividades das ectofosfatases foram significantivamente maiores (p(#60)0,05) em pH
4,5 comparado com pH6.5 para os isolados de L. naiffi JM e RM, não houve diferença entre os pHs para a L. braziliensis. Quando
comparado às culturas do dia 4, as L. braziliensis e L. naiffi JM tiveram uma redução significativa de 94,6% (pH 4,5) e 134,7 (pH 6.5),
respectivamente, no sétimo dia de cultura. Já a L.naiffi RM não teve alteração na atividade fosfatase. Com relação as
metaloproteases, foi possível visualizar padrões de bandas de alto peso molecular para as L. braziliensis que são bem diferentes
das encontradas nos isolados de L. naiffi

CONCLUSOES
Foi possível verificar diferenças na atividade de ectofofatase nas três espécies do subgênero viannia e a presença de proteases com
diferentes perfis.

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. Available from: https://www.gov.br/saude/pt 2. da Silva IA, Jr., Morato CI, Quixabeira VB,
Pereira LI, Dorta ML, de Oliveira MA, et al. In vitro metacyclogenesis of Leishmania (Viannia) braziliensis and Leishmania
(Leishmania) amazonensis clinical field isolates, as evaluated by morphology, complement resistance, and infectivity to human
macrophages. BioMed research international. 2015;2015:39304 3. Elmahallawy EK, Alkhaldi AAM. Insights into Leishmania
Molecules and Their Potential Contribution to the Virulence of the Parasite. Veterinary sciences. 2021;8(2)
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Luiz Carlos Francisco Junior

TITULO Influências da subjetividade na evasão do ensino superior

INTRODUCAO

De acordo com o Ministério da educação (MEC) a evasão escolar se configura quando o aluno deixa de frequentar a aula e abandona
a instituição de ensino durante o ano letivo ou como dito por BAGGI; LOPES (2011) “saída do aluno da instituição antes da
conclusão do seu curso” (p. 370). No Brasil o ensino é garantido pelo Poder Público como também está livre para ser exercido pela
iniciativa privada, de acordo com a Lei de nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996.

OBJETIVOS
A hipótese formulada é que o principal influenciador na hora de uma pessoa escolher deixar seu curso superior – seja o atual ou
outro que já cursou – está dentro do círculo social, econômico, político e subjetivo que engloba o indivíduo.

METODOLOGIA

Para atingir os objetivos propostos, a metodologia a ser seguida compreende a realização de uma revisão bibliográfica e
documental, descrita como um trabalho constituído da evolução do conhecimento acerca do tema central da pesquisa, sintetizando
os aspectos principais coletados acompanhados de uma crítica estruturada sobre o que foi compilado. Ademais, deve apresentar
minimamente em sua estrutura uma introdução que ressalte de forma sintetizada os principais aspectos relativos ao tema, à
escolha, à especificação da documentação a ser analisada e à elaboração de uma discussão ou debate sobre os dados reunidos.

RESULTADOS

Como foi possível observar o problema da evasão pode estar ligado a múltiplos fatores para que ocorra essa desistência de um
curso, tais como a escolha equivocada, a desadaptação ao curso, falta de integração com professores e colegas, entre outros
envolvendo elementos biopsicossociais do aluno (Bardagi (#38) Hutz, 2005, 2014), o que cria indicadores para resposta à pergunta
do objetivo deste trabalho que consistir em saber o que se poderia fazer para auxiliar as pessoas sobre o futuro delas, dentro das
universidades. De forma preliminar é possível afirmar sobre o quanto é necessário resgatar esse assunto para ajudar futuros
profissionais em sua orientação de carreira, baseando-se no entendimento das influencias da evasão no ensino superior.

CONCLUSOES

Para Ribeiro (2003), a evasão seria um fenômeno que revelaria uma crítica as universidades que não consegue se estruturar de
modo compatível com novos modos de comportamento, as instituições não podem restringir seu espaço de liberdade, criação e
cultura, mas devem promover espíritos inquietos e não ter como objetivo central, a emissão de diplomas; sua função é apresentar
os múltiplos saberes que extrapolam fronteiras, propõem novas áreas de fricção entre eles e derivam da inovação.

REFERENCIAS
LAHIRE, B. O sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. São Paulo: Ática, 1997. MELLO, F. A. F. O desafio da
escolha profissional. São Paulo: Papirus, 240 p. 2002. PARO, Victor Henrique. Administração escolar: Introdução crítica. São Paulo:
Cortez, 1996. PARO, Victor Henrique. Administração escolar: Introdução crítica. São Paulo: Cortez, 1996.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS RELACIONADOS À DENGUE

INTRODUCAO

A incidência da dengue aumentou dramaticamente nas últimas décadas e estima-se que afete 390 milhões de indivíduos por ano
em todo o globo. A dengue possui quatro sorotipos diferentes e seus espectros clínicos variam desde quadros assintomáticos até
quadros graves que implicam risco em pacientes. Achados ultrassonográficos como o aumento da espessura da vesícula biliar
presentes em um terço dos pacientes com quadro leve e noventa e cinco por cento em pacientes em quadro grave. O diagnóstico
precoce é necessário para reduzir a mortalidade associada com a dengue e, portanto, a combinação de achados clínicos,
laboratoriais e ultrassonográficos são, potencialmente, úteis ao executar um diagnóstico precoce de dengue.

OBJETIVOS Revisar os achados ultrassonográficos dos pacientes diagnosticados com dengue.

METODOLOGIA
Revisão narrativa da literatura com busca na base de dados do Pubmed e da Scielo, sendo incluídos artigos em português e inglês,
selecionados pelo título e resumo, publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos artigos sem imagem e foram usados os
seguintes descritores: Severe dengue, dengue, ultrasound, ultrasonography.

RESULTADOS

Os achados ultrassonográficos são a expressão do aumento da permeabilidade capilar, cujo principal sinal é o extravasamento
plasmático; dos derrames cavitários que podem ser ascite, derrames pleural e pericárdico; e o aumento da espessura da parede da
vesícula biliar, presentes em um terço dos pacientes com a forma leve e em 95% dos casos da forma grave de febre hemorrágica do
dengue (FHD). Como o espessamento da vesícula biliar aumentado aparece na maioria dos casos graves, podemos usá-lo como
base para estudo e, com isso, verificamos quadro padrões diferentes, que são: padrão estriado com múltiplas camadas hipoecóicas
separadas por zonas ecogênicas; padrão assimétrico com tecido ecogênico projetando-se na luz vesicular; padrão de camada
hipoecoica central separada por duas camadas ecogênicas; padrão ecogênico uniforme. No caso dos pacientes graves com FDH
ocorre o predomínio do padrão de espessamento estriado, que ocorre devido ao acúmulo de líquido entre as camadas das paredes
em função da redução da pressão osmótica. Tal espessamento também está associado a trombocitopenia e hemoconcentração na
FHD, sendo um marcador importante e relevante para diagnosticar clinicamente e indicar a gravidade da FHD. Importante ressaltar
que tal achado na vesícula biliar é achado com maior frequência entre o segundo e o terceiro dia de febre do paciente.

CONCLUSOES

A ultrassonografia é uma promissora ferramenta de diagnóstico e prognóstico na dengue. Comparando com os valores de
hematócrito em série (muito utilizado no diagnóstico do dengue), a ultrassonografia teve um melhor valor preditivo na identificação
dos pacientes com risco de dengue grave. Além disso, pode melhorar o monitoramento do estado circulatório e permitir ajustes
oportunos no equilíbrio de fluidos para evitar choque hipovolêmico ou sobrecarga de fluidos de iatrogênica.

REFERENCIAS
Vanjare HA, Mannam P, Mishra AK, Karuppusami R, Carey RAB, Abraham AM, et al. Brain Imaging in Cases with Positive Serology for
Dengue with Neurologic Symptoms: A Clinicoradiologic Correlation. AJNR Am J Neuroradiol. abril de 2018;39(4):699–703.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS RELACIONADOS À DENGUE

INTRODUCAO

A incidência da dengue aumentou dramaticamente nas últimas décadas e estima-se que afete 390 milhões de indivíduos por ano
em todo o globo. A dengue possui quatro sorotipos diferentes e seus espectros clínicos variam desde quadros assintomáticos até
quadros graves que implicam risco em pacientes. Achados ultrassonográficos como o aumento da espessura da vesícula biliar
presentes em um terço dos pacientes com quadro leve e noventa e cinco por cento em pacientes em quadro grave. O diagnóstico
precoce é necessário para reduzir a mortalidade associada com a dengue e, portanto, a combinação de achados clínicos,
laboratoriais e ultrassonográficos são, potencialmente, úteis ao executar um diagnóstico precoce de dengue.

OBJETIVOS Revisar os achados ultrassonográficos dos pacientes diagnosticados com dengue.

METODOLOGIA
Revisão narrativa da literatura com busca na base de dados do Pubmed e da Scielo, sendo incluídos artigos em português e inglês,
selecionados pelo título e resumo, publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos artigos sem imagem e foram usados os
seguintes descritores: Severe dengue, dengue, ultrasound, ultrasonography.

RESULTADOS

Os achados ultrassonográficos são a expressão do aumento da permeabilidade capilar, cujo principal sinal é o extravasamento
plasmático; dos derrames cavitários que podem ser ascite, derrames pleural e pericárdico; e o aumento da espessura da parede da
vesícula biliar, presentes em um terço dos pacientes com a forma leve e em 95% dos casos da forma grave de febre hemorrágica do
dengue (FHD). Como o espessamento da vesícula biliar aumentado aparece na maioria dos casos graves, podemos usá-lo como
base para estudo e, com isso, verificamos quadro padrões diferentes, que são: padrão estriado com múltiplas camadas hipoecóicas
separadas por zonas ecogênicas; padrão assimétrico com tecido ecogênico projetando-se na luz vesicular; padrão de camada
hipoecoica central separada por duas camadas ecogênicas; padrão ecogênico uniforme. No caso dos pacientes graves com FDH
ocorre o predomínio do padrão de espessamento estriado, que ocorre devido ao acúmulo de líquido entre as camadas das paredes
em função da redução da pressão osmótica. Tal espessamento também está associado a trombocitopenia e hemoconcentração na
FHD, sendo um marcador importante e relevante para diagnosticar clinicamente e indicar a gravidade da FHD. Importante ressaltar
que tal achado na vesícula biliar é achado com maior frequência entre o segundo e o terceiro dia de febre do paciente.

CONCLUSOES

A ultrassonografia é uma promissora ferramenta de diagnóstico e prognóstico na dengue. Comparando com os valores de
hematócrito em série (muito utilizado no diagnóstico do dengue), a ultrassonografia teve um melhor valor preditivo na identificação
dos pacientes com risco de dengue grave. Além disso, pode melhorar o monitoramento do estado circulatório e permitir ajustes
oportunos no equilíbrio de fluidos para evitar choque hipovolêmico ou sobrecarga de fluidos de iatrogênica.

REFERENCIAS
Vanjare HA, Mannam P, Mishra AK, Karuppusami R, Carey RAB, Abraham AM, et al. Brain Imaging in Cases with Positive Serology for
Dengue with Neurologic Symptoms: A Clinicoradiologic Correlation. AJNR Am J Neuroradiol. abril de 2018;39(4):699–703.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS RELACIONADOS À DENGUE

INTRODUCAO

A incidência da dengue aumentou dramaticamente nas últimas décadas e estima-se que afete 390 milhões de indivíduos por ano
em todo o globo. A dengue possui quatro sorotipos diferentes e seus espectros clínicos variam desde quadros assintomáticos até
quadros graves que implicam risco em pacientes. Achados ultrassonográficos como o aumento da espessura da vesícula biliar
presentes em um terço dos pacientes com quadro leve e noventa e cinco por cento em pacientes em quadro grave. O diagnóstico
precoce é necessário para reduzir a mortalidade associada com a dengue e, portanto, a combinação de achados clínicos,
laboratoriais e ultrassonográficos são, potencialmente, úteis ao executar um diagnóstico precoce de dengue.

OBJETIVOS Revisar os achados ultrassonográficos dos pacientes diagnosticados com dengue.

METODOLOGIA
Revisão narrativa da literatura com busca na base de dados do Pubmed e da Scielo, sendo incluídos artigos em português e inglês,
selecionados pelo título e resumo, publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos artigos sem imagem e foram usados os
seguintes descritores: Severe dengue, dengue, ultrasound, ultrasonography.

RESULTADOS

Os achados ultrassonográficos são a expressão do aumento da permeabilidade capilar, cujo principal sinal é o extravasamento
plasmático; dos derrames cavitários que podem ser ascite, derrames pleural e pericárdico; e o aumento da espessura da parede da
vesícula biliar, presentes em um terço dos pacientes com a forma leve e em 95% dos casos da forma grave de febre hemorrágica do
dengue (FHD). Como o espessamento da vesícula biliar aumentado aparece na maioria dos casos graves, podemos usá-lo como
base para estudo e, com isso, verificamos quadro padrões diferentes, que são: padrão estriado com múltiplas camadas hipoecóicas
separadas por zonas ecogênicas; padrão assimétrico com tecido ecogênico projetando-se na luz vesicular; padrão de camada
hipoecoica central separada por duas camadas ecogênicas; padrão ecogênico uniforme. No caso dos pacientes graves com FDH
ocorre o predomínio do padrão de espessamento estriado, que ocorre devido ao acúmulo de líquido entre as camadas das paredes
em função da redução da pressão osmótica. Tal espessamento também está associado a trombocitopenia e hemoconcentração na
FHD, sendo um marcador importante e relevante para diagnosticar clinicamente e indicar a gravidade da FHD. Importante ressaltar
que tal achado na vesícula biliar é achado com maior frequência entre o segundo e o terceiro dia de febre do paciente.

CONCLUSOES

A ultrassonografia é uma promissora ferramenta de diagnóstico e prognóstico na dengue. Comparando com os valores de
hematócrito em série (muito utilizado no diagnóstico do dengue), a ultrassonografia teve um melhor valor preditivo na identificação
dos pacientes com risco de dengue grave. Além disso, pode melhorar o monitoramento do estado circulatório e permitir ajustes
oportunos no equilíbrio de fluidos para evitar choque hipovolêmico ou sobrecarga de fluidos de iatrogênica.

REFERENCIAS
Vanjare HA, Mannam P, Mishra AK, Karuppusami R, Carey RAB, Abraham AM, et al. Brain Imaging in Cases with Positive Serology for
Dengue with Neurologic Symptoms: A Clinicoradiologic Correlation. AJNR Am J Neuroradiol. abril de 2018;39(4):699–703.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS RELACIONADOS À DENGUE

INTRODUCAO

A incidência da dengue aumentou dramaticamente nas últimas décadas e estima-se que afete 390 milhões de indivíduos por ano
em todo o globo. A dengue possui quatro sorotipos diferentes e seus espectros clínicos variam desde quadros assintomáticos até
quadros graves que implicam risco em pacientes. Achados ultrassonográficos como o aumento da espessura da vesícula biliar
presentes em um terço dos pacientes com quadro leve e noventa e cinco por cento em pacientes em quadro grave. O diagnóstico
precoce é necessário para reduzir a mortalidade associada com a dengue e, portanto, a combinação de achados clínicos,
laboratoriais e ultrassonográficos são, potencialmente, úteis ao executar um diagnóstico precoce de dengue.

OBJETIVOS Revisar os achados ultrassonográficos dos pacientes diagnosticados com dengue.

METODOLOGIA
Revisão narrativa da literatura com busca na base de dados do Pubmed e da Scielo, sendo incluídos artigos em português e inglês,
selecionados pelo título e resumo, publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos artigos sem imagem e foram usados os
seguintes descritores: Severe dengue, dengue, ultrasound, ultrasonography.

RESULTADOS

Os achados ultrassonográficos são a expressão do aumento da permeabilidade capilar, cujo principal sinal é o extravasamento
plasmático; dos derrames cavitários que podem ser ascite, derrames pleural e pericárdico; e o aumento da espessura da parede da
vesícula biliar, presentes em um terço dos pacientes com a forma leve e em 95% dos casos da forma grave de febre hemorrágica do
dengue (FHD). Como o espessamento da vesícula biliar aumentado aparece na maioria dos casos graves, podemos usá-lo como
base para estudo e, com isso, verificamos quadro padrões diferentes, que são: padrão estriado com múltiplas camadas hipoecóicas
separadas por zonas ecogênicas; padrão assimétrico com tecido ecogênico projetando-se na luz vesicular; padrão de camada
hipoecoica central separada por duas camadas ecogênicas; padrão ecogênico uniforme. No caso dos pacientes graves com FDH
ocorre o predomínio do padrão de espessamento estriado, que ocorre devido ao acúmulo de líquido entre as camadas das paredes
em função da redução da pressão osmótica. Tal espessamento também está associado a trombocitopenia e hemoconcentração na
FHD, sendo um marcador importante e relevante para diagnosticar clinicamente e indicar a gravidade da FHD. Importante ressaltar
que tal achado na vesícula biliar é achado com maior frequência entre o segundo e o terceiro dia de febre do paciente.

CONCLUSOES

A ultrassonografia é uma promissora ferramenta de diagnóstico e prognóstico na dengue. Comparando com os valores de
hematócrito em série (muito utilizado no diagnóstico do dengue), a ultrassonografia teve um melhor valor preditivo na identificação
dos pacientes com risco de dengue grave. Além disso, pode melhorar o monitoramento do estado circulatório e permitir ajustes
oportunos no equilíbrio de fluidos para evitar choque hipovolêmico ou sobrecarga de fluidos de iatrogênica.

REFERENCIAS
Vanjare HA, Mannam P, Mishra AK, Karuppusami R, Carey RAB, Abraham AM, et al. Brain Imaging in Cases with Positive Serology for
Dengue with Neurologic Symptoms: A Clinicoradiologic Correlation. AJNR Am J Neuroradiol. abril de 2018;39(4):699–703.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS RELACIONADOS À DENGUE

INTRODUCAO

A incidência da dengue aumentou dramaticamente nas últimas décadas e estima-se que afete 390 milhões de indivíduos por ano
em todo o globo. A dengue possui quatro sorotipos diferentes e seus espectros clínicos variam desde quadros assintomáticos até
quadros graves que implicam risco em pacientes. Achados ultrassonográficos como o aumento da espessura da vesícula biliar
presentes em um terço dos pacientes com quadro leve e noventa e cinco por cento em pacientes em quadro grave. O diagnóstico
precoce é necessário para reduzir a mortalidade associada com a dengue e, portanto, a combinação de achados clínicos,
laboratoriais e ultrassonográficos são, potencialmente, úteis ao executar um diagnóstico precoce de dengue.

OBJETIVOS Revisar os achados ultrassonográficos dos pacientes diagnosticados com dengue.

METODOLOGIA
Revisão narrativa da literatura com busca na base de dados do Pubmed e da Scielo, sendo incluídos artigos em português e inglês,
selecionados pelo título e resumo, publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos artigos sem imagem e foram usados os
seguintes descritores: Severe dengue, dengue, ultrasound, ultrasonography.

RESULTADOS

Os achados ultrassonográficos são a expressão do aumento da permeabilidade capilar, cujo principal sinal é o extravasamento
plasmático; dos derrames cavitários que podem ser ascite, derrames pleural e pericárdico; e o aumento da espessura da parede da
vesícula biliar, presentes em um terço dos pacientes com a forma leve e em 95% dos casos da forma grave de febre hemorrágica do
dengue (FHD). Como o espessamento da vesícula biliar aumentado aparece na maioria dos casos graves, podemos usá-lo como
base para estudo e, com isso, verificamos quadro padrões diferentes, que são: padrão estriado com múltiplas camadas hipoecóicas
separadas por zonas ecogênicas; padrão assimétrico com tecido ecogênico projetando-se na luz vesicular; padrão de camada
hipoecoica central separada por duas camadas ecogênicas; padrão ecogênico uniforme. No caso dos pacientes graves com FDH
ocorre o predomínio do padrão de espessamento estriado, que ocorre devido ao acúmulo de líquido entre as camadas das paredes
em função da redução da pressão osmótica. Tal espessamento também está associado a trombocitopenia e hemoconcentração na
FHD, sendo um marcador importante e relevante para diagnosticar clinicamente e indicar a gravidade da FHD. Importante ressaltar
que tal achado na vesícula biliar é achado com maior frequência entre o segundo e o terceiro dia de febre do paciente.

CONCLUSOES

A ultrassonografia é uma promissora ferramenta de diagnóstico e prognóstico na dengue. Comparando com os valores de
hematócrito em série (muito utilizado no diagnóstico do dengue), a ultrassonografia teve um melhor valor preditivo na identificação
dos pacientes com risco de dengue grave. Além disso, pode melhorar o monitoramento do estado circulatório e permitir ajustes
oportunos no equilíbrio de fluidos para evitar choque hipovolêmico ou sobrecarga de fluidos de iatrogênica.

REFERENCIAS
Vanjare HA, Mannam P, Mishra AK, Karuppusami R, Carey RAB, Abraham AM, et al. Brain Imaging in Cases with Positive Serology for
Dengue with Neurologic Symptoms: A Clinicoradiologic Correlation. AJNR Am J Neuroradiol. abril de 2018;39(4):699–703.

Página 1205



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13919
Administração de

Empresas
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

3133834 - ANDREZA LOPES ALVES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Lopes de Almeida

TITULO NEUROMARKETING E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

INTRODUCAO

O neuromarketing é uma área que estuda o comportamento do consumidor a partir da lógica do consumo, investigando os
estímulos e a motivação que leva o cliente a adquirir determinado produto, serviço ou conteúdo. Cabe considerar, que conhecendo
melhor o funcionamento do cérebro é possível, através do neuromarketing usar estratégias de marketing que acionam as partes
relacionadas com as emoções. Grandes marcas no mercado utilizam esse conhecimento para enviar mensagens sublinhares para
provocar atividades cerebrais que gerem vendas em maior escala.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo estudar o neuromarketing, sua definição e origem, para compreender a influência no
comportamento do consumidor na decisão de compra

METODOLOGIA

Para embasamento da pesquisa, foram visitados artigos e livros, que formaram uma base para a teoria do assunto abordado. Os
critérios dos materiais lidos foram documentos que abordavam o neuromarketing e sua aplicabilidade, o comportamento do
consumidor e a atuação das marcas nas decisões de compra. A presente pesquisa traz entre outros, autores de referência nas áréas
do marketing e neuromarketing, tais como LINDSTROM (2009), KELLER, KOTLER (2006) e SANTOS (2009). A partir da definição de
neuromarketing, onde esse traz seu propósito de estudar o comportamento do consumidor, com base nas lógicas de consumo.
Esclarecido sua definição, será abordado as técnicas e pilares do neuromarketing, elucidando as diversas formas de aplicabilidade
dessa ciência para obtenção do resultado desejado, entender a conduta do consumidor e as variáveis que o acompanham. Sendo
possível adquirir informações relevantes para fundamentar os argumentos diante da influência das marcas.

RESULTADOS

O Neuromarketing permite que as empresas encantem seus clientes e aumente as vendas, com ferramentas que ajudam a melhorar
o relacionamento O cérebro humano trabalha com a lógica de poupar energia de uma maneira com que utilize a informação mais
recente para decidir ou não por uma compra, em um único dia, nosso cérebro capta muitas informações em redes sociais,
aplicativos, televisão e em vários outros meios.

CONCLUSOES

No decurso dessa pesquisa, foi possível identificar a motivação do consumidor e seu processo para tomada de decisão através do
estudo do neuromarketing, abordando assuntos e identificando seus principais pilares, onde foi possível esclarecer que esses, são
voltados para emoções, engajamento e memória, ou seja, o processo do consumo ocorre pelas sensações ali despertadas. Conclui-
se, portanto, que, as marcas possuem uma estratégia de alcançar o vínculo com o consumidor, para que esse faça parte de uma
comunidade com os mesmos sentimentos, emoções, motivações e estilo de vida.

REFERENCIAS

CIA.EMPREENDEDORA, Neuromarketing: Gere atenção, memória e emoção do seu cliente. Disponível em: HUBERT, M. KENNING, P.
I. A current overview of consumer neuroscience. Journal of Consumer Behavior, n. 7, 2008. KELLER, K. L.; KOTLER, P. Administração
de Marketing, 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. LEE, N. et al. What is neuromarketing? A discussion and agenda for
future research. International Journal of Psychophysiology, v. 63, 2007. LINDSTROM, Martin. A Lógica do consumo: verdades e
mentiras sobre o por que compramos. Tradução Marcello Lino. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
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TITULO NEUROMARKETING E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

INTRODUCAO

O neuromarketing é uma área que estuda o comportamento do consumidor a partir da lógica do consumo, investigando os
estímulos e a motivação que leva o cliente a adquirir determinado produto, serviço ou conteúdo. Cabe considerar, que conhecendo
melhor o funcionamento do cérebro é possível, através do neuromarketing usar estratégias de marketing que acionam as partes
relacionadas com as emoções. Grandes marcas no mercado utilizam esse conhecimento para enviar mensagens sublinhares para
provocar atividades cerebrais que gerem vendas em maior escala.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo estudar o neuromarketing, sua definição e origem, para compreender a influência no
comportamento do consumidor na decisão de compra

METODOLOGIA

Para embasamento da pesquisa, foram visitados artigos e livros, que formaram uma base para a teoria do assunto abordado. Os
critérios dos materiais lidos foram documentos que abordavam o neuromarketing e sua aplicabilidade, o comportamento do
consumidor e a atuação das marcas nas decisões de compra. A presente pesquisa traz entre outros, autores de referência nas áréas
do marketing e neuromarketing, tais como LINDSTROM (2009), KELLER, KOTLER (2006) e SANTOS (2009). A partir da definição de
neuromarketing, onde esse traz seu propósito de estudar o comportamento do consumidor, com base nas lógicas de consumo.
Esclarecido sua definição, será abordado as técnicas e pilares do neuromarketing, elucidando as diversas formas de aplicabilidade
dessa ciência para obtenção do resultado desejado, entender a conduta do consumidor e as variáveis que o acompanham. Sendo
possível adquirir informações relevantes para fundamentar os argumentos diante da influência das marcas.

RESULTADOS

O Neuromarketing permite que as empresas encantem seus clientes e aumente as vendas, com ferramentas que ajudam a melhorar
o relacionamento O cérebro humano trabalha com a lógica de poupar energia de uma maneira com que utilize a informação mais
recente para decidir ou não por uma compra, em um único dia, nosso cérebro capta muitas informações em redes sociais,
aplicativos, televisão e em vários outros meios.

CONCLUSOES

No decurso dessa pesquisa, foi possível identificar a motivação do consumidor e seu processo para tomada de decisão através do
estudo do neuromarketing, abordando assuntos e identificando seus principais pilares, onde foi possível esclarecer que esses, são
voltados para emoções, engajamento e memória, ou seja, o processo do consumo ocorre pelas sensações ali despertadas. Conclui-
se, portanto, que, as marcas possuem uma estratégia de alcançar o vínculo com o consumidor, para que esse faça parte de uma
comunidade com os mesmos sentimentos, emoções, motivações e estilo de vida.

REFERENCIAS

CIA.EMPREENDEDORA, Neuromarketing: Gere atenção, memória e emoção do seu cliente. Disponível em: HUBERT, M. KENNING, P.
I. A current overview of consumer neuroscience. Journal of Consumer Behavior, n. 7, 2008. KELLER, K. L.; KOTLER, P. Administração
de Marketing, 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. LEE, N. et al. What is neuromarketing? A discussion and agenda for
future research. International Journal of Psychophysiology, v. 63, 2007. LINDSTROM, Martin. A Lógica do consumo: verdades e
mentiras sobre o por que compramos. Tradução Marcello Lino. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
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TITULO NEUROMARKETING E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

INTRODUCAO

O neuromarketing é uma área que estuda o comportamento do consumidor a partir da lógica do consumo, investigando os
estímulos e a motivação que leva o cliente a adquirir determinado produto, serviço ou conteúdo. Cabe considerar, que conhecendo
melhor o funcionamento do cérebro é possível, através do neuromarketing usar estratégias de marketing que acionam as partes
relacionadas com as emoções. Grandes marcas no mercado utilizam esse conhecimento para enviar mensagens sublinhares para
provocar atividades cerebrais que gerem vendas em maior escala.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo estudar o neuromarketing, sua definição e origem, para compreender a influência no
comportamento do consumidor na decisão de compra

METODOLOGIA

Para embasamento da pesquisa, foram visitados artigos e livros, que formaram uma base para a teoria do assunto abordado. Os
critérios dos materiais lidos foram documentos que abordavam o neuromarketing e sua aplicabilidade, o comportamento do
consumidor e a atuação das marcas nas decisões de compra. A presente pesquisa traz entre outros, autores de referência nas áréas
do marketing e neuromarketing, tais como LINDSTROM (2009), KELLER, KOTLER (2006) e SANTOS (2009). A partir da definição de
neuromarketing, onde esse traz seu propósito de estudar o comportamento do consumidor, com base nas lógicas de consumo.
Esclarecido sua definição, será abordado as técnicas e pilares do neuromarketing, elucidando as diversas formas de aplicabilidade
dessa ciência para obtenção do resultado desejado, entender a conduta do consumidor e as variáveis que o acompanham. Sendo
possível adquirir informações relevantes para fundamentar os argumentos diante da influência das marcas.

RESULTADOS

O Neuromarketing permite que as empresas encantem seus clientes e aumente as vendas, com ferramentas que ajudam a melhorar
o relacionamento O cérebro humano trabalha com a lógica de poupar energia de uma maneira com que utilize a informação mais
recente para decidir ou não por uma compra, em um único dia, nosso cérebro capta muitas informações em redes sociais,
aplicativos, televisão e em vários outros meios.

CONCLUSOES

No decurso dessa pesquisa, foi possível identificar a motivação do consumidor e seu processo para tomada de decisão através do
estudo do neuromarketing, abordando assuntos e identificando seus principais pilares, onde foi possível esclarecer que esses, são
voltados para emoções, engajamento e memória, ou seja, o processo do consumo ocorre pelas sensações ali despertadas. Conclui-
se, portanto, que, as marcas possuem uma estratégia de alcançar o vínculo com o consumidor, para que esse faça parte de uma
comunidade com os mesmos sentimentos, emoções, motivações e estilo de vida.

REFERENCIAS

CIA.EMPREENDEDORA, Neuromarketing: Gere atenção, memória e emoção do seu cliente. Disponível em: HUBERT, M. KENNING, P.
I. A current overview of consumer neuroscience. Journal of Consumer Behavior, n. 7, 2008. KELLER, K. L.; KOTLER, P. Administração
de Marketing, 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. LEE, N. et al. What is neuromarketing? A discussion and agenda for
future research. International Journal of Psychophysiology, v. 63, 2007. LINDSTROM, Martin. A Lógica do consumo: verdades e
mentiras sobre o por que compramos. Tradução Marcello Lino. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
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TITULO NEUROMARKETING E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

INTRODUCAO

O neuromarketing é uma área que estuda o comportamento do consumidor a partir da lógica do consumo, investigando os
estímulos e a motivação que leva o cliente a adquirir determinado produto, serviço ou conteúdo. Cabe considerar, que conhecendo
melhor o funcionamento do cérebro é possível, através do neuromarketing usar estratégias de marketing que acionam as partes
relacionadas com as emoções. Grandes marcas no mercado utilizam esse conhecimento para enviar mensagens sublinhares para
provocar atividades cerebrais que gerem vendas em maior escala.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo estudar o neuromarketing, sua definição e origem, para compreender a influência no
comportamento do consumidor na decisão de compra

METODOLOGIA

Para embasamento da pesquisa, foram visitados artigos e livros, que formaram uma base para a teoria do assunto abordado. Os
critérios dos materiais lidos foram documentos que abordavam o neuromarketing e sua aplicabilidade, o comportamento do
consumidor e a atuação das marcas nas decisões de compra. A presente pesquisa traz entre outros, autores de referência nas áréas
do marketing e neuromarketing, tais como LINDSTROM (2009), KELLER, KOTLER (2006) e SANTOS (2009). A partir da definição de
neuromarketing, onde esse traz seu propósito de estudar o comportamento do consumidor, com base nas lógicas de consumo.
Esclarecido sua definição, será abordado as técnicas e pilares do neuromarketing, elucidando as diversas formas de aplicabilidade
dessa ciência para obtenção do resultado desejado, entender a conduta do consumidor e as variáveis que o acompanham. Sendo
possível adquirir informações relevantes para fundamentar os argumentos diante da influência das marcas.

RESULTADOS

O Neuromarketing permite que as empresas encantem seus clientes e aumente as vendas, com ferramentas que ajudam a melhorar
o relacionamento O cérebro humano trabalha com a lógica de poupar energia de uma maneira com que utilize a informação mais
recente para decidir ou não por uma compra, em um único dia, nosso cérebro capta muitas informações em redes sociais,
aplicativos, televisão e em vários outros meios.

CONCLUSOES

No decurso dessa pesquisa, foi possível identificar a motivação do consumidor e seu processo para tomada de decisão através do
estudo do neuromarketing, abordando assuntos e identificando seus principais pilares, onde foi possível esclarecer que esses, são
voltados para emoções, engajamento e memória, ou seja, o processo do consumo ocorre pelas sensações ali despertadas. Conclui-
se, portanto, que, as marcas possuem uma estratégia de alcançar o vínculo com o consumidor, para que esse faça parte de uma
comunidade com os mesmos sentimentos, emoções, motivações e estilo de vida.

REFERENCIAS

CIA.EMPREENDEDORA, Neuromarketing: Gere atenção, memória e emoção do seu cliente. Disponível em: HUBERT, M. KENNING, P.
I. A current overview of consumer neuroscience. Journal of Consumer Behavior, n. 7, 2008. KELLER, K. L.; KOTLER, P. Administração
de Marketing, 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. LEE, N. et al. What is neuromarketing? A discussion and agenda for
future research. International Journal of Psychophysiology, v. 63, 2007. LINDSTROM, Martin. A Lógica do consumo: verdades e
mentiras sobre o por que compramos. Tradução Marcello Lino. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
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TITULO NEUROMARKETING E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

INTRODUCAO

O neuromarketing é uma área que estuda o comportamento do consumidor a partir da lógica do consumo, investigando os
estímulos e a motivação que leva o cliente a adquirir determinado produto, serviço ou conteúdo. Cabe considerar, que conhecendo
melhor o funcionamento do cérebro é possível, através do neuromarketing usar estratégias de marketing que acionam as partes
relacionadas com as emoções. Grandes marcas no mercado utilizam esse conhecimento para enviar mensagens sublinhares para
provocar atividades cerebrais que gerem vendas em maior escala.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo estudar o neuromarketing, sua definição e origem, para compreender a influência no
comportamento do consumidor na decisão de compra

METODOLOGIA

Para embasamento da pesquisa, foram visitados artigos e livros, que formaram uma base para a teoria do assunto abordado. Os
critérios dos materiais lidos foram documentos que abordavam o neuromarketing e sua aplicabilidade, o comportamento do
consumidor e a atuação das marcas nas decisões de compra. A presente pesquisa traz entre outros, autores de referência nas áréas
do marketing e neuromarketing, tais como LINDSTROM (2009), KELLER, KOTLER (2006) e SANTOS (2009). A partir da definição de
neuromarketing, onde esse traz seu propósito de estudar o comportamento do consumidor, com base nas lógicas de consumo.
Esclarecido sua definição, será abordado as técnicas e pilares do neuromarketing, elucidando as diversas formas de aplicabilidade
dessa ciência para obtenção do resultado desejado, entender a conduta do consumidor e as variáveis que o acompanham. Sendo
possível adquirir informações relevantes para fundamentar os argumentos diante da influência das marcas.

RESULTADOS

O Neuromarketing permite que as empresas encantem seus clientes e aumente as vendas, com ferramentas que ajudam a melhorar
o relacionamento O cérebro humano trabalha com a lógica de poupar energia de uma maneira com que utilize a informação mais
recente para decidir ou não por uma compra, em um único dia, nosso cérebro capta muitas informações em redes sociais,
aplicativos, televisão e em vários outros meios.

CONCLUSOES

No decurso dessa pesquisa, foi possível identificar a motivação do consumidor e seu processo para tomada de decisão através do
estudo do neuromarketing, abordando assuntos e identificando seus principais pilares, onde foi possível esclarecer que esses, são
voltados para emoções, engajamento e memória, ou seja, o processo do consumo ocorre pelas sensações ali despertadas. Conclui-
se, portanto, que, as marcas possuem uma estratégia de alcançar o vínculo com o consumidor, para que esse faça parte de uma
comunidade com os mesmos sentimentos, emoções, motivações e estilo de vida.

REFERENCIAS

CIA.EMPREENDEDORA, Neuromarketing: Gere atenção, memória e emoção do seu cliente. Disponível em: HUBERT, M. KENNING, P.
I. A current overview of consumer neuroscience. Journal of Consumer Behavior, n. 7, 2008. KELLER, K. L.; KOTLER, P. Administração
de Marketing, 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. LEE, N. et al. What is neuromarketing? A discussion and agenda for
future research. International Journal of Psychophysiology, v. 63, 2007. LINDSTROM, Martin. A Lógica do consumo: verdades e
mentiras sobre o por que compramos. Tradução Marcello Lino. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
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TITULO
Utilização de cateter intravenoso como pino intramedular para osteossíntese de tibiotarso EM UM PÁSSARO TIRIBA (Pyrrhura) –
RELATO DE CASO

INTRODUCAO

As aves possuem peculiaridades anatômicas comparadas a outras espécies em relação aos ossos, sendo eles com formato
aerodinâmico, corticais adelgaçadas e diâmetro reduzido. Acidentes em gaiolas em pássaros domiciliados, colisões e demais
traumas são as causas mais comuns de fraturas cominutivas. O tratamento dessas fraturas se torna um desafio devido as suas
particularidades citadas e com possíveis resultados insatisfatórios, como migração do pino intramedular para superfície articular,
lesões em tecidos moles, músculos, tendões, lesões no endósteo afetando o suprimento sanguíneo e levando a necrose óssea.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de realização osteossíntese com mandril de cateter 24G como pino intramedular em
uma fratura cominutiva no terço médio da tibiotarso de um pássaro tiriba.

METODOLOGIA

Um pássaro Tiriba (Pyrrhura), macho, 6 anos, 60 gramas, deu entrada no HOVET UNISA apresentando dificuldade de locomoção. Ao
exame físico o paciente apresentava-se alerta, ativo, dor a palpação de tibiotarso esquerda. Como exame complementar foi
solicitado exame radiográfico, diagnosticado fratura completada cominutiva no terço médio, com esquirolas ósseas. Paciente foi
encaminhado para procedimento cirúrgico, a fratura foi reduzida manualmente e estabilizada com auxílio de um pino intramedular,
utilizando uma agulha de um cateter 24G, onde o mesmo foi inserido de forma normográda mantendo o alinhamento do foco de
fratura e dos fragmentos adjacentes preservando o eixo axial .

RESULTADOS
A utilização do mandril de cateter 24G como pino intramedular para osteossíntese em uma ave tiriba proporcionou estabilidade da
fratura, conferindo conforto e permitindo um retorno funcional do membro fraturada.

CONCLUSOES
Pode-se concluir que ao uso de agulhas como pino intramedular é uma técnica de baixo custo, pouca exposição do foco, com tempo
cirúrgico reduzido, viável no tratamento de fraturas de tibiotarso de aves, mas que deve-se levar em consideração os riscos e as
complicações e a possível incapacidade de vôo.

REFERENCIAS

M.M. Alievi1, A.N.C. Oliveira2, P.A. Ferreira2, C. Traesel2, L.D. Guimarães3, F. Flores4, S.F. Silva2, J.E.W. Schossler2. Osteossíntese
de úmero em pombos domésticos (Columba livia) associando-se pinos metálicos e polimetilmetacrilato intramedulares após
osteotomia diafisária. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.60, n.4, p.843-850, 2008. Michelle Colpani Fernandes, André Luis Mota da
Costa, André Luis Mota da Costa, Thais, ThaisFernanda da Silva Machado CamargoFernanda da Silva Machado Camargo, Lourenço
Candido, Lourenço CandidoCotesCotes, Flávia Paiffer², Luan de Souza Santos, Flávia Paiffer², Luan de Souza Santos, Reinaldo,
ReinaldoCaetano SilvaCaetano Silva and Rodrigo Hidalgo Friciello Teixeira and Rodrigo Hidalgo Friciello. Use of reconstruction plate
and intramedullary pin for repair of a tibiotarsus fracture in a red-a tibiotarsus fracture in a red-legged seriema – case report.
(https://doi.org/10.17352/ijvsr.000080)%1111222222221,2* International Journal of Veterinary Science and
Research(https://peertechzpublications.com/journals/international-journal-of-
(https://peertechzpublications.com/journals/international-journal-of-veterinary-science-and-research Sabater González, M., (#38)
Calvo Carrasco, D. (2019). Advances in Exotic Animal Osteosynthesis. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice,
22(3), 441–450. doi:10.1016/j.cvex.2019.06.006.
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TITULO
Utilização de cateter intravenoso como pino intramedular para osteossíntese de tibiotarso EM UM PÁSSARO TIRIBA (Pyrrhura) –
RELATO DE CASO

INTRODUCAO

As aves possuem peculiaridades anatômicas comparadas a outras espécies em relação aos ossos, sendo eles com formato
aerodinâmico, corticais adelgaçadas e diâmetro reduzido. Acidentes em gaiolas em pássaros domiciliados, colisões e demais
traumas são as causas mais comuns de fraturas cominutivas. O tratamento dessas fraturas se torna um desafio devido as suas
particularidades citadas e com possíveis resultados insatisfatórios, como migração do pino intramedular para superfície articular,
lesões em tecidos moles, músculos, tendões, lesões no endósteo afetando o suprimento sanguíneo e levando a necrose óssea.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de realização osteossíntese com mandril de cateter 24G como pino intramedular em
uma fratura cominutiva no terço médio da tibiotarso de um pássaro tiriba.

METODOLOGIA

Um pássaro Tiriba (Pyrrhura), macho, 6 anos, 60 gramas, deu entrada no HOVET UNISA apresentando dificuldade de locomoção. Ao
exame físico o paciente apresentava-se alerta, ativo, dor a palpação de tibiotarso esquerda. Como exame complementar foi
solicitado exame radiográfico, diagnosticado fratura completada cominutiva no terço médio, com esquirolas ósseas. Paciente foi
encaminhado para procedimento cirúrgico, a fratura foi reduzida manualmente e estabilizada com auxílio de um pino intramedular,
utilizando uma agulha de um cateter 24G, onde o mesmo foi inserido de forma normográda mantendo o alinhamento do foco de
fratura e dos fragmentos adjacentes preservando o eixo axial .

RESULTADOS
A utilização do mandril de cateter 24G como pino intramedular para osteossíntese em uma ave tiriba proporcionou estabilidade da
fratura, conferindo conforto e permitindo um retorno funcional do membro fraturada.

CONCLUSOES
Pode-se concluir que ao uso de agulhas como pino intramedular é uma técnica de baixo custo, pouca exposição do foco, com tempo
cirúrgico reduzido, viável no tratamento de fraturas de tibiotarso de aves, mas que deve-se levar em consideração os riscos e as
complicações e a possível incapacidade de vôo.

REFERENCIAS

M.M. Alievi1, A.N.C. Oliveira2, P.A. Ferreira2, C. Traesel2, L.D. Guimarães3, F. Flores4, S.F. Silva2, J.E.W. Schossler2. Osteossíntese
de úmero em pombos domésticos (Columba livia) associando-se pinos metálicos e polimetilmetacrilato intramedulares após
osteotomia diafisária. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.60, n.4, p.843-850, 2008. Michelle Colpani Fernandes, André Luis Mota da
Costa, André Luis Mota da Costa, Thais, ThaisFernanda da Silva Machado CamargoFernanda da Silva Machado Camargo, Lourenço
Candido, Lourenço CandidoCotesCotes, Flávia Paiffer², Luan de Souza Santos, Flávia Paiffer², Luan de Souza Santos, Reinaldo,
ReinaldoCaetano SilvaCaetano Silva and Rodrigo Hidalgo Friciello Teixeira and Rodrigo Hidalgo Friciello. Use of reconstruction plate
and intramedullary pin for repair of a tibiotarsus fracture in a red-a tibiotarsus fracture in a red-legged seriema – case report.
(https://doi.org/10.17352/ijvsr.000080)%1111222222221,2* International Journal of Veterinary Science and
Research(https://peertechzpublications.com/journals/international-journal-of-
(https://peertechzpublications.com/journals/international-journal-of-veterinary-science-and-research Sabater González, M., (#38)
Calvo Carrasco, D. (2019). Advances in Exotic Animal Osteosynthesis. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice,
22(3), 441–450. doi:10.1016/j.cvex.2019.06.006.
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TITULO
Utilização de cateter intravenoso como pino intramedular para osteossíntese de tibiotarso EM UM PÁSSARO TIRIBA (Pyrrhura) –
RELATO DE CASO

INTRODUCAO

As aves possuem peculiaridades anatômicas comparadas a outras espécies em relação aos ossos, sendo eles com formato
aerodinâmico, corticais adelgaçadas e diâmetro reduzido. Acidentes em gaiolas em pássaros domiciliados, colisões e demais
traumas são as causas mais comuns de fraturas cominutivas. O tratamento dessas fraturas se torna um desafio devido as suas
particularidades citadas e com possíveis resultados insatisfatórios, como migração do pino intramedular para superfície articular,
lesões em tecidos moles, músculos, tendões, lesões no endósteo afetando o suprimento sanguíneo e levando a necrose óssea.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de realização osteossíntese com mandril de cateter 24G como pino intramedular em
uma fratura cominutiva no terço médio da tibiotarso de um pássaro tiriba.

METODOLOGIA

Um pássaro Tiriba (Pyrrhura), macho, 6 anos, 60 gramas, deu entrada no HOVET UNISA apresentando dificuldade de locomoção. Ao
exame físico o paciente apresentava-se alerta, ativo, dor a palpação de tibiotarso esquerda. Como exame complementar foi
solicitado exame radiográfico, diagnosticado fratura completada cominutiva no terço médio, com esquirolas ósseas. Paciente foi
encaminhado para procedimento cirúrgico, a fratura foi reduzida manualmente e estabilizada com auxílio de um pino intramedular,
utilizando uma agulha de um cateter 24G, onde o mesmo foi inserido de forma normográda mantendo o alinhamento do foco de
fratura e dos fragmentos adjacentes preservando o eixo axial .

RESULTADOS
A utilização do mandril de cateter 24G como pino intramedular para osteossíntese em uma ave tiriba proporcionou estabilidade da
fratura, conferindo conforto e permitindo um retorno funcional do membro fraturada.

CONCLUSOES
Pode-se concluir que ao uso de agulhas como pino intramedular é uma técnica de baixo custo, pouca exposição do foco, com tempo
cirúrgico reduzido, viável no tratamento de fraturas de tibiotarso de aves, mas que deve-se levar em consideração os riscos e as
complicações e a possível incapacidade de vôo.

REFERENCIAS

M.M. Alievi1, A.N.C. Oliveira2, P.A. Ferreira2, C. Traesel2, L.D. Guimarães3, F. Flores4, S.F. Silva2, J.E.W. Schossler2. Osteossíntese
de úmero em pombos domésticos (Columba livia) associando-se pinos metálicos e polimetilmetacrilato intramedulares após
osteotomia diafisária. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.60, n.4, p.843-850, 2008. Michelle Colpani Fernandes, André Luis Mota da
Costa, André Luis Mota da Costa, Thais, ThaisFernanda da Silva Machado CamargoFernanda da Silva Machado Camargo, Lourenço
Candido, Lourenço CandidoCotesCotes, Flávia Paiffer², Luan de Souza Santos, Flávia Paiffer², Luan de Souza Santos, Reinaldo,
ReinaldoCaetano SilvaCaetano Silva and Rodrigo Hidalgo Friciello Teixeira and Rodrigo Hidalgo Friciello. Use of reconstruction plate
and intramedullary pin for repair of a tibiotarsus fracture in a red-a tibiotarsus fracture in a red-legged seriema – case report.
(https://doi.org/10.17352/ijvsr.000080)%1111222222221,2* International Journal of Veterinary Science and
Research(https://peertechzpublications.com/journals/international-journal-of-
(https://peertechzpublications.com/journals/international-journal-of-veterinary-science-and-research Sabater González, M., (#38)
Calvo Carrasco, D. (2019). Advances in Exotic Animal Osteosynthesis. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice,
22(3), 441–450. doi:10.1016/j.cvex.2019.06.006.
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TITULO
Utilização de cateter intravenoso como pino intramedular para osteossíntese de tibiotarso EM UM PÁSSARO TIRIBA (Pyrrhura) –
RELATO DE CASO

INTRODUCAO

As aves possuem peculiaridades anatômicas comparadas a outras espécies em relação aos ossos, sendo eles com formato
aerodinâmico, corticais adelgaçadas e diâmetro reduzido. Acidentes em gaiolas em pássaros domiciliados, colisões e demais
traumas são as causas mais comuns de fraturas cominutivas. O tratamento dessas fraturas se torna um desafio devido as suas
particularidades citadas e com possíveis resultados insatisfatórios, como migração do pino intramedular para superfície articular,
lesões em tecidos moles, músculos, tendões, lesões no endósteo afetando o suprimento sanguíneo e levando a necrose óssea.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de realização osteossíntese com mandril de cateter 24G como pino intramedular em
uma fratura cominutiva no terço médio da tibiotarso de um pássaro tiriba.

METODOLOGIA

Um pássaro Tiriba (Pyrrhura), macho, 6 anos, 60 gramas, deu entrada no HOVET UNISA apresentando dificuldade de locomoção. Ao
exame físico o paciente apresentava-se alerta, ativo, dor a palpação de tibiotarso esquerda. Como exame complementar foi
solicitado exame radiográfico, diagnosticado fratura completada cominutiva no terço médio, com esquirolas ósseas. Paciente foi
encaminhado para procedimento cirúrgico, a fratura foi reduzida manualmente e estabilizada com auxílio de um pino intramedular,
utilizando uma agulha de um cateter 24G, onde o mesmo foi inserido de forma normográda mantendo o alinhamento do foco de
fratura e dos fragmentos adjacentes preservando o eixo axial .

RESULTADOS
A utilização do mandril de cateter 24G como pino intramedular para osteossíntese em uma ave tiriba proporcionou estabilidade da
fratura, conferindo conforto e permitindo um retorno funcional do membro fraturada.

CONCLUSOES
Pode-se concluir que ao uso de agulhas como pino intramedular é uma técnica de baixo custo, pouca exposição do foco, com tempo
cirúrgico reduzido, viável no tratamento de fraturas de tibiotarso de aves, mas que deve-se levar em consideração os riscos e as
complicações e a possível incapacidade de vôo.

REFERENCIAS

M.M. Alievi1, A.N.C. Oliveira2, P.A. Ferreira2, C. Traesel2, L.D. Guimarães3, F. Flores4, S.F. Silva2, J.E.W. Schossler2. Osteossíntese
de úmero em pombos domésticos (Columba livia) associando-se pinos metálicos e polimetilmetacrilato intramedulares após
osteotomia diafisária. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.60, n.4, p.843-850, 2008. Michelle Colpani Fernandes, André Luis Mota da
Costa, André Luis Mota da Costa, Thais, ThaisFernanda da Silva Machado CamargoFernanda da Silva Machado Camargo, Lourenço
Candido, Lourenço CandidoCotesCotes, Flávia Paiffer², Luan de Souza Santos, Flávia Paiffer², Luan de Souza Santos, Reinaldo,
ReinaldoCaetano SilvaCaetano Silva and Rodrigo Hidalgo Friciello Teixeira and Rodrigo Hidalgo Friciello. Use of reconstruction plate
and intramedullary pin for repair of a tibiotarsus fracture in a red-a tibiotarsus fracture in a red-legged seriema – case report.
(https://doi.org/10.17352/ijvsr.000080)%1111222222221,2* International Journal of Veterinary Science and
Research(https://peertechzpublications.com/journals/international-journal-of-
(https://peertechzpublications.com/journals/international-journal-of-veterinary-science-and-research Sabater González, M., (#38)
Calvo Carrasco, D. (2019). Advances in Exotic Animal Osteosynthesis. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice,
22(3), 441–450. doi:10.1016/j.cvex.2019.06.006.
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TITULO Ultrassonografia torácica e Pneumopatias em Primatas não Humanos

INTRODUCAO
Primatas não humanos são muito utilizados em pesquisas de anatomia e fisiologia, devido a semelhança com os humanos. Ainda
há escassez na padronização em determinadas espécies de cativeiro, necessitando o estabelecimento do que é normal e
patológico. A ultrassonografia pulmonar é uma ferramenta no diagnóstico precoce de injúrias pulmonares.

OBJETIVOS
Avaliar a contribuição de exames ultrassonográficos da região torácica em primatas neotropicais Callithrix sp e Alouatta sp no
diagnóstico de pneumopatias.

METODOLOGIA

Obteve-se parâmetros de 184 primatas não humanos, de diversas idades, ambos os sexos da ONG Projeto Mucky em Itu, SP e
Zooloógico Estoril em São Bernando do Campo,SP. Os procedimentos foram autorizados pelo CEUA UNISA n.57/2021 e SISBIO
n.78874-1. A avaliação ultrassonográfica torácica foi realizada com aparelho LOGIQe – R7, com transdutor linear de 12 MHz e 22
MHZ, em janela paraesternal esquerda e direita, com a aplicação de gel condutor, em 4 pontos em antímero esquerdo e direito, com
intuito de detectar a presença de Linhas B, consolidações com broncogramas estáticos e dinâmicos.

RESULTADOS

Linhas B foram observadas em 24% dos animais, as consolidações com broncograma estático em 11% dos animais e as
consolidações com broncograma estático em 24% dos animais, constatou-se que a ocorrência de consolidação, tanto com
broncograma estático ou dinâmico, estão associadas à presença de linhas B. Após a realização dos exames, um Callithrix jacchus e
um Callithrix penicillata faleceram, ambos com achado de consolidação lobar ao exame ultrassonográfico, após a necrópsia. o
diagnóstico histopatológico compatível com pneumonia supurativa foi observado em ambos, relacionando o quadro do paciente
com o achado ultrassonográfico, primeiro trabalho com ultrassonografia torácica em primatas neotropicais. O ultrassom torácico
demonstrou acurácia semelhante à tomografia, superando a radiografia torácica em humanos com insuficiência respiratória aguda,
trata-se de um método complementar, já que a distinção entre pneumonia e atelectasia por reabsorção tecidual só é possível
quando a lesão está em contato com a pleura visceral, e possibilita uma janela para avaliação ultrassonográfica.

CONCLUSOES
Ultrassonografia torácica é um método viável na rotina clínica, além de ser um exame não invasivo, demonstrou-se uma ferramenta
útil para diagnóstico de distúrbios pulmonares em primatas neotropicais. em Callithrix sp foi possível correlacionar a presença de
consolidações pulmonares detectadas na avaliação ultrassonográfica torácica com pneumonias.

REFERENCIAS

1. Mojoli F, et al. Lung Ultrasound for Critically Ill Patients. American journal of respiratory and critical care medicine
2019;199(6):701–714. 2. Lichtenstein DA, et al. The comet-tail artifact. An ultrasound sign of alveolar-interstitial syndrome.
American Journal Respiratory Critical Care Medicine 1997;156(5):p.1640-1646. 3. Soldati G, et al. Lung ultrasonography may provide
an indirect estimation of lung porosity and airspace geometry. Respiration 2014;88(6):458-468. 4. Tierney DM, et al. Comparative
Performance of Pulmonary Ultrasound, Chest Radiograph, and CT Among Patients With Acute Respiratory Failure. Critical Care
Medicine 2020;48(2):151-157. 5. Lichtenstein DA, et al. The dynamic air bronchogram. A lung ultrasound sign of alveolar
consolidation ruling out atelectasis. Chest 2009;135(6):1421-1425.
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TITULO Ultrassonografia torácica e Pneumopatias em Primatas não Humanos

INTRODUCAO
Primatas não humanos são muito utilizados em pesquisas de anatomia e fisiologia, devido a semelhança com os humanos. Ainda
há escassez na padronização em determinadas espécies de cativeiro, necessitando o estabelecimento do que é normal e
patológico. A ultrassonografia pulmonar é uma ferramenta no diagnóstico precoce de injúrias pulmonares.

OBJETIVOS
Avaliar a contribuição de exames ultrassonográficos da região torácica em primatas neotropicais Callithrix sp e Alouatta sp no
diagnóstico de pneumopatias.

METODOLOGIA

Obteve-se parâmetros de 184 primatas não humanos, de diversas idades, ambos os sexos da ONG Projeto Mucky em Itu, SP e
Zooloógico Estoril em São Bernando do Campo,SP. Os procedimentos foram autorizados pelo CEUA UNISA n.57/2021 e SISBIO
n.78874-1. A avaliação ultrassonográfica torácica foi realizada com aparelho LOGIQe – R7, com transdutor linear de 12 MHz e 22
MHZ, em janela paraesternal esquerda e direita, com a aplicação de gel condutor, em 4 pontos em antímero esquerdo e direito, com
intuito de detectar a presença de Linhas B, consolidações com broncogramas estáticos e dinâmicos.

RESULTADOS

Linhas B foram observadas em 24% dos animais, as consolidações com broncograma estático em 11% dos animais e as
consolidações com broncograma estático em 24% dos animais, constatou-se que a ocorrência de consolidação, tanto com
broncograma estático ou dinâmico, estão associadas à presença de linhas B. Após a realização dos exames, um Callithrix jacchus e
um Callithrix penicillata faleceram, ambos com achado de consolidação lobar ao exame ultrassonográfico, após a necrópsia. o
diagnóstico histopatológico compatível com pneumonia supurativa foi observado em ambos, relacionando o quadro do paciente
com o achado ultrassonográfico, primeiro trabalho com ultrassonografia torácica em primatas neotropicais. O ultrassom torácico
demonstrou acurácia semelhante à tomografia, superando a radiografia torácica em humanos com insuficiência respiratória aguda,
trata-se de um método complementar, já que a distinção entre pneumonia e atelectasia por reabsorção tecidual só é possível
quando a lesão está em contato com a pleura visceral, e possibilita uma janela para avaliação ultrassonográfica.

CONCLUSOES
Ultrassonografia torácica é um método viável na rotina clínica, além de ser um exame não invasivo, demonstrou-se uma ferramenta
útil para diagnóstico de distúrbios pulmonares em primatas neotropicais. em Callithrix sp foi possível correlacionar a presença de
consolidações pulmonares detectadas na avaliação ultrassonográfica torácica com pneumonias.

REFERENCIAS

1. Mojoli F, et al. Lung Ultrasound for Critically Ill Patients. American journal of respiratory and critical care medicine
2019;199(6):701–714. 2. Lichtenstein DA, et al. The comet-tail artifact. An ultrasound sign of alveolar-interstitial syndrome.
American Journal Respiratory Critical Care Medicine 1997;156(5):p.1640-1646. 3. Soldati G, et al. Lung ultrasonography may provide
an indirect estimation of lung porosity and airspace geometry. Respiration 2014;88(6):458-468. 4. Tierney DM, et al. Comparative
Performance of Pulmonary Ultrasound, Chest Radiograph, and CT Among Patients With Acute Respiratory Failure. Critical Care
Medicine 2020;48(2):151-157. 5. Lichtenstein DA, et al. The dynamic air bronchogram. A lung ultrasound sign of alveolar
consolidation ruling out atelectasis. Chest 2009;135(6):1421-1425.
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TITULO Ultrassonografia torácica e Pneumopatias em Primatas não Humanos

INTRODUCAO
Primatas não humanos são muito utilizados em pesquisas de anatomia e fisiologia, devido a semelhança com os humanos. Ainda
há escassez na padronização em determinadas espécies de cativeiro, necessitando o estabelecimento do que é normal e
patológico. A ultrassonografia pulmonar é uma ferramenta no diagnóstico precoce de injúrias pulmonares.

OBJETIVOS
Avaliar a contribuição de exames ultrassonográficos da região torácica em primatas neotropicais Callithrix sp e Alouatta sp no
diagnóstico de pneumopatias.

METODOLOGIA

Obteve-se parâmetros de 184 primatas não humanos, de diversas idades, ambos os sexos da ONG Projeto Mucky em Itu, SP e
Zooloógico Estoril em São Bernando do Campo,SP. Os procedimentos foram autorizados pelo CEUA UNISA n.57/2021 e SISBIO
n.78874-1. A avaliação ultrassonográfica torácica foi realizada com aparelho LOGIQe – R7, com transdutor linear de 12 MHz e 22
MHZ, em janela paraesternal esquerda e direita, com a aplicação de gel condutor, em 4 pontos em antímero esquerdo e direito, com
intuito de detectar a presença de Linhas B, consolidações com broncogramas estáticos e dinâmicos.

RESULTADOS

Linhas B foram observadas em 24% dos animais, as consolidações com broncograma estático em 11% dos animais e as
consolidações com broncograma estático em 24% dos animais, constatou-se que a ocorrência de consolidação, tanto com
broncograma estático ou dinâmico, estão associadas à presença de linhas B. Após a realização dos exames, um Callithrix jacchus e
um Callithrix penicillata faleceram, ambos com achado de consolidação lobar ao exame ultrassonográfico, após a necrópsia. o
diagnóstico histopatológico compatível com pneumonia supurativa foi observado em ambos, relacionando o quadro do paciente
com o achado ultrassonográfico, primeiro trabalho com ultrassonografia torácica em primatas neotropicais. O ultrassom torácico
demonstrou acurácia semelhante à tomografia, superando a radiografia torácica em humanos com insuficiência respiratória aguda,
trata-se de um método complementar, já que a distinção entre pneumonia e atelectasia por reabsorção tecidual só é possível
quando a lesão está em contato com a pleura visceral, e possibilita uma janela para avaliação ultrassonográfica.

CONCLUSOES
Ultrassonografia torácica é um método viável na rotina clínica, além de ser um exame não invasivo, demonstrou-se uma ferramenta
útil para diagnóstico de distúrbios pulmonares em primatas neotropicais. em Callithrix sp foi possível correlacionar a presença de
consolidações pulmonares detectadas na avaliação ultrassonográfica torácica com pneumonias.

REFERENCIAS

1. Mojoli F, et al. Lung Ultrasound for Critically Ill Patients. American journal of respiratory and critical care medicine
2019;199(6):701–714. 2. Lichtenstein DA, et al. The comet-tail artifact. An ultrasound sign of alveolar-interstitial syndrome.
American Journal Respiratory Critical Care Medicine 1997;156(5):p.1640-1646. 3. Soldati G, et al. Lung ultrasonography may provide
an indirect estimation of lung porosity and airspace geometry. Respiration 2014;88(6):458-468. 4. Tierney DM, et al. Comparative
Performance of Pulmonary Ultrasound, Chest Radiograph, and CT Among Patients With Acute Respiratory Failure. Critical Care
Medicine 2020;48(2):151-157. 5. Lichtenstein DA, et al. The dynamic air bronchogram. A lung ultrasound sign of alveolar
consolidation ruling out atelectasis. Chest 2009;135(6):1421-1425.
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TITULO LESÕES DERMATOLOGICAS SÓLIDAS BENIGNAS EM CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS PELA ULTRASSONOGRAFIA

INTRODUCAO

Na dermatologia, o exame clínico muitas vezes é associado a histopatologia para então ser diagnosticada cada moléstia; entretanto,
o exame clínico por si só pode não ser suficiente para um diagnóstico preciso, além do fato das biópsias de pele apresentarem
morbidades associadas. Com o avanço tecnológico contínuo, essa certa limitação pôde então ser corrigida, através de tecnologias
de imagem auxiliares disponíveis para dermatologistas, o que auxilia e muito no diagnóstico e tratamento das comorbidades da
pele. Dentre as tecnologias de imagens emergentes, a ultrassonografia acaba sendo a principal escolha dos profissionais de saúde,
já que apresenta muitos benefícios, como fácil acessibilidade, sem necessidade de sedação, ausência de radiação e resolução
superior para lesão de partes moles. Ela permite um diagnóstico específico de algumas lesões benignas típicas e ajuda a orientar
investigações adicionais, pois fornece informações detalhadas sobre a localização da lesão, caracterização (sólido versus cístico),
vascularização e compressibilidade.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de lesões dermatológicas sólidas benignas em crianças.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, através
da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms)
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os
artigos que estava de acordo com o objetivo desse estudo.

RESULTADOS

O diagnóstico de lesões dermatológicas em crianças, como as lesões sólidas benignas, pela ultrassonografia tem maior acurácia.
Lesões essas como lipoma, lipoblastoma, necrose gordurosa subcutânea, fasceíte nodular, hamartoma fibroso da infância,
miofibromatose infantil, neurofibroma plexiforme, dentre outras afecções. Foram identificados lesões sólidas benignas, cujo
aspecto ultrassonográfico apresentou massa hipoecóica, algumas com áreas hipoecogênicas interpostas, outras hipoecóicas.
Algumas lesões foram capazes de mostrar ao Doppler colorido vascularização periférica. As lesões se mostraram com contornos
bem definidos. Houveram também lesões que apresentaram sinal de líquido central, sugerindo necrose.

CONCLUSOES

A US é capaz de fornecer um diagnóstico específico em algumas condições patológicas dermatológicas em crianças, como tumores
de tecidos moles superficiais e lesões semelhantes a tumores. Dessa forma, é possível estreitar o diagnóstico diferencial e
identificar lesões que precisam de exames de imagem ou biópsia adicionais. Sendo assim, os achados de US devem sempre ser
considerados no contexto da apresentação clínica. O conhecimento da técnica de US e os principais achados de imagem de uma
quantidade significativa de lesões de tecidos moles encontradas em crianças facilitarão o estabelecimento do diagnóstico correto e
orientarão o manejo.

REFERENCIAS
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PMCID: PMC7469876. Kim HW, Yoo SY, Oh S, Jeon TY, Kim JH. Ultrasonography of Pediatric Superficial Soft Tissue Tumors and
Tumor-Like Lesions. Korean J Radiol. 2020 Mar;21(3):341-355. doi: 10.3348/kjr.2019.0343. PMID: 32090527; PMCID: PMC7039727.
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TITULO LESÕES DERMATOLOGICAS SÓLIDAS BENIGNAS EM CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS PELA ULTRASSONOGRAFIA

INTRODUCAO

Na dermatologia, o exame clínico muitas vezes é associado a histopatologia para então ser diagnosticada cada moléstia; entretanto,
o exame clínico por si só pode não ser suficiente para um diagnóstico preciso, além do fato das biópsias de pele apresentarem
morbidades associadas. Com o avanço tecnológico contínuo, essa certa limitação pôde então ser corrigida, através de tecnologias
de imagem auxiliares disponíveis para dermatologistas, o que auxilia e muito no diagnóstico e tratamento das comorbidades da
pele. Dentre as tecnologias de imagens emergentes, a ultrassonografia acaba sendo a principal escolha dos profissionais de saúde,
já que apresenta muitos benefícios, como fácil acessibilidade, sem necessidade de sedação, ausência de radiação e resolução
superior para lesão de partes moles. Ela permite um diagnóstico específico de algumas lesões benignas típicas e ajuda a orientar
investigações adicionais, pois fornece informações detalhadas sobre a localização da lesão, caracterização (sólido versus cístico),
vascularização e compressibilidade.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de lesões dermatológicas sólidas benignas em crianças.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, através
da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms)
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os
artigos que estava de acordo com o objetivo desse estudo.

RESULTADOS

O diagnóstico de lesões dermatológicas em crianças, como as lesões sólidas benignas, pela ultrassonografia tem maior acurácia.
Lesões essas como lipoma, lipoblastoma, necrose gordurosa subcutânea, fasceíte nodular, hamartoma fibroso da infância,
miofibromatose infantil, neurofibroma plexiforme, dentre outras afecções. Foram identificados lesões sólidas benignas, cujo
aspecto ultrassonográfico apresentou massa hipoecóica, algumas com áreas hipoecogênicas interpostas, outras hipoecóicas.
Algumas lesões foram capazes de mostrar ao Doppler colorido vascularização periférica. As lesões se mostraram com contornos
bem definidos. Houveram também lesões que apresentaram sinal de líquido central, sugerindo necrose.

CONCLUSOES

A US é capaz de fornecer um diagnóstico específico em algumas condições patológicas dermatológicas em crianças, como tumores
de tecidos moles superficiais e lesões semelhantes a tumores. Dessa forma, é possível estreitar o diagnóstico diferencial e
identificar lesões que precisam de exames de imagem ou biópsia adicionais. Sendo assim, os achados de US devem sempre ser
considerados no contexto da apresentação clínica. O conhecimento da técnica de US e os principais achados de imagem de uma
quantidade significativa de lesões de tecidos moles encontradas em crianças facilitarão o estabelecimento do diagnóstico correto e
orientarão o manejo.

REFERENCIAS
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principles. J Am Acad Dermatol. 2019 Apr;80(4):1114-1120. doi: 10.1016/j.jaad.2018.11.042. Epub 2018 Dec 4. PMID: 30528311;
PMCID: PMC7469876. Kim HW, Yoo SY, Oh S, Jeon TY, Kim JH. Ultrasonography of Pediatric Superficial Soft Tissue Tumors and
Tumor-Like Lesions. Korean J Radiol. 2020 Mar;21(3):341-355. doi: 10.3348/kjr.2019.0343. PMID: 32090527; PMCID: PMC7039727.
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TITULO COMO VOU ENVELHECER? PERPECTIVAS DE JOVENS QUE VIVEM COM HIV A RESPEITO DO PRÓPRIO ENVELHECIMENTO

INTRODUCAO
De acordo com o Boletim Epidemiológico¹ houve aumento de 52,9% na infecção pelo HIV entre 20 e 34 anos. No contexto de uma
sociedade que envelhece e considerando o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como a AIDS, torna-se relevante
conhecer a perspectiva de jovens que vivem com HIV a respeito de seu próprio envelhecimento.

OBJETIVOS Compreender como jovens que vivem com HIV planejam seu processo de envelhecimento

METODOLOGIA

Estudo prospectivo e exploratório, de abordagem qualitativa, realizado com jovens que vivem com HIV participantes de um grupo
nacional de apoio mediado por uma rede social na qual foi enviado convite com link de questionário com 21 questões. Os dados
relativos à caracterização dos participantes foram analisados por meio da estatística descritiva e e os dados qualitativos
submetidos à análise de conteúdo proposta por Bardin, na qual emergiram duas categorias centrais. Este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética da Universidade Santo Amaro sob o número 59344222.5.0000.0081.

RESULTADOS

Participaram deste estudo 95 jovens com idade média de 23,5 anos (dp: 5,77) sendo a maioria heterossexuais (45,26%) pretos
(46,31%), solteiros (85,26%), com ensino médio completo (41,05%), desempregados (41,05%), sexualmente ativos (96,84%), com
autopercepção de saúde regular (47,36%). Na categoria “Um dia após o outro: a falta de esperança no envelhecer” os participantes
se mostraram com baixa esperança em atingir 60 anos e informaram dificuldades para manter o ânimo e as expectativas
associados à falta de apoio dos familiares, às dificuldades para adesão ao tratamento e o estigma da doença. Já na categoria
“Adaptação e superação para alcançar a terceira idade”, os jovens apontaram que um estilo de vida saudável, adesão ao tratamento
e a existência de sonhos e desejos a serem realizados são motivação para superar as adversidades e planejar o envelhecimento.

CONCLUSOES
A motivação para atingir à terceira idade os fazem seguir em frente e superar os desafios impostos pelo HIV. Ademais, as
dificuldades apontadas para envelhecer podem subsidiar ações mais assertivas e de maior efetividade a das políticas públicas
voltadas ao jovem e ao seu contexto familiar.
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TITULO COMO VOU ENVELHECER? PERPECTIVAS DE JOVENS QUE VIVEM COM HIV A RESPEITO DO PRÓPRIO ENVELHECIMENTO

INTRODUCAO
De acordo com o Boletim Epidemiológico¹ houve aumento de 52,9% na infecção pelo HIV entre 20 e 34 anos. No contexto de uma
sociedade que envelhece e considerando o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como a AIDS, torna-se relevante
conhecer a perspectiva de jovens que vivem com HIV a respeito de seu próprio envelhecimento.

OBJETIVOS Compreender como jovens que vivem com HIV planejam seu processo de envelhecimento

METODOLOGIA

Estudo prospectivo e exploratório, de abordagem qualitativa, realizado com jovens que vivem com HIV participantes de um grupo
nacional de apoio mediado por uma rede social na qual foi enviado convite com link de questionário com 21 questões. Os dados
relativos à caracterização dos participantes foram analisados por meio da estatística descritiva e e os dados qualitativos
submetidos à análise de conteúdo proposta por Bardin, na qual emergiram duas categorias centrais. Este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética da Universidade Santo Amaro sob o número 59344222.5.0000.0081.

RESULTADOS

Participaram deste estudo 95 jovens com idade média de 23,5 anos (dp: 5,77) sendo a maioria heterossexuais (45,26%) pretos
(46,31%), solteiros (85,26%), com ensino médio completo (41,05%), desempregados (41,05%), sexualmente ativos (96,84%), com
autopercepção de saúde regular (47,36%). Na categoria “Um dia após o outro: a falta de esperança no envelhecer” os participantes
se mostraram com baixa esperança em atingir 60 anos e informaram dificuldades para manter o ânimo e as expectativas
associados à falta de apoio dos familiares, às dificuldades para adesão ao tratamento e o estigma da doença. Já na categoria
“Adaptação e superação para alcançar a terceira idade”, os jovens apontaram que um estilo de vida saudável, adesão ao tratamento
e a existência de sonhos e desejos a serem realizados são motivação para superar as adversidades e planejar o envelhecimento.

CONCLUSOES
A motivação para atingir à terceira idade os fazem seguir em frente e superar os desafios impostos pelo HIV. Ademais, as
dificuldades apontadas para envelhecer podem subsidiar ações mais assertivas e de maior efetividade a das políticas públicas
voltadas ao jovem e ao seu contexto familiar.

REFERENCIAS

Rodrigues JÁ, Silva LHF, Albuquerque SGE, Nogueira JA, Anjos UU, Nascimento JA. Fatores Contribuintes Da Vulnerabilidade
Individual Dos Jovens Ao Hiv. RBCS [Internet]. 28º de junho de 2016 [citado 9º de outubro de 2022];20(2):141-8. Disponível em:
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/16073. Pereira, Bianca de Souza et al. Fatores associados à infecção
pelo HIV/AIDS entre adolescentes e adultos jovens matriculados em Centro de Testagem e Aconselhamento no Estado da Bahia,
Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva [online]. 2014, v. 19, n. 03 [Acessado 9 Outubro 2022] , pp. 747-758. Disponível em:
(#60)https://doi.org/10.1590/1413-81232014193.16042013(#62). Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.
Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2021. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-
br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2021/boletim-epidemiologico-especial-hiv-aids-
2021.pdf/view

Página 1221



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13926
Enfermagem de Doenças

Contagiosas
10 - Trabalho de Conclusão de Curso

- TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4073665 - LILIAN BERILLO DOS SANTOS PAMPLONA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO COMO VOU ENVELHECER? PERPECTIVAS DE JOVENS QUE VIVEM COM HIV A RESPEITO DO PRÓPRIO ENVELHECIMENTO

INTRODUCAO
De acordo com o Boletim Epidemiológico¹ houve aumento de 52,9% na infecção pelo HIV entre 20 e 34 anos. No contexto de uma
sociedade que envelhece e considerando o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como a AIDS, torna-se relevante
conhecer a perspectiva de jovens que vivem com HIV a respeito de seu próprio envelhecimento.

OBJETIVOS Compreender como jovens que vivem com HIV planejam seu processo de envelhecimento

METODOLOGIA

Estudo prospectivo e exploratório, de abordagem qualitativa, realizado com jovens que vivem com HIV participantes de um grupo
nacional de apoio mediado por uma rede social na qual foi enviado convite com link de questionário com 21 questões. Os dados
relativos à caracterização dos participantes foram analisados por meio da estatística descritiva e e os dados qualitativos
submetidos à análise de conteúdo proposta por Bardin, na qual emergiram duas categorias centrais. Este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética da Universidade Santo Amaro sob o número 59344222.5.0000.0081.

RESULTADOS

Participaram deste estudo 95 jovens com idade média de 23,5 anos (dp: 5,77) sendo a maioria heterossexuais (45,26%) pretos
(46,31%), solteiros (85,26%), com ensino médio completo (41,05%), desempregados (41,05%), sexualmente ativos (96,84%), com
autopercepção de saúde regular (47,36%). Na categoria “Um dia após o outro: a falta de esperança no envelhecer” os participantes
se mostraram com baixa esperança em atingir 60 anos e informaram dificuldades para manter o ânimo e as expectativas
associados à falta de apoio dos familiares, às dificuldades para adesão ao tratamento e o estigma da doença. Já na categoria
“Adaptação e superação para alcançar a terceira idade”, os jovens apontaram que um estilo de vida saudável, adesão ao tratamento
e a existência de sonhos e desejos a serem realizados são motivação para superar as adversidades e planejar o envelhecimento.

CONCLUSOES
A motivação para atingir à terceira idade os fazem seguir em frente e superar os desafios impostos pelo HIV. Ademais, as
dificuldades apontadas para envelhecer podem subsidiar ações mais assertivas e de maior efetividade a das políticas públicas
voltadas ao jovem e ao seu contexto familiar.
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br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2021/boletim-epidemiologico-especial-hiv-aids-
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TITULO
DETERMINAÇÃO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO LEITE UTILIZANDO MÉTODOS FÍSICO-
QUÍMICOS

INTRODUCAO

O Programa Nacional de Qualidade do Leite constituído pelo Decreto 9.013/2017 estabelece a necessidade de inspeção de leite e
derivados até a expedição do produto final de forma a garantir a segurança alimentar da população conforme Instrução Normativa
77. (Brasil, 2018). A prática de adulteração no leite é comum no processo produtivo por meio de adição de conservantes visando
prolongar a vida útil, água para aumentar o volume, reconstituintes de densidade aumentando a concentração de sólidos e mascarar
o volume de água, e neutralizantes da acidez. (CASTANHEIRA, 2012). A qualidade do leite é avaliada através de parâmetros físico-
químicos (estabilidade ao alizarol, acidez titulável, densidade relativa, índice crioscópico), pela sua composição (concentração de
gordura, proteína, extrato seco desengordurado) e parâmetros higiênico-sanitários. (SANDOVAL, 2021)

OBJETIVOS Realizar análises físico-químicas para avaliar a qualidade do leite e identificar possíveis fraudes no processo produtivo.

METODOLOGIA
Foram coletadas amostras de leite nas etapas do processo produtivo de obtenção de leite e realizadas análises físico-químicas em
laboratório de controle de qualidade de uma indústria de laticínios no município de São Domingos do Araguaia PA. Os resultados
das análises físico-químicas foram comparadas com os padrões de qualidades estabelecidos pela legislação vigente.

RESULTADOS

As análises mostraram que os indicadores pH e acidez responsáveis pelas boas condições de resistência aos processos de
industrialização e controle do desenvolvimento dos microorganismos mesofílicos foram satisfatórias, atendendo as
regulamentações, com valores médios de 6,7 para pH e 0,15 g/100ml para acidez em ácido lático. O teste de alizarol comprovou que
o leite é resistente ao tratamento térmico permitindo a pasteurização. A avaliação da eficiência do tratamento térmico através das
análises de fosfatase e peroxidase apresentaram coloração cinza e inalterada, respectivamente conforme estabelece a legislação.
Pelas análises de crioscopia e densidade o leite não sofreu adulteração por adição de água, apresentando valores médios de -
0,530ºH e 1,03 g/ml a 15ºC. O teor de gordura e proteína foram de 3% e 3,9% o que atende as exigências legais para produção de
derivados do leite. As análises para identificação de fraudes no processo produtivo do leite para reconstituintes, neutralizantes da
acidez e conservantes não apresentaram substâncias que comprometem a qualidade do leite.

CONCLUSOES
Os métodos qualitativos e quantitativos empregados na amostra do leite para detectar substâncias de natureza conservante,
neutralizante ou reconstituinte apresentaram resultados que garantem a qualidade e inocuidade como a preservação das
características sensoriais e nutricionais do produto para o consumo final.
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BRASIL, 2018. Instrução Normativa N° 77. Estabelece os critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento,
conservação, transporte, seleção e receptação do leite cru em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial. 2018.
CASTANHEIRA, A.C.G. Manual Básico de Controle de Qualidade de Leite e Derivados. Cap.- Lab. 2ª Edição. São Paulo. 2012
SANDOVAL, V.L., RIBEIRO, L.F., Qualidade do Leite: Sua Influência No Processamento, Requisitos Obrigatórios E Sua Importância
Para O Produto Final. GETEC, v.10, n.28, p.41-49. 2021

Página 1223



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13928 Dermatologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3684725 - MARIA ALICE SANTANA DE REZENDE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber GISELLE DE GOES

TITULO LESÕES DERMATOLOGICAS CÍSTICAS DIAGNOSTICADAS PELA ULTRASSONOGRAFIA EM CRIANÇAS

INTRODUCAO

Na dermatologia, o exame clínico muitas vezes é associado a histopatologia para então ser diagnosticada cada moléstia; entretanto,
o exame clínico por si só pode não ser suficiente para um diagnóstico preciso, além do fato das biópsias de pele apresentarem
morbidades associadas. Com o avanço tecnológico contínuo, essa certa limitação pôde então ser corrigida, através de tecnologias
de imagem auxiliares disponíveis para dermatologistas, o que auxilia e muito no diagnóstico e tratamento das comorbidades da
pele. Dentre as tecnologias de imagens emergentes, a ultrassonografia acaba sendo a principal escolha dos profissionais de saúde,
já que apresenta muitos benefícios, como fácil acessibilidade, sem necessidade de sedação, ausência de radiação e resolução
superior para lesão de partes moles. Ela permite um diagnóstico específico de algumas lesões benignas típicas e ajuda a orientar
investigações adicionais, pois fornece informações detalhadas sobre a localização da lesão, caracterização (sólido versus cístico),
vascularização e compressibilidade.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de lesões dermatológicas císticas em crianças.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, através
da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms)
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os
artigos que estava de acordo com o objetivo desse estudo.

RESULTADOS

O diagnóstico de lesões dermatológicas em crianças, como as lesões císticas, pela ultrassonografia tem maior acurácia. Lesões
essas como cistos de inclusão epidérmica, pilomatricoma, cistos ganglionares, abscessos, dentre outras afecções. Foram
identificados lesões císticas, cujo aspecto ultrassonográfico apresentaram lesões bem delimitadas, ovóides, hipoecoica com realce
acústico posterior, algumas com vascularização periférica, ecogenicidade heterogênea com focos calcificados, dentre outras.

CONCLUSOES

A US é capaz de fornecer um diagnóstico específico em algumas condições patológicas dermatológicas em crianças, como tumores
de tecidos moles superficiais e lesões semelhantes a tumores. Dessa forma, é possível estreitar o diagnóstico diferencial e
identificar lesões que precisam de exames de imagem ou biópsia adicionais. Sendo assim, os achados de US devem sempre ser
considerados no contexto da apresentação clínica. O conhecimento da técnica de US e os principais achados de imagem de uma
quantidade significativa de lesões de tecidos moles encontradas em crianças facilitarão o estabelecimento do diagnóstico correto e
orientarão o manejo.

REFERENCIAS
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TITULO LESÕES DERMATOLOGICAS CÍSTICAS DIAGNOSTICADAS PELA ULTRASSONOGRAFIA EM CRIANÇAS

INTRODUCAO

Na dermatologia, o exame clínico muitas vezes é associado a histopatologia para então ser diagnosticada cada moléstia; entretanto,
o exame clínico por si só pode não ser suficiente para um diagnóstico preciso, além do fato das biópsias de pele apresentarem
morbidades associadas. Com o avanço tecnológico contínuo, essa certa limitação pôde então ser corrigida, através de tecnologias
de imagem auxiliares disponíveis para dermatologistas, o que auxilia e muito no diagnóstico e tratamento das comorbidades da
pele. Dentre as tecnologias de imagens emergentes, a ultrassonografia acaba sendo a principal escolha dos profissionais de saúde,
já que apresenta muitos benefícios, como fácil acessibilidade, sem necessidade de sedação, ausência de radiação e resolução
superior para lesão de partes moles. Ela permite um diagnóstico específico de algumas lesões benignas típicas e ajuda a orientar
investigações adicionais, pois fornece informações detalhadas sobre a localização da lesão, caracterização (sólido versus cístico),
vascularização e compressibilidade.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de lesões dermatológicas císticas em crianças.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, através
da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms)
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os
artigos que estava de acordo com o objetivo desse estudo.

RESULTADOS

O diagnóstico de lesões dermatológicas em crianças, como as lesões císticas, pela ultrassonografia tem maior acurácia. Lesões
essas como cistos de inclusão epidérmica, pilomatricoma, cistos ganglionares, abscessos, dentre outras afecções. Foram
identificados lesões císticas, cujo aspecto ultrassonográfico apresentaram lesões bem delimitadas, ovóides, hipoecoica com realce
acústico posterior, algumas com vascularização periférica, ecogenicidade heterogênea com focos calcificados, dentre outras.

CONCLUSOES

A US é capaz de fornecer um diagnóstico específico em algumas condições patológicas dermatológicas em crianças, como tumores
de tecidos moles superficiais e lesões semelhantes a tumores. Dessa forma, é possível estreitar o diagnóstico diferencial e
identificar lesões que precisam de exames de imagem ou biópsia adicionais. Sendo assim, os achados de US devem sempre ser
considerados no contexto da apresentação clínica. O conhecimento da técnica de US e os principais achados de imagem de uma
quantidade significativa de lesões de tecidos moles encontradas em crianças facilitarão o estabelecimento do diagnóstico correto e
orientarão o manejo.
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PMCID: PMC7469876. Kim HW, Yoo SY, Oh S, Jeon TY, Kim JH. Ultrasonography of Pediatric Superficial Soft Tissue Tumors and
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TITULO CONSELHO GESTOR COMO OPORTUNIDADE DE DIREITO À SAÚDE: RELATO DE UM PLANO DE ATIVIDADE EDUCATIVA

INTRODUCAO
O direito à informação deve ser presente na gestão de saúde, uma vez que a desinformação prejudica o controle social. É
fundamental pontuar que o direito à informação faz parte de um princípio básico para o empoderamento da sociedade.

OBJETIVOS Relatar a experiência da construção de um plano de atividade educativa (PAE) através de um território simulado.

METODOLOGIA

A disciplina “Educação em Enfermagem” objetiva aplicar os fundamentos necessários para o desenvolvimento de ações educativas
em saúde a diferentes grupos sociais e cenários de aprendizagem. Em maio de 2021, a disciplina propôs o desenvolvimento de um
PAE, tendo como referência uma cidade virtual, para que os discentes simulassem a aplicação do Arco de Maguerez, a saber:
observação da realidade, o mapeamento das necessidades de saúde, a investigação científica e um plano de ação.

RESULTADOS

Foi identificado como ponto chave a falta de informação acerca dos direitos e deveres da população e a ausência de meios de
comunicação. A partir do ponto chave, procedeu-se à busca na literatura para embasamento teórico que permitiu identificar que, de
acordo com as organizações internacionais e a opinião de especialistas, a população desinformada é vulnerável e com isso tende a
ter seus direitos cerceados. Levando em consideração a realidade virtual observada desenvolveu-se um Projeto Saúde no Território
(PST) com a proposta de implantação de Conselhos Gestores nos Serviços de Saúde, a fim de que o acesso à informação pudesse
ser disseminado e o controle social praticado. Optou-se pela elaboração de um material audiovisual, onde um voluntário que
representou a população da cidade virtual respondeu a questões oportunas sobre o PST, e com auxílio da plataforma digital TEAMS,
realizou-se uma roda de conversa abordando as vulnerabilidades da população.

CONCLUSOES
A problematização com o Arco de Maguerez facilitou a compreensão e a aplicabilidade das metodologias ativas. Além disso, a
estratégia utilizada em sala de aula contribuiu potencialmente para a construção do conhecimento, motivando o diálogo entre a sala
e reforçando a importância do acesso à informação como direto que antecede e possibilita outros direitos.
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TITULO CONSELHO GESTOR COMO OPORTUNIDADE DE DIREITO À SAÚDE: RELATO DE UM PLANO DE ATIVIDADE EDUCATIVA

INTRODUCAO
O direito à informação deve ser presente na gestão de saúde, uma vez que a desinformação prejudica o controle social. É
fundamental pontuar que o direito à informação faz parte de um princípio básico para o empoderamento da sociedade.

OBJETIVOS Relatar a experiência da construção de um plano de atividade educativa (PAE) através de um território simulado.

METODOLOGIA

A disciplina “Educação em Enfermagem” objetiva aplicar os fundamentos necessários para o desenvolvimento de ações educativas
em saúde a diferentes grupos sociais e cenários de aprendizagem. Em maio de 2021, a disciplina propôs o desenvolvimento de um
PAE, tendo como referência uma cidade virtual, para que os discentes simulassem a aplicação do Arco de Maguerez, a saber:
observação da realidade, o mapeamento das necessidades de saúde, a investigação científica e um plano de ação.

RESULTADOS

Foi identificado como ponto chave a falta de informação acerca dos direitos e deveres da população e a ausência de meios de
comunicação. A partir do ponto chave, procedeu-se à busca na literatura para embasamento teórico que permitiu identificar que, de
acordo com as organizações internacionais e a opinião de especialistas, a população desinformada é vulnerável e com isso tende a
ter seus direitos cerceados. Levando em consideração a realidade virtual observada desenvolveu-se um Projeto Saúde no Território
(PST) com a proposta de implantação de Conselhos Gestores nos Serviços de Saúde, a fim de que o acesso à informação pudesse
ser disseminado e o controle social praticado. Optou-se pela elaboração de um material audiovisual, onde um voluntário que
representou a população da cidade virtual respondeu a questões oportunas sobre o PST, e com auxílio da plataforma digital TEAMS,
realizou-se uma roda de conversa abordando as vulnerabilidades da população.

CONCLUSOES
A problematização com o Arco de Maguerez facilitou a compreensão e a aplicabilidade das metodologias ativas. Além disso, a
estratégia utilizada em sala de aula contribuiu potencialmente para a construção do conhecimento, motivando o diálogo entre a sala
e reforçando a importância do acesso à informação como direto que antecede e possibilita outros direitos.

REFERENCIAS

1. Brasil. Constituição Federal, 1988. [Internet]. Acesso em 22 mai 2021. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 2. BATAGLIA, Murilo Borsio; FARRANHA, Ana Claudia. Controle
social e acesso à informação: o papel da transparência passiva no enfrentamento à corrupção. Interfaces Científicas-Direito, v. 6, n.
3, p. 27-42, 2018. 3. PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Ideias de Paulo Freire aplicadas à Comunicação popular e comunitária. Revista
FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia, v. 24, n. 1, 2017. 4. DA SILVA, Fernanda Rodrigues; CANÇADO, Airton Cardoso; DOS SANTOS,
Jeany Castro. Compreensões acerca do conceito de controle social. Desenvolvimento em Questão, v. 15, n. 41, p. 24-58, 2017
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TITULO CONSELHO GESTOR COMO OPORTUNIDADE DE DIREITO À SAÚDE: RELATO DE UM PLANO DE ATIVIDADE EDUCATIVA

INTRODUCAO
O direito à informação deve ser presente na gestão de saúde, uma vez que a desinformação prejudica o controle social. É
fundamental pontuar que o direito à informação faz parte de um princípio básico para o empoderamento da sociedade.

OBJETIVOS Relatar a experiência da construção de um plano de atividade educativa (PAE) através de um território simulado.

METODOLOGIA

A disciplina “Educação em Enfermagem” objetiva aplicar os fundamentos necessários para o desenvolvimento de ações educativas
em saúde a diferentes grupos sociais e cenários de aprendizagem. Em maio de 2021, a disciplina propôs o desenvolvimento de um
PAE, tendo como referência uma cidade virtual, para que os discentes simulassem a aplicação do Arco de Maguerez, a saber:
observação da realidade, o mapeamento das necessidades de saúde, a investigação científica e um plano de ação.

RESULTADOS

Foi identificado como ponto chave a falta de informação acerca dos direitos e deveres da população e a ausência de meios de
comunicação. A partir do ponto chave, procedeu-se à busca na literatura para embasamento teórico que permitiu identificar que, de
acordo com as organizações internacionais e a opinião de especialistas, a população desinformada é vulnerável e com isso tende a
ter seus direitos cerceados. Levando em consideração a realidade virtual observada desenvolveu-se um Projeto Saúde no Território
(PST) com a proposta de implantação de Conselhos Gestores nos Serviços de Saúde, a fim de que o acesso à informação pudesse
ser disseminado e o controle social praticado. Optou-se pela elaboração de um material audiovisual, onde um voluntário que
representou a população da cidade virtual respondeu a questões oportunas sobre o PST, e com auxílio da plataforma digital TEAMS,
realizou-se uma roda de conversa abordando as vulnerabilidades da população.

CONCLUSOES
A problematização com o Arco de Maguerez facilitou a compreensão e a aplicabilidade das metodologias ativas. Além disso, a
estratégia utilizada em sala de aula contribuiu potencialmente para a construção do conhecimento, motivando o diálogo entre a sala
e reforçando a importância do acesso à informação como direto que antecede e possibilita outros direitos.

REFERENCIAS

1. Brasil. Constituição Federal, 1988. [Internet]. Acesso em 22 mai 2021. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 2. BATAGLIA, Murilo Borsio; FARRANHA, Ana Claudia. Controle
social e acesso à informação: o papel da transparência passiva no enfrentamento à corrupção. Interfaces Científicas-Direito, v. 6, n.
3, p. 27-42, 2018. 3. PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Ideias de Paulo Freire aplicadas à Comunicação popular e comunitária. Revista
FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia, v. 24, n. 1, 2017. 4. DA SILVA, Fernanda Rodrigues; CANÇADO, Airton Cardoso; DOS SANTOS,
Jeany Castro. Compreensões acerca do conceito de controle social. Desenvolvimento em Questão, v. 15, n. 41, p. 24-58, 2017
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TITULO CONSELHO GESTOR COMO OPORTUNIDADE DE DIREITO À SAÚDE: RELATO DE UM PLANO DE ATIVIDADE EDUCATIVA

INTRODUCAO
O direito à informação deve ser presente na gestão de saúde, uma vez que a desinformação prejudica o controle social. É
fundamental pontuar que o direito à informação faz parte de um princípio básico para o empoderamento da sociedade.

OBJETIVOS Relatar a experiência da construção de um plano de atividade educativa (PAE) através de um território simulado.

METODOLOGIA

A disciplina “Educação em Enfermagem” objetiva aplicar os fundamentos necessários para o desenvolvimento de ações educativas
em saúde a diferentes grupos sociais e cenários de aprendizagem. Em maio de 2021, a disciplina propôs o desenvolvimento de um
PAE, tendo como referência uma cidade virtual, para que os discentes simulassem a aplicação do Arco de Maguerez, a saber:
observação da realidade, o mapeamento das necessidades de saúde, a investigação científica e um plano de ação.

RESULTADOS

Foi identificado como ponto chave a falta de informação acerca dos direitos e deveres da população e a ausência de meios de
comunicação. A partir do ponto chave, procedeu-se à busca na literatura para embasamento teórico que permitiu identificar que, de
acordo com as organizações internacionais e a opinião de especialistas, a população desinformada é vulnerável e com isso tende a
ter seus direitos cerceados. Levando em consideração a realidade virtual observada desenvolveu-se um Projeto Saúde no Território
(PST) com a proposta de implantação de Conselhos Gestores nos Serviços de Saúde, a fim de que o acesso à informação pudesse
ser disseminado e o controle social praticado. Optou-se pela elaboração de um material audiovisual, onde um voluntário que
representou a população da cidade virtual respondeu a questões oportunas sobre o PST, e com auxílio da plataforma digital TEAMS,
realizou-se uma roda de conversa abordando as vulnerabilidades da população.

CONCLUSOES
A problematização com o Arco de Maguerez facilitou a compreensão e a aplicabilidade das metodologias ativas. Além disso, a
estratégia utilizada em sala de aula contribuiu potencialmente para a construção do conhecimento, motivando o diálogo entre a sala
e reforçando a importância do acesso à informação como direto que antecede e possibilita outros direitos.

REFERENCIAS

1. Brasil. Constituição Federal, 1988. [Internet]. Acesso em 22 mai 2021. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 2. BATAGLIA, Murilo Borsio; FARRANHA, Ana Claudia. Controle
social e acesso à informação: o papel da transparência passiva no enfrentamento à corrupção. Interfaces Científicas-Direito, v. 6, n.
3, p. 27-42, 2018. 3. PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Ideias de Paulo Freire aplicadas à Comunicação popular e comunitária. Revista
FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia, v. 24, n. 1, 2017. 4. DA SILVA, Fernanda Rodrigues; CANÇADO, Airton Cardoso; DOS SANTOS,
Jeany Castro. Compreensões acerca do conceito de controle social. Desenvolvimento em Questão, v. 15, n. 41, p. 24-58, 2017
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Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO CONSELHO GESTOR COMO OPORTUNIDADE DE DIREITO À SAÚDE: RELATO DE UM PLANO DE ATIVIDADE EDUCATIVA

INTRODUCAO
O direito à informação deve ser presente na gestão de saúde, uma vez que a desinformação prejudica o controle social. É
fundamental pontuar que o direito à informação faz parte de um princípio básico para o empoderamento da sociedade.

OBJETIVOS Relatar a experiência da construção de um plano de atividade educativa (PAE) através de um território simulado.

METODOLOGIA

A disciplina “Educação em Enfermagem” objetiva aplicar os fundamentos necessários para o desenvolvimento de ações educativas
em saúde a diferentes grupos sociais e cenários de aprendizagem. Em maio de 2021, a disciplina propôs o desenvolvimento de um
PAE, tendo como referência uma cidade virtual, para que os discentes simulassem a aplicação do Arco de Maguerez, a saber:
observação da realidade, o mapeamento das necessidades de saúde, a investigação científica e um plano de ação.

RESULTADOS

Foi identificado como ponto chave a falta de informação acerca dos direitos e deveres da população e a ausência de meios de
comunicação. A partir do ponto chave, procedeu-se à busca na literatura para embasamento teórico que permitiu identificar que, de
acordo com as organizações internacionais e a opinião de especialistas, a população desinformada é vulnerável e com isso tende a
ter seus direitos cerceados. Levando em consideração a realidade virtual observada desenvolveu-se um Projeto Saúde no Território
(PST) com a proposta de implantação de Conselhos Gestores nos Serviços de Saúde, a fim de que o acesso à informação pudesse
ser disseminado e o controle social praticado. Optou-se pela elaboração de um material audiovisual, onde um voluntário que
representou a população da cidade virtual respondeu a questões oportunas sobre o PST, e com auxílio da plataforma digital TEAMS,
realizou-se uma roda de conversa abordando as vulnerabilidades da população.

CONCLUSOES
A problematização com o Arco de Maguerez facilitou a compreensão e a aplicabilidade das metodologias ativas. Além disso, a
estratégia utilizada em sala de aula contribuiu potencialmente para a construção do conhecimento, motivando o diálogo entre a sala
e reforçando a importância do acesso à informação como direto que antecede e possibilita outros direitos.

REFERENCIAS

1. Brasil. Constituição Federal, 1988. [Internet]. Acesso em 22 mai 2021. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 2. BATAGLIA, Murilo Borsio; FARRANHA, Ana Claudia. Controle
social e acesso à informação: o papel da transparência passiva no enfrentamento à corrupção. Interfaces Científicas-Direito, v. 6, n.
3, p. 27-42, 2018. 3. PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Ideias de Paulo Freire aplicadas à Comunicação popular e comunitária. Revista
FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia, v. 24, n. 1, 2017. 4. DA SILVA, Fernanda Rodrigues; CANÇADO, Airton Cardoso; DOS SANTOS,
Jeany Castro. Compreensões acerca do conceito de controle social. Desenvolvimento em Questão, v. 15, n. 41, p. 24-58, 2017
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Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO CONSELHO GESTOR COMO OPORTUNIDADE DE DIREITO À SAÚDE: RELATO DE UM PLANO DE ATIVIDADE EDUCATIVA

INTRODUCAO
O direito à informação deve ser presente na gestão de saúde, uma vez que a desinformação prejudica o controle social. É
fundamental pontuar que o direito à informação faz parte de um princípio básico para o empoderamento da sociedade.

OBJETIVOS Relatar a experiência da construção de um plano de atividade educativa (PAE) através de um território simulado.

METODOLOGIA

A disciplina “Educação em Enfermagem” objetiva aplicar os fundamentos necessários para o desenvolvimento de ações educativas
em saúde a diferentes grupos sociais e cenários de aprendizagem. Em maio de 2021, a disciplina propôs o desenvolvimento de um
PAE, tendo como referência uma cidade virtual, para que os discentes simulassem a aplicação do Arco de Maguerez, a saber:
observação da realidade, o mapeamento das necessidades de saúde, a investigação científica e um plano de ação.

RESULTADOS

Foi identificado como ponto chave a falta de informação acerca dos direitos e deveres da população e a ausência de meios de
comunicação. A partir do ponto chave, procedeu-se à busca na literatura para embasamento teórico que permitiu identificar que, de
acordo com as organizações internacionais e a opinião de especialistas, a população desinformada é vulnerável e com isso tende a
ter seus direitos cerceados. Levando em consideração a realidade virtual observada desenvolveu-se um Projeto Saúde no Território
(PST) com a proposta de implantação de Conselhos Gestores nos Serviços de Saúde, a fim de que o acesso à informação pudesse
ser disseminado e o controle social praticado. Optou-se pela elaboração de um material audiovisual, onde um voluntário que
representou a população da cidade virtual respondeu a questões oportunas sobre o PST, e com auxílio da plataforma digital TEAMS,
realizou-se uma roda de conversa abordando as vulnerabilidades da população.

CONCLUSOES
A problematização com o Arco de Maguerez facilitou a compreensão e a aplicabilidade das metodologias ativas. Além disso, a
estratégia utilizada em sala de aula contribuiu potencialmente para a construção do conhecimento, motivando o diálogo entre a sala
e reforçando a importância do acesso à informação como direto que antecede e possibilita outros direitos.

REFERENCIAS

1. Brasil. Constituição Federal, 1988. [Internet]. Acesso em 22 mai 2021. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 2. BATAGLIA, Murilo Borsio; FARRANHA, Ana Claudia. Controle
social e acesso à informação: o papel da transparência passiva no enfrentamento à corrupção. Interfaces Científicas-Direito, v. 6, n.
3, p. 27-42, 2018. 3. PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Ideias de Paulo Freire aplicadas à Comunicação popular e comunitária. Revista
FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia, v. 24, n. 1, 2017. 4. DA SILVA, Fernanda Rodrigues; CANÇADO, Airton Cardoso; DOS SANTOS,
Jeany Castro. Compreensões acerca do conceito de controle social. Desenvolvimento em Questão, v. 15, n. 41, p. 24-58, 2017
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Elaine Alcantara Freitas Peixoto

TITULO Arte e design aos pés do Patriarca: um estudo da calçada portuguesa na Praça do Patriarca em São Paulo – SP

INTRODUCAO

Pesquisa de Iniciação científica voluntária, iniciada em 2022, trata da Praça do Patriarca, localizada no centro velho da cidade de
São Paulo. Inaugurada em 1926, sofreu remodelação entre 1940-1941, depois da construção do viaduto do Chá (1938) (HEREÑU,
2007) . Em 2002 ocorreram obras de remodelação da praça e o piso (mosaico português) foi restaurado, devido à pedestrianização
(SPIESS; ABASCAL, 2019). A justificativa da pesquisa: interesse em resgatar a história do calçamento da praça, pois em 2022 há
propostas de substituição deste calçamento por concreto (MOYA, 2022). A reforma de 1940, sob orientação de Prestes Maia, seguiu
padrões estéticos do Art-decó (ZOLA, 2007), como parte de projeto de concurso para ligar duas colinas apartadas pelo vale do
Anhangabaú (HEREÑU, 2007) . O mosaico apresenta configuração em arabescos, característica de influência oriental, presente no
Art Noveau (ALVAREZ, 2002). O projeto de 1940 é de Elisiário Bahiana e este projetou edifícios e obras públicas no período 1927-
1943 com caracterísiticas Art-Decó (PASSOS NETO, 2006) . Na década de 1990 a prefeitura do Rio de Janeiro publicou “Guia da
arquitetura art déco no Rio de Janeiro”, mas após esta publicação surgiram outras publicações estrangeiras de outra orientação
relativa à Art-Decó (WEIMER, 2010).

OBJETIVOS
Caracterizar o estilo adotado para o calçamento da praça, identificar motivação da seleção da pedra portuguesa para os mosaicos e
verificar se os aspectos originais dos mosaicos foram preservados na reforma de 2002.

METODOLOGIA
Pesquisas bibliográfica e iconográfica da cronologia das intervenções na praça - período de 1940 a 2002, com posterior
reconstituição gráfica dos mosaicos para subsidiar análise estética e estilística dos mosaicos.

RESULTADOS
Como Resultados parciais, a partir de levantamentos efetuados em documentos relativos ao projeto de reforma de 2002, foi
identificado que os mosaicos do piso se compõem conforme a proporção áurea, englobando o mosaico central e os mosaicos
laterais.

CONCLUSOES
Nem toda produção arquitetônica ou artística de um determinado período é classificada segundo certo estilo, assim a pesquisa
deve avaliar o primeiro projeto para identificar suas características e evoluir para alcançar os objetivos propostos.

REFERENCIAS

ALVAREZ, María Dulce de Mattos. Del Art Nouveau al ArtDeco. Revista Casa Del Tiempo, p.46- 53, nov. 2002. Disponível em:
l1nq.com/e3flO . Acesso em: 09 jun. 2022. HEREÑÚ, Pablo Emílio Robert. Sentidos do Anhangabaú. São Paulo, 2007. 383 p.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2007.
Disponível em: http://livros01.livrosgratis.com.br/cp104397.pdf. Acesso em: 30 mai. 2022. SPIESS, Wanessa; ABASCAL, Eunice
Helena Sguizzardi. Calçada portuguesa na cidade de São Paulo: protagonista, sobrevivente ou vilã? Anais do II Congresso Nacional
para Salvaguarda do Patrimonio Cultural. Volume 2, p. 55-73, 2019. Disponível em:
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/2019/09/28/444/. Acesso em: 07 jun. 2022.
WEIMER, Günter. O conceito de ART DÉCO. Revista UFG, Ano XII, n.8, p. 9-13, jul.2010. Disponível em:
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/08_OconceitodeARTDECO.pdf. Acesso em: 07 jun. 2022
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TITULO Sífilis congênita no Brasil: identificando evidências científicas por meio de uma revisão integrativa

INTRODUCAO
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Sífilis Congênita (SC) é a segunda maior causa de morte fetal evitável em todo o
mundo. Em 2012, foi reafirmada a meta que propunha taxas inferiores a 50 casos por 100.000 nascidos vivos com vistas à
eliminação global da SC.

OBJETIVOS Identificar na literatura nacional o que tem sido produzido sobre sífilis congênita.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: O que tem sido produzido sobre sífilis congênita na literatura nacional? Até
o momento, a busca foi realizada Scientific Electronic Library Online empregando a palavra-chave “sífilis congênita”. Foram
inseridos estudos na língua portuguesa, dos últimos 10 anos, disponíveis na íntegra e excluídos teses, dissertações, editoriais e
monografias. Os dados estão sendo compilados em uma planilha do Excel® contendo título, autores, objetivo, metodologia,
população estudada, principais resultados, conclusões e considerações finais.

RESULTADOS

Do levantamento inicial retornaram 40 documentos dos quais, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram analisados
25 estudos. Destes, 60% abordaram especificamente a SC, 16% apresentaram dados sobre sífilis na gestação (SG) e 24% trataram
tanto de SC quanto de SG. Na análise inicial, foi possível identificar que há uma má qualidade na assistência ao pré-natal associada
a falta de estrutura da UBS para ações de controle da SG e SC, a inserção do parceiro no tratamento, bem como a dificuldade na
assistência ao neonato com SC. Ademais, alguns estudos reportaram questões relativas à subnotificação de SC, a má qualidade nas
informações dessas notificações o que pode gerar dificuldade na obtenção de dados epidemiológicos que retratem a situação real
da SC e, de forma direta, impactar na execução das políticas públicas existentes para o manejo da SC.

CONCLUSOES
A SC continua sendo um problema de saúde pública e nesse contexto, identificar a produção científica nacional sobre a temática
pode colaborar na identificação dos impasses e dificuldades para seu manejo e assim, fomentar uma prática assistencial mais
assertiva e alinhada às políticas existentes no país.

REFERENCIAS

Referências: 2019. OMS. Organização Mundial da Saúde. Disponível em: https://www.paho.org/pt/noticias/28-2-2019-organizacao-
mundial-da-saude-publica-novas-estimativas-sobre-sifilis-congenita Araujo M, Barros V, Moura H, Rocha A, Guanabara M.
Prevenção da sífilis congênita em Fortaleza, Ceará: uma avaliação de estrutura e processo. Jul – Set, 2014. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/cadsc/a/KTXpwGSwmLVQ9pGvq7bRfRb/?lang=pt Carvalho I, Brito R. Sífilis congênita no Rio Grande do
Norte. Abr – Jun, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ress/a/kxRqwRGjRZqJkDDkJgw6GNR/?lang=pt Feliz M, Medeiros A,
Rossoni A, Tahnus T, Pereira A, Rodrigues C. Aderência ao surgimento no cuidado ao recém-nascido exposto à sífilis e
características associadas à interrupção do acompanhamento. Out – Dec, 2016. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/rbepid/a/5q9MDTSqYndgvgMBLBxxsVK/?lang=pt
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TITULO Sífilis congênita no Brasil: identificando evidências científicas por meio de uma revisão integrativa

INTRODUCAO
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Sífilis Congênita (SC) é a segunda maior causa de morte fetal evitável em todo o
mundo. Em 2012, foi reafirmada a meta que propunha taxas inferiores a 50 casos por 100.000 nascidos vivos com vistas à
eliminação global da SC.

OBJETIVOS Identificar na literatura nacional o que tem sido produzido sobre sífilis congênita.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: O que tem sido produzido sobre sífilis congênita na literatura nacional? Até
o momento, a busca foi realizada Scientific Electronic Library Online empregando a palavra-chave “sífilis congênita”. Foram
inseridos estudos na língua portuguesa, dos últimos 10 anos, disponíveis na íntegra e excluídos teses, dissertações, editoriais e
monografias. Os dados estão sendo compilados em uma planilha do Excel® contendo título, autores, objetivo, metodologia,
população estudada, principais resultados, conclusões e considerações finais.

RESULTADOS

Do levantamento inicial retornaram 40 documentos dos quais, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram analisados
25 estudos. Destes, 60% abordaram especificamente a SC, 16% apresentaram dados sobre sífilis na gestação (SG) e 24% trataram
tanto de SC quanto de SG. Na análise inicial, foi possível identificar que há uma má qualidade na assistência ao pré-natal associada
a falta de estrutura da UBS para ações de controle da SG e SC, a inserção do parceiro no tratamento, bem como a dificuldade na
assistência ao neonato com SC. Ademais, alguns estudos reportaram questões relativas à subnotificação de SC, a má qualidade nas
informações dessas notificações o que pode gerar dificuldade na obtenção de dados epidemiológicos que retratem a situação real
da SC e, de forma direta, impactar na execução das políticas públicas existentes para o manejo da SC.

CONCLUSOES
A SC continua sendo um problema de saúde pública e nesse contexto, identificar a produção científica nacional sobre a temática
pode colaborar na identificação dos impasses e dificuldades para seu manejo e assim, fomentar uma prática assistencial mais
assertiva e alinhada às políticas existentes no país.

REFERENCIAS

Referências: 2019. OMS. Organização Mundial da Saúde. Disponível em: https://www.paho.org/pt/noticias/28-2-2019-organizacao-
mundial-da-saude-publica-novas-estimativas-sobre-sifilis-congenita Araujo M, Barros V, Moura H, Rocha A, Guanabara M.
Prevenção da sífilis congênita em Fortaleza, Ceará: uma avaliação de estrutura e processo. Jul – Set, 2014. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/cadsc/a/KTXpwGSwmLVQ9pGvq7bRfRb/?lang=pt Carvalho I, Brito R. Sífilis congênita no Rio Grande do
Norte. Abr – Jun, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ress/a/kxRqwRGjRZqJkDDkJgw6GNR/?lang=pt Feliz M, Medeiros A,
Rossoni A, Tahnus T, Pereira A, Rodrigues C. Aderência ao surgimento no cuidado ao recém-nascido exposto à sífilis e
características associadas à interrupção do acompanhamento. Out – Dec, 2016. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/rbepid/a/5q9MDTSqYndgvgMBLBxxsVK/?lang=pt
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TITULO Sífilis congênita no Brasil: identificando evidências científicas por meio de uma revisão integrativa

INTRODUCAO
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Sífilis Congênita (SC) é a segunda maior causa de morte fetal evitável em todo o
mundo. Em 2012, foi reafirmada a meta que propunha taxas inferiores a 50 casos por 100.000 nascidos vivos com vistas à
eliminação global da SC.

OBJETIVOS Identificar na literatura nacional o que tem sido produzido sobre sífilis congênita.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: O que tem sido produzido sobre sífilis congênita na literatura nacional? Até
o momento, a busca foi realizada Scientific Electronic Library Online empregando a palavra-chave “sífilis congênita”. Foram
inseridos estudos na língua portuguesa, dos últimos 10 anos, disponíveis na íntegra e excluídos teses, dissertações, editoriais e
monografias. Os dados estão sendo compilados em uma planilha do Excel® contendo título, autores, objetivo, metodologia,
população estudada, principais resultados, conclusões e considerações finais.

RESULTADOS

Do levantamento inicial retornaram 40 documentos dos quais, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram analisados
25 estudos. Destes, 60% abordaram especificamente a SC, 16% apresentaram dados sobre sífilis na gestação (SG) e 24% trataram
tanto de SC quanto de SG. Na análise inicial, foi possível identificar que há uma má qualidade na assistência ao pré-natal associada
a falta de estrutura da UBS para ações de controle da SG e SC, a inserção do parceiro no tratamento, bem como a dificuldade na
assistência ao neonato com SC. Ademais, alguns estudos reportaram questões relativas à subnotificação de SC, a má qualidade nas
informações dessas notificações o que pode gerar dificuldade na obtenção de dados epidemiológicos que retratem a situação real
da SC e, de forma direta, impactar na execução das políticas públicas existentes para o manejo da SC.

CONCLUSOES
A SC continua sendo um problema de saúde pública e nesse contexto, identificar a produção científica nacional sobre a temática
pode colaborar na identificação dos impasses e dificuldades para seu manejo e assim, fomentar uma prática assistencial mais
assertiva e alinhada às políticas existentes no país.

REFERENCIAS

Referências: 2019. OMS. Organização Mundial da Saúde. Disponível em: https://www.paho.org/pt/noticias/28-2-2019-organizacao-
mundial-da-saude-publica-novas-estimativas-sobre-sifilis-congenita Araujo M, Barros V, Moura H, Rocha A, Guanabara M.
Prevenção da sífilis congênita em Fortaleza, Ceará: uma avaliação de estrutura e processo. Jul – Set, 2014. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/cadsc/a/KTXpwGSwmLVQ9pGvq7bRfRb/?lang=pt Carvalho I, Brito R. Sífilis congênita no Rio Grande do
Norte. Abr – Jun, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ress/a/kxRqwRGjRZqJkDDkJgw6GNR/?lang=pt Feliz M, Medeiros A,
Rossoni A, Tahnus T, Pereira A, Rodrigues C. Aderência ao surgimento no cuidado ao recém-nascido exposto à sífilis e
características associadas à interrupção do acompanhamento. Out – Dec, 2016. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/rbepid/a/5q9MDTSqYndgvgMBLBxxsVK/?lang=pt
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TITULO Pseudocisto Perinéfrico e Malassezia urinária em Paciente Felino - Relato de Caso

INTRODUCAO

Pseudocistos perinéfricos são raros, unilateral ou bilateral, caracterizados pelo acúmulo de líquido intra-capsular, que pode ser
transudato, hemorrágico ou urina, dependo da etiologia. A presença do líquido subcapsular causa compressão e comprometimento
da perfusão intra-renal e consequente quadro de hipertensão arterial. Os poucos relatos publicados são em felinos, associados a
nefrite, linfoma renal, lesão traumática e , ou alteração congênita, quando há comunicação da pelve renal com o espaço
subcapsular. Segundo a literatura, a punção do contéudo do pseudocisto é guiada por ultrassom e tem como objetivo reduzir a
compressão renal, entretanto, o tratamento pode ser feito por meio da ressecção da parede do pseudocisto, implantação da capsula
renal à parede da vesícula urinária ou a fenestração laparoscópica.

OBJETIVOS
Relatar um caso clínico de um paciente felino diagnosticado com pseudocisto perinéfrico bilateral atendido no Hospital Veterinário
da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Revisão da literatura e consulta ao prontuário de um paciente felino de 13 anos de idade, de pelo curto, macho, sem raça definida,
atendido no Hospital Veterinário da UNISA (HOVET UNISA), localizado na região metropolitana de São Paulo

RESULTADOS

O paciente felino, de 13 anos de idade, pelo curto, macho, sem raça definida, deu entrada no hospital com diagnóstico de doença
renal crônica e cisto renal. Ao exame físico o paciente apresentava bom estado geral, renomegalia e hipertensão arterial sistêmica
(190 mmHg). Os exames laboratoriais evidenciaram 21660.00µL leucócitos segmentados, creatinina 4.01 mg/dL, ureia 90.60 md/dL
e FIV/FELV negativos. O exame ultrassonográfico identificou pseudocisto renal bilateral, aumento da ecogenicidade renal, perda da
definição cortocomedular e diminuição das dimensões. Ao final do exame ultrassonográfico foi realizada cistocentese. A urinálise
demonstrou densidade 1015, traços de proteínas, sendo evidenciadas leveduriformes em brotamento (Candida sp.). A cultura
fúngica da urina resultou em crescimento de Malassezia. A drenagem do líquido subcapsular bilateral foi guiada pelo ultrassom,
com objetivo de reduzir a pressão sobre o parênquima renal e consequentemente reduzir a azotemia. O resultado da análise do
líquido demonstrou raros debris celulares de caráter estéril. O tratamento instituído foi itraconazol 25mg, suplemento mineral,
anlodipino 0,625mg/cap e foi recomendada ressecção da parede do pseudocisto, para o líquido cístico drenar para a cavidade e
reabsorvido. O paciente foi encaminhado para hospital externo e de acordo com o levantamento da literatura realizado durante este
estudo não foram encontrados relatos da presença de Malassezia em urina. Embora o diagnóstico pseudocisto tenha sido realizado
por meio da avaliação ultrassonográfica, a causa não foi determinada.

CONCLUSOES

A ultrassonográfica permite o diagnóstico de pseudocisto e auxilia no controle da azotemia e hipertensão arterial secundária à
compressão renal ao auxiliar a punção do líquido subcapsular, o que é essencial para preparar o paciente para o tratamento
cirúrgico. Nós acreditamos que a escassez de publicações relacionadas à presença de Malassezia na urina aponta para a
necessidade de novos estudos.

REFERENCIAS

BECK J. A; BELLENGER C. R; LAMB W. A; CHURCHER R. K; HUNT G. B; NICOL R. G; MALIK R. Perirenal pseudocysts in 26 cats. Aust
Vet J 78 (3): 166-171, 2000. BISCEGLIA M; GALLIANI C. A; SENGER C; STALLONE C; SESSA A. Renal cystic diseases. Adv Anat
Pathol 13 (1): 26-56, 2006. OCOA V. B; DIBARTOLA S. P; CHEW D. J; WESTROPP C; CAROTHERS M; BILLER D. Perinephric
pseudocysts in the cat: A retrospective study and review of the literatue. J Vet Intern Med 13: 47-55, 1999.
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TITULO Herniorrafia perineal bilateral em ovelha gestante – relato de caso

INTRODUCAO

A hérnia é um deslocamento de órgãos cavitários através de um ponto anatomicamente frágil, podendo ser congênita ou adquirida,
é composta por um saco herniário, anel herniário e conteúdo herniário. O diagnóstico é baseado na anamnese e exame físico, a
ultrassonografia pode auxiliar. A hérnia perineal é resultado de uma fragilidade e separação dos músculos e fáscias que envolvem o
diafragma pélvico (músculos coccígeo, elevador anal, fáscias interna e externa). A ocorrência de hérnia perineal bilateral em cães é
rara e em ovinos a unilateral pode ser eventualmente encontrada em ovelhas gestantes próximas ao parto, sendo considerada de
difícil redução e normalmente não tratados.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivo relatar o tratamento cirúrgico de um caso de hérnia perineal bilateral em ovino no final da
gestação atendido no HOVET-UNISA.

METODOLOGIA

Um ovino, fêmea, 1 ano, SRD, deu entrada no HOVET da Universidade Santo Amaro, com histórico de gestação com
aproximadamente 120 dias e aumento de volume em região perineal bilateral há 1 semana. Ao exame físico apresentava frequência
cardíaca 140 bpm, frequência respiratória 28 mpm, mucosas levemente congestas, temperatura retal 38,7º e 7 movimentos
ruminais em 5 minutos. Animal estava alerta, apresentava aumento de volume perineal bilateral, macio, redutível e indolor.
Solicitado exame complementar ultrassonográfico, que confirmou o diagnóstico de hérnia perineal bilateral com presença de alças
intestinais como conteúdo. Pela prenhes a termo, primeiramente foi realizada a cesariana, após a retirada dos fetos e alivio da
pressão abdominal o animal foi posicionado em decúbito esternal sob anestesia geral inalatória. Incisão de pele primeiramente do
lado direito sobre o amento de volume, sem abertura do saco herniário, redução manual do conteúdo e sutura em padrão sultan com
prolipropileno 2 ancorado no periósteo do ísquio e no musculo elevador do anus.

RESULTADOS
O animal respondeu bem a terapia instituída e recebeu alta após 7 dias, após 30 dias por contato telefônico tutor informou que
animal está bem sem recidiva do quadro e aguardando liberação para nova gestação.

CONCLUSOES
Apesar de raro e não terem relatos na literatura a hérnia perineal bilateral pode acometer ovinos e o tratamento cirúrgico é uma
opção viável com resultados satisfatórios.

REFERENCIAS

GOMES, R. G.; COSENZA, M.; LIVBÔA, J. A. N.; SAMPAIO, A. J. S. A. Hérnia perineal em ovino com útero gravídico como conteúdo.
Perineal hernia in sheep containing pregnancy uterus. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 31, n. 3, p. 733-738, 2010. SOUZA, D.
B.; ABILIO, E. J. Hérnia perineal em cães – revisão de literatura. Revista Clinica Veterinária, n. 68, ano12, p. 78-86, maio/jun. 2007.
SOUSA, G. V.; PESSOA, G. T.; PIRES, L. V.; RIBEIRO, F. H. S.; FERREIRA, M. D. S.; LOPES, M. C. T.; SILVA, S. V.; FEITOSA JUNIOR, F. S.
Hérnia umbilical em caprino: Relato de caso. PUBVET, Londrina, v. 7, n. 13, ed. 236, art. 1558, 2013 RUFINO, Leticia Nogueira et al.
Herniorrafia e Orquiectomia em caprino – relato de caso. Herniorraphy and Orchiaectomy in goat – case report. Revista Agrária
Academica, [s. l.], v. 3, ed. 3, mai/jun 2020.
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TITULO Benefícios Fiscais de ICMS e a Necessidade de Deliberação de Convênio Interestadual

INTRODUCAO

É nítido que o ICMS se tornou objeto de manobra em um viés político dos Estados-membros brasileiros, de forma que as políticas
sistêmicas adotadas por meio de práticas que visem reduzir os encargos tributários criam um ambiente favorável para investidores
do setor privado. Embora o principal objetivo dos entes seja o de capitalizar investimentos, tais ações contribuem para uma reação
em cadeia por parte de outro ente federativo que sofrerá com a concorrência desleal, de modo que o ente que sentir-se afetado com
determinado benefício também irá dispor de benefícios que tentem igualar a concorrência com o ente oposto. Em suma, o ente
federativo renuncia parte de sua receita fruto da arrecadação tributária fiscais visando um retorno por parte do empreendedorismo
do setor privado em seu território e, de forma simultânea, igualar a concorrência interna na federação e de incluir-se na economia
nacional.

OBJETIVOS
Analisar a relevância do convênio CONFAZ na deliberação de benefícios fiscais de ICMS entre os Estados de forma a prevenir a
concessão de benefícios por meio de atos unilaterais, que dão origem a relações conflituosas numa tentativa de sobreposição de
um ente sobre o outro.

METODOLOGIA A presente pesquisa baseou-se em levantamento bibliográfico com a aplicação do método do construtivismo lógico-semântico.

RESULTADOS

Foi neste cenário de disputa de concessões de benefícios que o surgiu uma espécie de colegiado abordado pela LC nº 24/75 no
qual condiciona a concessão e a revogação de benefícios fiscais a celebração de convênios a serem deliberados e ratificados pelos
Estados e Distrito Federal, o CONFAZ. A própria Constituição Federal regulamenta sobre o modo como tais exonerações fiscais
devem ser colocadas em prática no campo do ICMS, exigindo, para que isso ocorra, a existência de deliberação entre os Estados-
membros na forma do art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da CF. Nas palavras de Alcides Jorge Costa (1979), “os convênios são uma fase peculiar
do processo legislativo em matéria de isenções de ICM. Fase que limita a competência das Assembleias Legislativas, mas que não
pode eliminá-la.”

CONCLUSOES

Portanto, o propósito da exigência de deliberação por parte do CONFAZ preliminar à concessão de quaisquer políticas de benefício
ou isenção baseia-se na preservação do equilíbrio horizontal na tributação, dada a relevância do regime do ICMS para a manutenção
da harmonia do pacto federativo, pois, como abordado anteriormente, a concessão desenfreada de benefícios fiscais pelas
unidades federadas acaba gerando desequilíbrios concorrenciais, trazendo prejuízos aos próprios Estados-membros.

REFERENCIAS

COÊLHO, Sacha C. N. Comentários à Constitucional de 1988, Sistema Tributário. 3. ed. São Paulo: Editora Forense, 1991. COSTA,
Alcides. "ICM na Constituição e na lei complementar". In Resenha Tributária, São Paulo, 1979. 130. DULCI, Otávio. Guerra fiscal,
desenvolvimento desigual e relações federativas no Brasil. Curitiba: [S.n.], v. 18, 2002. 95-107 p. PYRRHO, Sérgio. ICMS e isenções -
os convênios e os tratados internacionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. TORRES, Ricardo L. Tratado de direito constitucional
financeiro e tributário. Rio de Janeiro: Renovar, v. IV, 2007. 295 p.
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TITULO
IMPACTOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS PELOS RELACIONAMENTOS ABUSIVOS: A TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL COMO
PROPOSTA DE MEDIAÇÃO

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: Um relacionamento abusivo tem como principais características, por parte do abusador, o exercício de controle,
manipulação, violência psicológica, além de poder em relação à vítima. Diversos autores, observam que uma porcentagem das
vítimas desenvolve transtornos psicológicos decorrentes desse tipo de relacionamento, que afeta e prejudica os vários aspectos a
vida da mulher abusada.

OBJETIVOS
OBJETIVOS: Este trabalho tem como foco abordar os impactos psicológicos oriundos de relacionamentos abusivos em mulheres e
como a psicoterapia na abordagem terapia cognitivo comportamental pode auxiliar no tratamento e sintomas das vítimas deste tipo
de relacionamento.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica descritiva em livros e artigos científicos através da plataforma Google
Acadêmico acerca dos relacionamentos afetivos-amorosos, relacionamentos abusivos, transtornos psicológicos, características
dos abusadores e vítimas, terapia cognitiva comportamental em vítimas de violência doméstica.

RESULTADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A literatura diz que um relacionamento abusivo não depende de idade, raça ou classe social e é
caracterizado por abuso psicológico, moral, físico, sexual e financeiro. Nesse contexto de relacionamento, a vítima desenvolve
prejuízos cognitivos, comportamentais e sociais. Assim, reconhecer os impactos psicológicos negativos desse tipo de
relacionamento e dispor da psicologia na abordagem Cognitivo Comportamental como proposta de mediação e intervenção; pode
contribuir para minimizar as consequências relativas aos transtornos mentais de mulheres que vítimas relacionamentos abusivos.

CONCLUSOES

CONCLUSÕES: A permanência de mulheres em relacionamentos abusivos afeta negativamente o seu estado de saúde mental e; ao
longo dessa interação disfuncional pode influenciar o desenvolvimento de transtornos psicológicos. As relações abusivas são
pautadas em controle e castração de desejos e direitos da mulher, e se originam da história da cultura de uma sociedade patriarcal
e machista. A relação abusiva é um tema que vem ganhando espaço e um olhar psicológico pode contribuir para que a vítima
reconheça essa relação abusiva e consiga libertar-se para buscar a reconstrução da vida e dos relacionamentos Os prejuízos
causados por uma relação abusiva podem gerar impactos psicológicos que a vítima precisará lidar por toda vida. A psicologia com
enfoque na abordagem cognitivo comportamental possui técnicas para reestruturação e flexibilização cognitiva, que auxiliam em
mudanças comportamentais e emocionais que essas mulheres sofrem em decorrência dos relacionamentos abusivos. A TCC auxilia
no tratamento e manutenção de uma vida psicológica mais saudável, bem como na conscientização e prevenção de abusos e
violência doméstica.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. DE SOUZA PEREIRA, Daniely Cristina; CAMARGO, Vanessa Silva; AOYAMA, Patricia Cristina Novaki. Análise
funcional da permanência das mulheres nos relacionamentos abusivos: Um estudo prático. Revista Brasileira de Terapia
Comportamental e Cognitiva, v. 20, n. 2, p. 10-25, 2018. 2. BARRETTO, Raquel Silva. RELACIONAMENTOS ABUSIVOS: UMA
DISCUSSÃO DOS ENTRAVES AO PONTO FINAL. Revista Gênero, v. 18, n. 2, 2018. 3. Frinhani, G. S. (2021). CONTRIBUIÇÕES DAS
PRÁTICAS COGNITIVA COMPORTAMENTAL A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
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Taluana Maria Amirabile Maron Pereira de Almeida

TITULO
IMPACTOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS PELOS RELACIONAMENTOS ABUSIVOS: A TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL COMO
PROPOSTA DE MEDIAÇÃO

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: Um relacionamento abusivo tem como principais características, por parte do abusador, o exercício de controle,
manipulação, violência psicológica, além de poder em relação à vítima. Diversos autores, observam que uma porcentagem das
vítimas desenvolve transtornos psicológicos decorrentes desse tipo de relacionamento, que afeta e prejudica os vários aspectos a
vida da mulher abusada.

OBJETIVOS
OBJETIVOS: Este trabalho tem como foco abordar os impactos psicológicos oriundos de relacionamentos abusivos em mulheres e
como a psicoterapia na abordagem terapia cognitivo comportamental pode auxiliar no tratamento e sintomas das vítimas deste tipo
de relacionamento.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica descritiva em livros e artigos científicos através da plataforma Google
Acadêmico acerca dos relacionamentos afetivos-amorosos, relacionamentos abusivos, transtornos psicológicos, características
dos abusadores e vítimas, terapia cognitiva comportamental em vítimas de violência doméstica.

RESULTADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A literatura diz que um relacionamento abusivo não depende de idade, raça ou classe social e é
caracterizado por abuso psicológico, moral, físico, sexual e financeiro. Nesse contexto de relacionamento, a vítima desenvolve
prejuízos cognitivos, comportamentais e sociais. Assim, reconhecer os impactos psicológicos negativos desse tipo de
relacionamento e dispor da psicologia na abordagem Cognitivo Comportamental como proposta de mediação e intervenção; pode
contribuir para minimizar as consequências relativas aos transtornos mentais de mulheres que vítimas relacionamentos abusivos.

CONCLUSOES

CONCLUSÕES: A permanência de mulheres em relacionamentos abusivos afeta negativamente o seu estado de saúde mental e; ao
longo dessa interação disfuncional pode influenciar o desenvolvimento de transtornos psicológicos. As relações abusivas são
pautadas em controle e castração de desejos e direitos da mulher, e se originam da história da cultura de uma sociedade patriarcal
e machista. A relação abusiva é um tema que vem ganhando espaço e um olhar psicológico pode contribuir para que a vítima
reconheça essa relação abusiva e consiga libertar-se para buscar a reconstrução da vida e dos relacionamentos Os prejuízos
causados por uma relação abusiva podem gerar impactos psicológicos que a vítima precisará lidar por toda vida. A psicologia com
enfoque na abordagem cognitivo comportamental possui técnicas para reestruturação e flexibilização cognitiva, que auxiliam em
mudanças comportamentais e emocionais que essas mulheres sofrem em decorrência dos relacionamentos abusivos. A TCC auxilia
no tratamento e manutenção de uma vida psicológica mais saudável, bem como na conscientização e prevenção de abusos e
violência doméstica.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. DE SOUZA PEREIRA, Daniely Cristina; CAMARGO, Vanessa Silva; AOYAMA, Patricia Cristina Novaki. Análise
funcional da permanência das mulheres nos relacionamentos abusivos: Um estudo prático. Revista Brasileira de Terapia
Comportamental e Cognitiva, v. 20, n. 2, p. 10-25, 2018. 2. BARRETTO, Raquel Silva. RELACIONAMENTOS ABUSIVOS: UMA
DISCUSSÃO DOS ENTRAVES AO PONTO FINAL. Revista Gênero, v. 18, n. 2, 2018. 3. Frinhani, G. S. (2021). CONTRIBUIÇÕES DAS
PRÁTICAS COGNITIVA COMPORTAMENTAL A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
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Leonardo de Souza Piber GISELLE DE GOES

TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DAS LESÕES DERMATOLOGICAS SÓLIDAS MALIGNAS EM CRIANÇAS

INTRODUCAO

Na dermatologia, o exame clínico muitas vezes é associado a histopatologia para então ser diagnosticada cada moléstia; entretanto,
o exame clínico por si só pode não ser suficiente para um diagnóstico preciso, além do fato das biópsias de pele apresentarem
morbidades associadas. Com o avanço tecnológico contínuo, essa certa limitação pôde então ser corrigida, através de tecnologias
de imagem auxiliares disponíveis para dermatologistas, o que auxilia e muito no diagnóstico e tratamento das comorbidades da
pele. Dentre as tecnologias de imagens emergentes, a ultrassonografia acaba sendo a principal escolha dos profissionais de saúde,
já que apresenta muitos benefícios, como fácil acessibilidade, sem necessidade de sedação, ausência de radiação e resolução
superior para lesão de partes moles. Ela permite um diagnóstico específico de algumas lesões benignas típicas e ajuda a orientar
investigações adicionais, pois fornece informações detalhadas sobre a localização da lesão, caracterização (sólido versus cístico),
vascularização e compressibilidade.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de lesões dermatológicas sólidas malignas em crianças.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, através
da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms)
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os
artigos que estava de acordo com o objetivo desse estudo.

RESULTADOS

O diagnóstico de lesões dermatológicas em crianças, como as lesões sólidas malignas, pela ultrassonografia tem maior acurácia.
Lesões essas como gânglios, rabdomiossarcoma, sarcoma sinovial, fibrossarcoma, linfoma subcutâneo, dentre outras afecções.
Foram identificados lesões sólidas malignas, cujo aspecto ultrassonográfico apresentaram massas hipoecóicas, heterogêneas,
aumento de vascularização intralesional, algumas com contornos mal definidos, presença ou não de linfonodos, lesões hipoecóicas
com septos internos ecogênicos, massas com áreas de nerose internamente, dentre outras. Algumas lesões apresentaram sinal de
líquido central, sugerindo necrose.

CONCLUSOES

A US é capaz de fornecer um diagnóstico específico em algumas condições patológicas dermatológicas em crianças, como tumores
de tecidos moles superficiais e lesões semelhantes a tumores. Dessa forma, é possível estreitar o diagnóstico diferencial e
identificar lesões que precisam de exames de imagem ou biópsia adicionais. Sendo assim, os achados de US devem sempre ser
considerados no contexto da apresentação clínica. O conhecimento da técnica de US e os principais achados de imagem de uma
quantidade significativa de lesões de tecidos moles encontradas em crianças facilitarão o estabelecimento do diagnóstico correto e
orientarão o manejo.

REFERENCIAS

Schneider SL, Kohli I, Hamzavi IH, Council ML, Rossi AM, Ozog DM. Emerging imaging technologies in dermatology: Part I: Basic
principles. J Am Acad Dermatol. 2019 Apr;80(4):1114-1120. doi: 10.1016/j.jaad.2018.11.042. Epub 2018 Dec 4. PMID: 30528311;
PMCID: PMC7469876. Kim HW, Yoo SY, Oh S, Jeon TY, Kim JH. Ultrasonography of Pediatric Superficial Soft Tissue Tumors and
Tumor-Like Lesions. Korean J Radiol. 2020 Mar;21(3):341-355. doi: 10.3348/kjr.2019.0343. PMID: 32090527; PMCID: PMC7039727.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DAS LESÕES DERMATOLOGICAS SÓLIDAS MALIGNAS EM CRIANÇAS

INTRODUCAO

Na dermatologia, o exame clínico muitas vezes é associado a histopatologia para então ser diagnosticada cada moléstia; entretanto,
o exame clínico por si só pode não ser suficiente para um diagnóstico preciso, além do fato das biópsias de pele apresentarem
morbidades associadas. Com o avanço tecnológico contínuo, essa certa limitação pôde então ser corrigida, através de tecnologias
de imagem auxiliares disponíveis para dermatologistas, o que auxilia e muito no diagnóstico e tratamento das comorbidades da
pele. Dentre as tecnologias de imagens emergentes, a ultrassonografia acaba sendo a principal escolha dos profissionais de saúde,
já que apresenta muitos benefícios, como fácil acessibilidade, sem necessidade de sedação, ausência de radiação e resolução
superior para lesão de partes moles. Ela permite um diagnóstico específico de algumas lesões benignas típicas e ajuda a orientar
investigações adicionais, pois fornece informações detalhadas sobre a localização da lesão, caracterização (sólido versus cístico),
vascularização e compressibilidade.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de lesões dermatológicas sólidas malignas em crianças.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, através
da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms)
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os
artigos que estava de acordo com o objetivo desse estudo.

RESULTADOS

O diagnóstico de lesões dermatológicas em crianças, como as lesões sólidas malignas, pela ultrassonografia tem maior acurácia.
Lesões essas como gânglios, rabdomiossarcoma, sarcoma sinovial, fibrossarcoma, linfoma subcutâneo, dentre outras afecções.
Foram identificados lesões sólidas malignas, cujo aspecto ultrassonográfico apresentaram massas hipoecóicas, heterogêneas,
aumento de vascularização intralesional, algumas com contornos mal definidos, presença ou não de linfonodos, lesões hipoecóicas
com septos internos ecogênicos, massas com áreas de nerose internamente, dentre outras. Algumas lesões apresentaram sinal de
líquido central, sugerindo necrose.

CONCLUSOES

A US é capaz de fornecer um diagnóstico específico em algumas condições patológicas dermatológicas em crianças, como tumores
de tecidos moles superficiais e lesões semelhantes a tumores. Dessa forma, é possível estreitar o diagnóstico diferencial e
identificar lesões que precisam de exames de imagem ou biópsia adicionais. Sendo assim, os achados de US devem sempre ser
considerados no contexto da apresentação clínica. O conhecimento da técnica de US e os principais achados de imagem de uma
quantidade significativa de lesões de tecidos moles encontradas em crianças facilitarão o estabelecimento do diagnóstico correto e
orientarão o manejo.

REFERENCIAS

Schneider SL, Kohli I, Hamzavi IH, Council ML, Rossi AM, Ozog DM. Emerging imaging technologies in dermatology: Part I: Basic
principles. J Am Acad Dermatol. 2019 Apr;80(4):1114-1120. doi: 10.1016/j.jaad.2018.11.042. Epub 2018 Dec 4. PMID: 30528311;
PMCID: PMC7469876. Kim HW, Yoo SY, Oh S, Jeon TY, Kim JH. Ultrasonography of Pediatric Superficial Soft Tissue Tumors and
Tumor-Like Lesions. Korean J Radiol. 2020 Mar;21(3):341-355. doi: 10.3348/kjr.2019.0343. PMID: 32090527; PMCID: PMC7039727.
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Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz Laysa Mariana Camillo Ribeiro de Carvalho GUSTAVO SCHIAVI

TITULO METÁSTASE PULMONAR EM CÃO DIAGNOSTICADO COM MELANOMA UVEAL: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O melanoma é uma neoplasia maligna dos melanócitos, células produtoras de melanina, pigmento responsável pela coloração da
pele, da íris e dos pelos. Essa é uma neoplasia relativamente comum nos cães, somam 3% de todas as neoplasias e 7% das
malignas. Devido sua origem celular, são encontrados na cavidade oral, lábios, pele, dígitos e tecidos oculares, respectivamente. É a
principal neoplasia intraocular que acomete a espécie e é na úvea que o melanoma intraocular tende a manifestar-se, mais
comumente na íris e corpo ciliar do que na coróide. Geralmente unilateral, com poucos relatos da ocorrência bilateral e descrito
com baixa incidência de metástases.

OBJETIVOS
Relatar o caso clínico de um canino, atendido no Hospital Veterinário UNISA, diagnosticado com melanoma melânico uveal e
metástases pulmonares.

METODOLOGIA

Um canino, SRD, macho, 12 anos foi atendido no Hospital Veterinário UNISA com queixa de alterações no olho direito: buftalmia,
hiperemia conjuntival, opacificação e secreção ocular há aproximadamente 15 dias. Ao exame físico apresentava parâmetros dentro
da normalidade, e exame oftálmico do olho direito: lagoftalmia; secreção mucopurulenta; hiperemia e congestão conjuntivais;
opacidade e neovascularização de córnea; não foram visualizadas demais estruturas oculares; teste de ameaça negativo. Exame
ultrassonográfico ocular o olho direito apresentava-se aumentado (24,4 mm) e foi observada presença de aumento de volume
difuso, com aspecto heterogêneo e superfície irregular, vascularizado ao Doppler colorido em íris e corpo ciliar sugerindo um
processo neoplásico. Ao estadiamento oncológico não foram observados quaisquer indícios de metástases, então o paciente foi
submetido à enucleação do olho direito, a análise histopatológica definiu o diagnóstico de melanoma melânico uveal. Foi proposta a
linfadenectomia submandibular direita para pesquisa de infiltrado neoplásico e tratamento quimioterápico, porém o tutor foi
refratário. Após dois meses do diagnóstico, o paciente retornou para atendimento com queixa de tosse seca, cansaço fácil,
hiporexia, fezes pastosas e abdomialgia; ao exame físico: aumento do linfonodo submandibular direito e ausculta pulmonar abafada
em todos os campos avaliados. À radiografia do tórax foi observada uma opacificação pulmonar difusa de padrão alveolar
sugerindo metástase pulmonar.

RESULTADOS
Ciente do prognóstico ruim, tutor optou pelo cuidado paliativo e em contato telefônico tutor informou piora progressiva e acelerada
do quadro respiratório, seguido de óbito do paciente.

CONCLUSOES
O diagnóstico e a definição do melhor tratamento precocemente para cada indivíduo podem influenciar diretamente no prognóstico.
Mesmo sendo relatado por autores como uma neoplasia de baixo risco metastático, a associação de tratamentos adjuvantes à
intervenção cirúrgica pode trazer maior sobrevida e reduzir ainda mais as chances das metástases à distância.

REFERENCIAS

BAPTISTA, C. S.; VILLAGRASA, M.; MARINHO, A. A. Standardised B-scan and A-scan echographic evaluation of spontaneous anterior
uveal melanomas in the dog. The Veterinary Journal, v. 171, n. 2, p. 322-330, 2006. DUBIELZIG, R. R.; KETRING, K. L.; MCLELLAN, G.
J.; ALBERT, D. M. Veterinary ocular pathology: a Comparative review. 1 ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 2010. p. 472. HENDRIX, D.
Diseases and surgery of the canine anterior uvea. In: GELATT, K. N. Veterinary ophthalmology, 4 ed. Ames: Blackwell Publishing,
2007, p. 812-850.
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TITULO METÁSTASE PULMONAR EM CÃO DIAGNOSTICADO COM MELANOMA UVEAL: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O melanoma é uma neoplasia maligna dos melanócitos, células produtoras de melanina, pigmento responsável pela coloração da
pele, da íris e dos pelos. Essa é uma neoplasia relativamente comum nos cães, somam 3% de todas as neoplasias e 7% das
malignas. Devido sua origem celular, são encontrados na cavidade oral, lábios, pele, dígitos e tecidos oculares, respectivamente. É a
principal neoplasia intraocular que acomete a espécie e é na úvea que o melanoma intraocular tende a manifestar-se, mais
comumente na íris e corpo ciliar do que na coróide. Geralmente unilateral, com poucos relatos da ocorrência bilateral e descrito
com baixa incidência de metástases.

OBJETIVOS
Relatar o caso clínico de um canino, atendido no Hospital Veterinário UNISA, diagnosticado com melanoma melânico uveal e
metástases pulmonares.

METODOLOGIA

Um canino, SRD, macho, 12 anos foi atendido no Hospital Veterinário UNISA com queixa de alterações no olho direito: buftalmia,
hiperemia conjuntival, opacificação e secreção ocular há aproximadamente 15 dias. Ao exame físico apresentava parâmetros dentro
da normalidade, e exame oftálmico do olho direito: lagoftalmia; secreção mucopurulenta; hiperemia e congestão conjuntivais;
opacidade e neovascularização de córnea; não foram visualizadas demais estruturas oculares; teste de ameaça negativo. Exame
ultrassonográfico ocular o olho direito apresentava-se aumentado (24,4 mm) e foi observada presença de aumento de volume
difuso, com aspecto heterogêneo e superfície irregular, vascularizado ao Doppler colorido em íris e corpo ciliar sugerindo um
processo neoplásico. Ao estadiamento oncológico não foram observados quaisquer indícios de metástases, então o paciente foi
submetido à enucleação do olho direito, a análise histopatológica definiu o diagnóstico de melanoma melânico uveal. Foi proposta a
linfadenectomia submandibular direita para pesquisa de infiltrado neoplásico e tratamento quimioterápico, porém o tutor foi
refratário. Após dois meses do diagnóstico, o paciente retornou para atendimento com queixa de tosse seca, cansaço fácil,
hiporexia, fezes pastosas e abdomialgia; ao exame físico: aumento do linfonodo submandibular direito e ausculta pulmonar abafada
em todos os campos avaliados. À radiografia do tórax foi observada uma opacificação pulmonar difusa de padrão alveolar
sugerindo metástase pulmonar.

RESULTADOS
Ciente do prognóstico ruim, tutor optou pelo cuidado paliativo e em contato telefônico tutor informou piora progressiva e acelerada
do quadro respiratório, seguido de óbito do paciente.

CONCLUSOES
O diagnóstico e a definição do melhor tratamento precocemente para cada indivíduo podem influenciar diretamente no prognóstico.
Mesmo sendo relatado por autores como uma neoplasia de baixo risco metastático, a associação de tratamentos adjuvantes à
intervenção cirúrgica pode trazer maior sobrevida e reduzir ainda mais as chances das metástases à distância.

REFERENCIAS

BAPTISTA, C. S.; VILLAGRASA, M.; MARINHO, A. A. Standardised B-scan and A-scan echographic evaluation of spontaneous anterior
uveal melanomas in the dog. The Veterinary Journal, v. 171, n. 2, p. 322-330, 2006. DUBIELZIG, R. R.; KETRING, K. L.; MCLELLAN, G.
J.; ALBERT, D. M. Veterinary ocular pathology: a Comparative review. 1 ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 2010. p. 472. HENDRIX, D.
Diseases and surgery of the canine anterior uvea. In: GELATT, K. N. Veterinary ophthalmology, 4 ed. Ames: Blackwell Publishing,
2007, p. 812-850.
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TITULO METÁSTASE PULMONAR EM CÃO DIAGNOSTICADO COM MELANOMA UVEAL: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O melanoma é uma neoplasia maligna dos melanócitos, células produtoras de melanina, pigmento responsável pela coloração da
pele, da íris e dos pelos. Essa é uma neoplasia relativamente comum nos cães, somam 3% de todas as neoplasias e 7% das
malignas. Devido sua origem celular, são encontrados na cavidade oral, lábios, pele, dígitos e tecidos oculares, respectivamente. É a
principal neoplasia intraocular que acomete a espécie e é na úvea que o melanoma intraocular tende a manifestar-se, mais
comumente na íris e corpo ciliar do que na coróide. Geralmente unilateral, com poucos relatos da ocorrência bilateral e descrito
com baixa incidência de metástases.

OBJETIVOS
Relatar o caso clínico de um canino, atendido no Hospital Veterinário UNISA, diagnosticado com melanoma melânico uveal e
metástases pulmonares.

METODOLOGIA

Um canino, SRD, macho, 12 anos foi atendido no Hospital Veterinário UNISA com queixa de alterações no olho direito: buftalmia,
hiperemia conjuntival, opacificação e secreção ocular há aproximadamente 15 dias. Ao exame físico apresentava parâmetros dentro
da normalidade, e exame oftálmico do olho direito: lagoftalmia; secreção mucopurulenta; hiperemia e congestão conjuntivais;
opacidade e neovascularização de córnea; não foram visualizadas demais estruturas oculares; teste de ameaça negativo. Exame
ultrassonográfico ocular o olho direito apresentava-se aumentado (24,4 mm) e foi observada presença de aumento de volume
difuso, com aspecto heterogêneo e superfície irregular, vascularizado ao Doppler colorido em íris e corpo ciliar sugerindo um
processo neoplásico. Ao estadiamento oncológico não foram observados quaisquer indícios de metástases, então o paciente foi
submetido à enucleação do olho direito, a análise histopatológica definiu o diagnóstico de melanoma melânico uveal. Foi proposta a
linfadenectomia submandibular direita para pesquisa de infiltrado neoplásico e tratamento quimioterápico, porém o tutor foi
refratário. Após dois meses do diagnóstico, o paciente retornou para atendimento com queixa de tosse seca, cansaço fácil,
hiporexia, fezes pastosas e abdomialgia; ao exame físico: aumento do linfonodo submandibular direito e ausculta pulmonar abafada
em todos os campos avaliados. À radiografia do tórax foi observada uma opacificação pulmonar difusa de padrão alveolar
sugerindo metástase pulmonar.

RESULTADOS
Ciente do prognóstico ruim, tutor optou pelo cuidado paliativo e em contato telefônico tutor informou piora progressiva e acelerada
do quadro respiratório, seguido de óbito do paciente.

CONCLUSOES
O diagnóstico e a definição do melhor tratamento precocemente para cada indivíduo podem influenciar diretamente no prognóstico.
Mesmo sendo relatado por autores como uma neoplasia de baixo risco metastático, a associação de tratamentos adjuvantes à
intervenção cirúrgica pode trazer maior sobrevida e reduzir ainda mais as chances das metástases à distância.

REFERENCIAS
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TITULO METÁSTASE PULMONAR EM CÃO DIAGNOSTICADO COM MELANOMA UVEAL: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O melanoma é uma neoplasia maligna dos melanócitos, células produtoras de melanina, pigmento responsável pela coloração da
pele, da íris e dos pelos. Essa é uma neoplasia relativamente comum nos cães, somam 3% de todas as neoplasias e 7% das
malignas. Devido sua origem celular, são encontrados na cavidade oral, lábios, pele, dígitos e tecidos oculares, respectivamente. É a
principal neoplasia intraocular que acomete a espécie e é na úvea que o melanoma intraocular tende a manifestar-se, mais
comumente na íris e corpo ciliar do que na coróide. Geralmente unilateral, com poucos relatos da ocorrência bilateral e descrito
com baixa incidência de metástases.

OBJETIVOS
Relatar o caso clínico de um canino, atendido no Hospital Veterinário UNISA, diagnosticado com melanoma melânico uveal e
metástases pulmonares.

METODOLOGIA

Um canino, SRD, macho, 12 anos foi atendido no Hospital Veterinário UNISA com queixa de alterações no olho direito: buftalmia,
hiperemia conjuntival, opacificação e secreção ocular há aproximadamente 15 dias. Ao exame físico apresentava parâmetros dentro
da normalidade, e exame oftálmico do olho direito: lagoftalmia; secreção mucopurulenta; hiperemia e congestão conjuntivais;
opacidade e neovascularização de córnea; não foram visualizadas demais estruturas oculares; teste de ameaça negativo. Exame
ultrassonográfico ocular o olho direito apresentava-se aumentado (24,4 mm) e foi observada presença de aumento de volume
difuso, com aspecto heterogêneo e superfície irregular, vascularizado ao Doppler colorido em íris e corpo ciliar sugerindo um
processo neoplásico. Ao estadiamento oncológico não foram observados quaisquer indícios de metástases, então o paciente foi
submetido à enucleação do olho direito, a análise histopatológica definiu o diagnóstico de melanoma melânico uveal. Foi proposta a
linfadenectomia submandibular direita para pesquisa de infiltrado neoplásico e tratamento quimioterápico, porém o tutor foi
refratário. Após dois meses do diagnóstico, o paciente retornou para atendimento com queixa de tosse seca, cansaço fácil,
hiporexia, fezes pastosas e abdomialgia; ao exame físico: aumento do linfonodo submandibular direito e ausculta pulmonar abafada
em todos os campos avaliados. À radiografia do tórax foi observada uma opacificação pulmonar difusa de padrão alveolar
sugerindo metástase pulmonar.

RESULTADOS
Ciente do prognóstico ruim, tutor optou pelo cuidado paliativo e em contato telefônico tutor informou piora progressiva e acelerada
do quadro respiratório, seguido de óbito do paciente.

CONCLUSOES
O diagnóstico e a definição do melhor tratamento precocemente para cada indivíduo podem influenciar diretamente no prognóstico.
Mesmo sendo relatado por autores como uma neoplasia de baixo risco metastático, a associação de tratamentos adjuvantes à
intervenção cirúrgica pode trazer maior sobrevida e reduzir ainda mais as chances das metástases à distância.
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J.; ALBERT, D. M. Veterinary ocular pathology: a Comparative review. 1 ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 2010. p. 472. HENDRIX, D.
Diseases and surgery of the canine anterior uvea. In: GELATT, K. N. Veterinary ophthalmology, 4 ed. Ames: Blackwell Publishing,
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TITULO
CASUÍSTICA DE EXAMES RADIOGRÁFICOS REALIZADOS EM PETS NÃO CONVENCIONAIS ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO
DA UNISA ENTRE 2021 E 2022

INTRODUCAO

Observando o cenário atual sob perspectiva veterinária, muitos animais silvestres estão cada vez mais integrados à categoria pet,
contribuindo para o crescimento das famílias multiespécies constituídas pelo afeto humano e animal, a procura para atendimento
especializado em pets não convencionais é crescente. Neste cenário, o Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET-
UNISA) contribui para estes atendimentos, pois possui setor de atendimento de silvestres aliado a infraestrutura de exames
complementares.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é identificar o número de animais e a região avaliada em cada Classe de pets não convencionais atendidos
no serviço de radiodiagnóstico do HOVET-UNISA durante o período de Janeiro de 2021 a Setembro de 2022.

METODOLOGIA
Foi realizado o levantamento dos casos por meio dos registros de controle de radiografias realizadas de Janeiro de 2021 a
Setembro de 2022. Estes dados foram transcritos para planilha do Excel e posteriormente foi feita a compilação em gráficos e
tabelas.

RESULTADOS

De Janeiro de 2021 a Setembro de 2022 foram realizados 322 exames radiográficos em pets não convencionais, sendo 143
(44,40%) em 2021 e 179 (55,59%) em 2022. Este resultado demonstra que em 9 meses houve o aumento de 25% no número de
exames radiográficos, portanto a casuística do HOVET-UNISA está aumentando, algo que também tem sido evidenciado em outros
centros, de acordo com a literatura consultada. O total de exames radiográficos por Classe de pets não convencionais foi de 44
répteis, 120 aves e 158 pequenos mamíferos, sendo a maior parte dos pacientes os pequenos mamíferos representados pelos
coelhos (48,73%). Mais da metade das 120 aves atendidas eram calopsitas (54,16%), enquanto que do total de 44 répteis atendidos,
a maior parte eram jabutis (93,18%). Em répteis, a cavidade celomática foi a região avaliada em 98,43 % dos casos, em aves esta
mesma região foi avaliada em 65,57% dos pacientes, contudo em pequenos mamíferos o crânio foi a região mais frequentemente
avaliada (41,87%).

CONCLUSOES

Há um crescimento no número pets convencionais atendidos no HOVET-UNISA e a maior parte deles são coelhos, seguidos pelas
calopsitas e pelos jabutis. Este crescimento demonstra a importância da avaliação radiográfica para tomada de decisão no
atendimento desses pacientes, principalmente em relação à cavidade celomática em répteis e aves e ao crânio em pequenos
mamíferos, as regiões mais frequentemente avaliadas nestes Classes.

REFERENCIAS
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS EM PACIENTE COM MICROFILARIOSE PERITONEAL - RELATO DE CASO

INTRODUCAO

A dirofilariose é uma doença de grande importância zoonótica e epidemiológica em escala global entre humanos e carnívoros, e de
maior incidência nos países de regiões tropicais e subtropicais, sendo fatal para cães, se não tratados. Esta doença é causada
principalmente pelos nematóides Dirofilaria immitis e Dirofilaria repens. O principal vetor da doença é o Aedes Aegypti. O
diagnóstico pode ser realizado por meio da radiografia torácica, ecocardiografia e os exames laboratoriais como PCR, sorologia ou
esfregaço sanguíneo auxiliam no diagnóstico. A ultrassonografia pode evidenciar ascite, hepatomegalia ou sinais relacionados a
nefrite e até o momento não foram encontrados relatos de dirofilariose peritoneal, algo que somado à importância epidemiológica
desta doença no Brasil, justifica a importância do presente relato.

OBJETIVOS Relato de caso e discussão sobre a possibilidade de dirofilariose peritoneal.

METODOLOGIA Revisão da literatura e dos registros dos resultados de exames do paciente.

RESULTADOS

Foi atendido no Hospital Veterinário da UNISA um animal da espécie, canina, sem raça definida, macho, de 10 anos, com queixa
principal de aumento de volume abdominal e cansaço fácil. Ao atendimento paciente se apresentava taquipneico, febril e
auscultação cardiopulmonar com presença de sopro grau III. Foram realizados exames laboratoriais e exame ultrassonográfico. No
exame ultrassonográfico foi evidenciado evidenciou estruturas hiperecogênicas em parênquima hepático, compatíveis com áreas
de mineralização e outras diversas áreas de mineralização dispersas pela cavidade abdominal, assim como a presença de líquido
livre sugerindo derrame abdominal. Foi observado presença de microfilarias também no hemograma e no teste de Knott modificado,
assim como já descrito anteriormente. O líquido peritoneal foi coletado e, após análise citológica, foi evidenciado presença de
microfilarias, sendo esse achado atípico, quando comparado com o relatado em trabalhos anteriores. Possibilitando a visualização
de áreas que podem estar relacionadas a granulomas, áreas de hiperecogênicas que causam sombra acústica, possivelmente por
lesões endoteliais secundárias à presença das microfilarias. Sendo de grande importância os achados clínicos, laboratoriais e de
diagnóstico por imagem para fins de diagnóstico.

CONCLUSOES
O exame ultrassonográfico foi essencial para avaliação de alterações abdominais causadas pela dirofilariose, como a identificação
de derrame abdominal. A microfilaria peritoneal não foi ainda relatada na literatura e mais estudos são necessários para constatar a
fisiopatogenias das alterações peritoneais possível em pacientes com esta alteração.
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TITULO DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO DAS LESÕES CUTÂNEAS VASCULARES NÃO TUMORAIS EM CRIANÇAS

INTRODUCAO

Lesões vasculares não tumorais são malformações decorrentes de erros no desenvolvimento dos vasos sanguíneos e podem ser
categorizadas histologicamente em malformações linfáticas, capilares venosas, arteriovenosas ou mistas. São alterações benignas
que podem estar presentes ao nascimento. Geralmente apresentam-se como lesões palpáveis e podem apresentar alteração da
coloração azulada da pele ou vasos aumentados. A malformação linfática pode ser dividida em macrocística, microcística e mista. A
ultrassonografia auxilia o diagnóstico dessas lesões e é uma aliada no diagnóstico diferencial de possíveis neoplasias na infância.

OBJETIVOS Estudar as imagens ultrassonográficas de lesões sólidas vasculares não tumorais em crianças.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, através
da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms)
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os
artigos que estava de acordo com o objetivo desse estudo.

RESULTADOS

A malformação vascular (MV) foi observada na US como uma massa bem definida e com aspecto espongiforme. Podem ter níveis
líquidos internos devido ao fluxo sanguíneo muito lento com estagnação do sangue e formação de níveis de hematócrito. Já a
malformação linfática é dividida em macrocística, microcística e mista. As macrocísticas são compostas por cistos maiores que 1-2
cm e aparecem na US como cistos multisseptados e diminuíram de tamanho com aspiração ou escleroterapia. A malformação
linfática microcística geralmente aparece como lesões hiperecogênicas sólidas, devido a numerosos pequenos cistos que são
difíceis de serem individualizados.

CONCLUSOES
O diagnóstico correto de lesões vasculares não tumorais nas crianças muitas vezes é difícil e precisa de uma avaliação cautelosa. A
ultrassonografia auxilia e facilita esse diagnóstico, viabilizando a conduta adequada e a melhor evolução clínica e pós-tratamento.

REFERENCIAS
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TITULO DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO DAS LESÕES CUTÂNEAS VASCULARES NÃO TUMORAIS EM CRIANÇAS

INTRODUCAO

Lesões vasculares não tumorais são malformações decorrentes de erros no desenvolvimento dos vasos sanguíneos e podem ser
categorizadas histologicamente em malformações linfáticas, capilares venosas, arteriovenosas ou mistas. São alterações benignas
que podem estar presentes ao nascimento. Geralmente apresentam-se como lesões palpáveis e podem apresentar alteração da
coloração azulada da pele ou vasos aumentados. A malformação linfática pode ser dividida em macrocística, microcística e mista. A
ultrassonografia auxilia o diagnóstico dessas lesões e é uma aliada no diagnóstico diferencial de possíveis neoplasias na infância.

OBJETIVOS Estudar as imagens ultrassonográficas de lesões sólidas vasculares não tumorais em crianças.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, através
da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms)
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os
artigos que estava de acordo com o objetivo desse estudo.

RESULTADOS

A malformação vascular (MV) foi observada na US como uma massa bem definida e com aspecto espongiforme. Podem ter níveis
líquidos internos devido ao fluxo sanguíneo muito lento com estagnação do sangue e formação de níveis de hematócrito. Já a
malformação linfática é dividida em macrocística, microcística e mista. As macrocísticas são compostas por cistos maiores que 1-2
cm e aparecem na US como cistos multisseptados e diminuíram de tamanho com aspiração ou escleroterapia. A malformação
linfática microcística geralmente aparece como lesões hiperecogênicas sólidas, devido a numerosos pequenos cistos que são
difíceis de serem individualizados.

CONCLUSOES
O diagnóstico correto de lesões vasculares não tumorais nas crianças muitas vezes é difícil e precisa de uma avaliação cautelosa. A
ultrassonografia auxilia e facilita esse diagnóstico, viabilizando a conduta adequada e a melhor evolução clínica e pós-tratamento.
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TITULO Guerra Fiscal e Modulação dos efeitos em matéria tributária

INTRODUCAO

A guerra fiscal compromete a livre concorrência, pois, uma vez que alguns contribuintes indevidamente favorecidos por benefícios
concedidos de forma unilateral, isto, à revelia do Convênio Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por um determinado ente da
Federação, terão condições de negociar seus produtos e serviços por valores menores do que seus concorrentes estabelecidos em
outros Estados ou Distrito Federal. A Guerra fiscal surge então, com objetivo de driblar a dificuldade arrecadatória e atrair de
investimentos. Nesta seara, em caso de eventual questionamento quanto à constitucionalidade da norma que concedeu o benefício,
torna-se necessária a aplicação do instituto da modulação dos efeitos, seja por força de relevante interesse social e/ou segurança
jurídica, com fulcro em reduzir os impactos de eventuais declarações de inconstitucionalidade.

OBJETIVOS
Demonstrar a importância da aplicação do instituto da modulação dos efeitos das decisões, em sede de matéria tributária, em
especial, nos casos de guerra fiscal.

METODOLOGIA No presente trabalho, foi utilizado como metodologia a pesquisa acadêmica por meio do levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

CONCLUSOES
No que tange a modulação dos efeitos das decisões, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, é um instituto
valiosíssimo em matéria tributária, uma vez que torna possível a redução dos impactos que eventualmente possam galgar a esfera
social, tal como possibilita uma melhor análise e observância à segurança jurídica.

REFERENCIAS
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TITULO CONTRIBUIÇÃO DA ULTRASSONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DAS LESÕES CUTÂNEAS VASCULARES TUMORAIS EM CRIANÇAS

INTRODUCAO

Tumores vasculares são anomalias que surgem nos vasos sanguíneos. Essas neoplasias são classificadas em benignos, localmente
agressivos ou limítrofes malignos. Os tumores vasculares benignos incluem hemangioma infantil, hemangioma congênito, angioma
em tufos e hemangioma capilar lobular. Na dermatologia, o uso de exames de imagem é uma ferramenta no diagnóstico dessas
doenças, além do estadiamento e acompanhamento do tratamento desses tumores. Dessa maneira, a ultrassonografia pode ser
muito eficaz e preciso no diagnóstico de tumores vasculares em crianças.

OBJETIVOS Avaliar imagens ultrassonográficas de tumores cutâneos vasculares em crianças. Método

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, através
da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms)
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os
artigos que estava de acordo com o objetivo desse estudo.

RESULTADOS

O hemangioma infantil durante a fase proliferativa se mostra na US como uma massa bem definida no tecido subcutâneo. Tem
ecogenicidade variável e o Doppler colorido mostra aumento do fluxo vascular interno. Após atingir seu tamanho máximo, o
hemangioma entra na fase involutiva, caracterizada pela diminuição do tamanho, aumento da ecogenicidade e diminuição do fluxo
vascular interno. Ao nascer, é mais comum observar a presença de hemangiomas congênitos, porém são relativamente raros. Na
US, frequentemente mostra ecogenicidade não homogênea com vasos intralesionais relativamente grandes. O hemangioma capilar
lobular é uma lesão vascular cutânea de crescimento rápido com sangramento, comum em pacientes com mais de 6 meses. Na US,
eles tendem a serem a ser pequenos em tamanho, hipoecogênicos e mostram aumento do fluxo vascular com alta velocidade no
Doppler colorido. O hemangioendotelioma kaposiforme é uma neoplasia vascular localmente agressiva com padrão de crescimento
infiltrativo. Na US, apresenta-se como uma lesão heterogênea, mal definida, que pode ser focal ou difusa, confinada à gordura
subcutânea ou envolvendo todos os planos de partes moles.

CONCLUSOES
Ao analisar os tipos de tumores vasculares, foi possível identificar que a ultrassonografia é muito importante na detecção de
doenças. Aliado ao exame físico e a clínica ele é capaz de fornecer um diagnóstico específico e identificar se existe a necessidade
de realizar mais exames complementares, contribuindo, portanto, com melhor conduta e evolução em crianças.

REFERENCIAS

Schneider SL, Kohli I, Hamzavi IH, Council ML, Rossi AM, Ozog DM. Emerging imaging technologies in dermatology: Part I: Basic
principles. J Am Acad Dermatol. 2019 Apr;80(4):1114-1120. doi: 10.1016/j.jaad.2018.11.042. Epub 2018 Dec 4. PMID: 30528311;
PMCID: PMC7469876. Kim HW, Yoo SY, Oh S, Jeon TY, Kim JH. Ultrasonography of Pediatric Superficial Soft Tissue Tumors and
Tumor-Like Lesions. Korean J Radiol. 2020 Mar;21(3):341-355. doi: 10.3348/kjr.2019.0343. PMID: 32090527; PMCID: PMC7039727.
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TITULO CONTRIBUIÇÃO DA ULTRASSONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DAS LESÕES CUTÂNEAS VASCULARES TUMORAIS EM CRIANÇAS

INTRODUCAO

Tumores vasculares são anomalias que surgem nos vasos sanguíneos. Essas neoplasias são classificadas em benignos, localmente
agressivos ou limítrofes malignos. Os tumores vasculares benignos incluem hemangioma infantil, hemangioma congênito, angioma
em tufos e hemangioma capilar lobular. Na dermatologia, o uso de exames de imagem é uma ferramenta no diagnóstico dessas
doenças, além do estadiamento e acompanhamento do tratamento desses tumores. Dessa maneira, a ultrassonografia pode ser
muito eficaz e preciso no diagnóstico de tumores vasculares em crianças.

OBJETIVOS Avaliar imagens ultrassonográficas de tumores cutâneos vasculares em crianças. Método

METODOLOGIA

Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, através
da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms)
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os
artigos que estava de acordo com o objetivo desse estudo.

RESULTADOS

O hemangioma infantil durante a fase proliferativa se mostra na US como uma massa bem definida no tecido subcutâneo. Tem
ecogenicidade variável e o Doppler colorido mostra aumento do fluxo vascular interno. Após atingir seu tamanho máximo, o
hemangioma entra na fase involutiva, caracterizada pela diminuição do tamanho, aumento da ecogenicidade e diminuição do fluxo
vascular interno. Ao nascer, é mais comum observar a presença de hemangiomas congênitos, porém são relativamente raros. Na
US, frequentemente mostra ecogenicidade não homogênea com vasos intralesionais relativamente grandes. O hemangioma capilar
lobular é uma lesão vascular cutânea de crescimento rápido com sangramento, comum em pacientes com mais de 6 meses. Na US,
eles tendem a serem a ser pequenos em tamanho, hipoecogênicos e mostram aumento do fluxo vascular com alta velocidade no
Doppler colorido. O hemangioendotelioma kaposiforme é uma neoplasia vascular localmente agressiva com padrão de crescimento
infiltrativo. Na US, apresenta-se como uma lesão heterogênea, mal definida, que pode ser focal ou difusa, confinada à gordura
subcutânea ou envolvendo todos os planos de partes moles.

CONCLUSOES
Ao analisar os tipos de tumores vasculares, foi possível identificar que a ultrassonografia é muito importante na detecção de
doenças. Aliado ao exame físico e a clínica ele é capaz de fornecer um diagnóstico específico e identificar se existe a necessidade
de realizar mais exames complementares, contribuindo, portanto, com melhor conduta e evolução em crianças.
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Schneider SL, Kohli I, Hamzavi IH, Council ML, Rossi AM, Ozog DM. Emerging imaging technologies in dermatology: Part I: Basic
principles. J Am Acad Dermatol. 2019 Apr;80(4):1114-1120. doi: 10.1016/j.jaad.2018.11.042. Epub 2018 Dec 4. PMID: 30528311;
PMCID: PMC7469876. Kim HW, Yoo SY, Oh S, Jeon TY, Kim JH. Ultrasonography of Pediatric Superficial Soft Tissue Tumors and
Tumor-Like Lesions. Korean J Radiol. 2020 Mar;21(3):341-355. doi: 10.3348/kjr.2019.0343. PMID: 32090527; PMCID: PMC7039727.
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TITULO
UTILIZAÇÃO DA ABORDAGEM SUBESCAPULAR DO BLOQUEIO DE PLEXO BRAQUIAL GUIADO POR ULTRASSOM EM CAPRINO
SUBMETIDO A OSTEOSSÍNTESE DE RADIO E ULNA

INTRODUCAO
Atualmente os bloqueios locorregionais são comumente utilizados na anestesiologia veterinária, promovendo uma anestesia e
analgesia multimodal eficiente, durante o trans e pós-operatório. Contudo, em animais de produção o assunto é pouco discutido,
porém estudos recentes demostram que a sua eficiência durante os procedimentos traz diversos benefícios para os animais.

OBJETIVOS
Relatar a técnica e eficácia do bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular em paciente submetido a osteossíntese em
terço médio de rádio e ulna.

METODOLOGIA

Um caprino, da raça anglo-nubiana, de dois anos de idade foi admitido no hospital veterinário UNISA diagnosticado com fratura em
terço médio da diáfise do rádio e ulna, sendo encaminhado para osteossíntese. No exame físico pré-anestésico o paciente
apresentou: FC: 60 bpm, eupneico, mucosas normocoradas, hidratação adequada e normosfigmia. Nos exames complementares
não houve quaisquer alterações. Paciente medicado com acepromazina 0,03 mg/kg e morfina 0,1 mg/kg IM, indução anestésica
propofol 3mg/kg associado a cetamina 2 mg/kg IV. Intubação orotraqueal com sonda 7,00 mm com balonete, e manutenção
anestésica com isoflurano em circuito reinalatório. A abordagem do bloqueio foi subescapular, realizada com o auxílio da
ultrassonografia, onde o transdutor é posicionado na região axilar, e é possível visualizar todo o plexo braquial. A agulha é inserida
na direção dorso cranial do músculo peitoral superficial, e o anestésico local (bupivacaina 2mg/kg) é depositado próximo as raízes
nervosas. Os parâmetros foram monitorados através de capnografia, oximetria de pulso, temperatura esofágica, pressão arterial
invasiva, eletrocardiografia. O paciente se manteve estável durante todo o procedimento, sem necessidade de complementação
analgésica. Ao término do procedimento foi administrado flunixim meglumine 2,2mg/kg IV.

RESULTADOS

O bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular é indicado quando se pretende promover anestesia em articulação do
cotovelo e antebraço. No presente relato, o bloqueio se mostrou eficiente, não sendo necessário a adição de opioides sistêmicos
durante o trans e pós-operatório, evitando assim redução da motilidade intestinal e proporcionando uma recuperação anestésica
com qualidade e analgesia eficiente. Além de não ter sido observado sinais de intoxicação ou qualquer alteração no membro.

CONCLUSOES
Podemos concluir que o bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular é efetivo em caprinos submetidos a
osteossíntese de rádio e ulna e proporciona maior qualidade durante a anestesia e no período pós-operatório dessa espécie.

REFERENCIAS
KLAUMANN, P. R.; OTERO, P. E. Anestesia Locorregional em Pequenos Animais. São Paulo: Roca, 2013. GRIMM, K. A. et al. Lumb
(#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. – Rio de Janeiro: Roca, 2017. ASHDOWN, R. R.; DONE, S. H. Atlas
Colorido de Anatomia Veterinária dos Ruminantes. 2. Ed. – Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2010.
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TITULO
UTILIZAÇÃO DA ABORDAGEM SUBESCAPULAR DO BLOQUEIO DE PLEXO BRAQUIAL GUIADO POR ULTRASSOM EM CAPRINO
SUBMETIDO A OSTEOSSÍNTESE DE RADIO E ULNA

INTRODUCAO
Atualmente os bloqueios locorregionais são comumente utilizados na anestesiologia veterinária, promovendo uma anestesia e
analgesia multimodal eficiente, durante o trans e pós-operatório. Contudo, em animais de produção o assunto é pouco discutido,
porém estudos recentes demostram que a sua eficiência durante os procedimentos traz diversos benefícios para os animais.

OBJETIVOS
Relatar a técnica e eficácia do bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular em paciente submetido a osteossíntese em
terço médio de rádio e ulna.

METODOLOGIA

Um caprino, da raça anglo-nubiana, de dois anos de idade foi admitido no hospital veterinário UNISA diagnosticado com fratura em
terço médio da diáfise do rádio e ulna, sendo encaminhado para osteossíntese. No exame físico pré-anestésico o paciente
apresentou: FC: 60 bpm, eupneico, mucosas normocoradas, hidratação adequada e normosfigmia. Nos exames complementares
não houve quaisquer alterações. Paciente medicado com acepromazina 0,03 mg/kg e morfina 0,1 mg/kg IM, indução anestésica
propofol 3mg/kg associado a cetamina 2 mg/kg IV. Intubação orotraqueal com sonda 7,00 mm com balonete, e manutenção
anestésica com isoflurano em circuito reinalatório. A abordagem do bloqueio foi subescapular, realizada com o auxílio da
ultrassonografia, onde o transdutor é posicionado na região axilar, e é possível visualizar todo o plexo braquial. A agulha é inserida
na direção dorso cranial do músculo peitoral superficial, e o anestésico local (bupivacaina 2mg/kg) é depositado próximo as raízes
nervosas. Os parâmetros foram monitorados através de capnografia, oximetria de pulso, temperatura esofágica, pressão arterial
invasiva, eletrocardiografia. O paciente se manteve estável durante todo o procedimento, sem necessidade de complementação
analgésica. Ao término do procedimento foi administrado flunixim meglumine 2,2mg/kg IV.

RESULTADOS

O bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular é indicado quando se pretende promover anestesia em articulação do
cotovelo e antebraço. No presente relato, o bloqueio se mostrou eficiente, não sendo necessário a adição de opioides sistêmicos
durante o trans e pós-operatório, evitando assim redução da motilidade intestinal e proporcionando uma recuperação anestésica
com qualidade e analgesia eficiente. Além de não ter sido observado sinais de intoxicação ou qualquer alteração no membro.

CONCLUSOES
Podemos concluir que o bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular é efetivo em caprinos submetidos a
osteossíntese de rádio e ulna e proporciona maior qualidade durante a anestesia e no período pós-operatório dessa espécie.

REFERENCIAS
KLAUMANN, P. R.; OTERO, P. E. Anestesia Locorregional em Pequenos Animais. São Paulo: Roca, 2013. GRIMM, K. A. et al. Lumb
(#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. – Rio de Janeiro: Roca, 2017. ASHDOWN, R. R.; DONE, S. H. Atlas
Colorido de Anatomia Veterinária dos Ruminantes. 2. Ed. – Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2010.
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TITULO
UTILIZAÇÃO DA ABORDAGEM SUBESCAPULAR DO BLOQUEIO DE PLEXO BRAQUIAL GUIADO POR ULTRASSOM EM CAPRINO
SUBMETIDO A OSTEOSSÍNTESE DE RADIO E ULNA

INTRODUCAO
Atualmente os bloqueios locorregionais são comumente utilizados na anestesiologia veterinária, promovendo uma anestesia e
analgesia multimodal eficiente, durante o trans e pós-operatório. Contudo, em animais de produção o assunto é pouco discutido,
porém estudos recentes demostram que a sua eficiência durante os procedimentos traz diversos benefícios para os animais.

OBJETIVOS
Relatar a técnica e eficácia do bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular em paciente submetido a osteossíntese em
terço médio de rádio e ulna.

METODOLOGIA

Um caprino, da raça anglo-nubiana, de dois anos de idade foi admitido no hospital veterinário UNISA diagnosticado com fratura em
terço médio da diáfise do rádio e ulna, sendo encaminhado para osteossíntese. No exame físico pré-anestésico o paciente
apresentou: FC: 60 bpm, eupneico, mucosas normocoradas, hidratação adequada e normosfigmia. Nos exames complementares
não houve quaisquer alterações. Paciente medicado com acepromazina 0,03 mg/kg e morfina 0,1 mg/kg IM, indução anestésica
propofol 3mg/kg associado a cetamina 2 mg/kg IV. Intubação orotraqueal com sonda 7,00 mm com balonete, e manutenção
anestésica com isoflurano em circuito reinalatório. A abordagem do bloqueio foi subescapular, realizada com o auxílio da
ultrassonografia, onde o transdutor é posicionado na região axilar, e é possível visualizar todo o plexo braquial. A agulha é inserida
na direção dorso cranial do músculo peitoral superficial, e o anestésico local (bupivacaina 2mg/kg) é depositado próximo as raízes
nervosas. Os parâmetros foram monitorados através de capnografia, oximetria de pulso, temperatura esofágica, pressão arterial
invasiva, eletrocardiografia. O paciente se manteve estável durante todo o procedimento, sem necessidade de complementação
analgésica. Ao término do procedimento foi administrado flunixim meglumine 2,2mg/kg IV.

RESULTADOS

O bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular é indicado quando se pretende promover anestesia em articulação do
cotovelo e antebraço. No presente relato, o bloqueio se mostrou eficiente, não sendo necessário a adição de opioides sistêmicos
durante o trans e pós-operatório, evitando assim redução da motilidade intestinal e proporcionando uma recuperação anestésica
com qualidade e analgesia eficiente. Além de não ter sido observado sinais de intoxicação ou qualquer alteração no membro.

CONCLUSOES
Podemos concluir que o bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular é efetivo em caprinos submetidos a
osteossíntese de rádio e ulna e proporciona maior qualidade durante a anestesia e no período pós-operatório dessa espécie.

REFERENCIAS
KLAUMANN, P. R.; OTERO, P. E. Anestesia Locorregional em Pequenos Animais. São Paulo: Roca, 2013. GRIMM, K. A. et al. Lumb
(#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. – Rio de Janeiro: Roca, 2017. ASHDOWN, R. R.; DONE, S. H. Atlas
Colorido de Anatomia Veterinária dos Ruminantes. 2. Ed. – Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2010.
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TITULO
UTILIZAÇÃO DA ABORDAGEM SUBESCAPULAR DO BLOQUEIO DE PLEXO BRAQUIAL GUIADO POR ULTRASSOM EM CAPRINO
SUBMETIDO A OSTEOSSÍNTESE DE RADIO E ULNA

INTRODUCAO
Atualmente os bloqueios locorregionais são comumente utilizados na anestesiologia veterinária, promovendo uma anestesia e
analgesia multimodal eficiente, durante o trans e pós-operatório. Contudo, em animais de produção o assunto é pouco discutido,
porém estudos recentes demostram que a sua eficiência durante os procedimentos traz diversos benefícios para os animais.

OBJETIVOS
Relatar a técnica e eficácia do bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular em paciente submetido a osteossíntese em
terço médio de rádio e ulna.

METODOLOGIA

Um caprino, da raça anglo-nubiana, de dois anos de idade foi admitido no hospital veterinário UNISA diagnosticado com fratura em
terço médio da diáfise do rádio e ulna, sendo encaminhado para osteossíntese. No exame físico pré-anestésico o paciente
apresentou: FC: 60 bpm, eupneico, mucosas normocoradas, hidratação adequada e normosfigmia. Nos exames complementares
não houve quaisquer alterações. Paciente medicado com acepromazina 0,03 mg/kg e morfina 0,1 mg/kg IM, indução anestésica
propofol 3mg/kg associado a cetamina 2 mg/kg IV. Intubação orotraqueal com sonda 7,00 mm com balonete, e manutenção
anestésica com isoflurano em circuito reinalatório. A abordagem do bloqueio foi subescapular, realizada com o auxílio da
ultrassonografia, onde o transdutor é posicionado na região axilar, e é possível visualizar todo o plexo braquial. A agulha é inserida
na direção dorso cranial do músculo peitoral superficial, e o anestésico local (bupivacaina 2mg/kg) é depositado próximo as raízes
nervosas. Os parâmetros foram monitorados através de capnografia, oximetria de pulso, temperatura esofágica, pressão arterial
invasiva, eletrocardiografia. O paciente se manteve estável durante todo o procedimento, sem necessidade de complementação
analgésica. Ao término do procedimento foi administrado flunixim meglumine 2,2mg/kg IV.

RESULTADOS

O bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular é indicado quando se pretende promover anestesia em articulação do
cotovelo e antebraço. No presente relato, o bloqueio se mostrou eficiente, não sendo necessário a adição de opioides sistêmicos
durante o trans e pós-operatório, evitando assim redução da motilidade intestinal e proporcionando uma recuperação anestésica
com qualidade e analgesia eficiente. Além de não ter sido observado sinais de intoxicação ou qualquer alteração no membro.

CONCLUSOES
Podemos concluir que o bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular é efetivo em caprinos submetidos a
osteossíntese de rádio e ulna e proporciona maior qualidade durante a anestesia e no período pós-operatório dessa espécie.
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KLAUMANN, P. R.; OTERO, P. E. Anestesia Locorregional em Pequenos Animais. São Paulo: Roca, 2013. GRIMM, K. A. et al. Lumb
(#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. – Rio de Janeiro: Roca, 2017. ASHDOWN, R. R.; DONE, S. H. Atlas
Colorido de Anatomia Veterinária dos Ruminantes. 2. Ed. – Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2010.
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TITULO
UTILIZAÇÃO DA ABORDAGEM SUBESCAPULAR DO BLOQUEIO DE PLEXO BRAQUIAL GUIADO POR ULTRASSOM EM CAPRINO
SUBMETIDO A OSTEOSSÍNTESE DE RADIO E ULNA

INTRODUCAO
Atualmente os bloqueios locorregionais são comumente utilizados na anestesiologia veterinária, promovendo uma anestesia e
analgesia multimodal eficiente, durante o trans e pós-operatório. Contudo, em animais de produção o assunto é pouco discutido,
porém estudos recentes demostram que a sua eficiência durante os procedimentos traz diversos benefícios para os animais.

OBJETIVOS
Relatar a técnica e eficácia do bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular em paciente submetido a osteossíntese em
terço médio de rádio e ulna.

METODOLOGIA

Um caprino, da raça anglo-nubiana, de dois anos de idade foi admitido no hospital veterinário UNISA diagnosticado com fratura em
terço médio da diáfise do rádio e ulna, sendo encaminhado para osteossíntese. No exame físico pré-anestésico o paciente
apresentou: FC: 60 bpm, eupneico, mucosas normocoradas, hidratação adequada e normosfigmia. Nos exames complementares
não houve quaisquer alterações. Paciente medicado com acepromazina 0,03 mg/kg e morfina 0,1 mg/kg IM, indução anestésica
propofol 3mg/kg associado a cetamina 2 mg/kg IV. Intubação orotraqueal com sonda 7,00 mm com balonete, e manutenção
anestésica com isoflurano em circuito reinalatório. A abordagem do bloqueio foi subescapular, realizada com o auxílio da
ultrassonografia, onde o transdutor é posicionado na região axilar, e é possível visualizar todo o plexo braquial. A agulha é inserida
na direção dorso cranial do músculo peitoral superficial, e o anestésico local (bupivacaina 2mg/kg) é depositado próximo as raízes
nervosas. Os parâmetros foram monitorados através de capnografia, oximetria de pulso, temperatura esofágica, pressão arterial
invasiva, eletrocardiografia. O paciente se manteve estável durante todo o procedimento, sem necessidade de complementação
analgésica. Ao término do procedimento foi administrado flunixim meglumine 2,2mg/kg IV.

RESULTADOS

O bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular é indicado quando se pretende promover anestesia em articulação do
cotovelo e antebraço. No presente relato, o bloqueio se mostrou eficiente, não sendo necessário a adição de opioides sistêmicos
durante o trans e pós-operatório, evitando assim redução da motilidade intestinal e proporcionando uma recuperação anestésica
com qualidade e analgesia eficiente. Além de não ter sido observado sinais de intoxicação ou qualquer alteração no membro.

CONCLUSOES
Podemos concluir que o bloqueio do plexo braquial pela abordagem subescapular é efetivo em caprinos submetidos a
osteossíntese de rádio e ulna e proporciona maior qualidade durante a anestesia e no período pós-operatório dessa espécie.

REFERENCIAS
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(#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. – Rio de Janeiro: Roca, 2017. ASHDOWN, R. R.; DONE, S. H. Atlas
Colorido de Anatomia Veterinária dos Ruminantes. 2. Ed. – Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2010.
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TITULO CONCEITOS ÉTICOS E ABORDAGENS DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA

INTRODUCAO

Segundo dados da OMS, cerca de 186 milhões de pessoas no mundo são inférteis. A RHA (reprodução humana assistida) surgiu
como uma alternativa para a obtenção de gravidez em casais inférteis, hoje já representa uma alternativa para casais homoafetivos,
sorodiscordantes para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), solteiros, e outros que desejam a paternidade. Além disso,
também é uma alternativa para impossibilitar a perpetuação de doenças genéticas ligadas ao sexo. Entre os procedimentos de
reprodução assistida tanto homóloga quanto heteróloga, aqueles atualmente disponíveis são: inseminação intrauterina (IIU),
fertilização in vitro (FIV) e injeção citoplasmática de espermatozóides (ICSI).

OBJETIVOS
Descrever e compreender a importância da reprodução assistida em um contexto social, caracterizar os diferentes tipos de métodos
de reprodução assistida, relacionando-os com os conceitos éticos da prática médica.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa na base de dados PubMed; Scielo. No PubMed, a pesquisa foi feita a partir dos descritores
“Reproductive technology” e “assisted reproductive technique'', com 48394 e 16980 resultados, respectivamente. Também foi
utilizado o descritor “assisted reproductive methods” gerando 2893 resultados. No Scielo, a pesquisa foi feita a partir dos
descritores “reprodução assistida” e “técnicas de reprodução assistida”, da qual obteve-se 89 e 41 resultados respectivamente.
Todos os artigos selecionados remetem ao período entre 2007 e 2022. A partir dessa busca, selecionamos 7 artigos que utilizamos
para elaborar o projeto

RESULTADOS

No Brasil, a reprodução assistida vem se tornando cada vez mais comum. O Conselho Federal de Medicina (CFM) é o órgão
responsável aqui no Brasil que estabelece os critérios para reprodução assistida e questões éticas pertinentes a esse tema. De
acordo com o CFM, as técnicas de reprodução assistida só podem ser aplicadas com o intuito de auxiliar no processo de procriação
e delimita idade máxima às candidatas à gestação de 50 anos. O CFM também determina que mulheres até 37 anos podem receber
até 2 embriões; com mais de 37 anos: até 3 embriões, já os casos de gestação compartilhada, de gestação múltipla e atribui aos
centros médicos a responsabilidade pelos serviços de RHA. Quanto aos conceitos éticos, no Brasil é vedado a possibilidade de
escolha de sexo do bebê ou quaisquer outras alterações que resultem em uma melhora no desempenho físico e/ou mental. Além
disso, o CFM veda o conhecimento entre os doadores e receptores e, também, dos doadores com o bebê gerado (exceto casos
familiares ou de enfermidade de origem genética). Com isso, pode-se surgir uma outra questão ética acerca de qual o limite desse
conhecimento e dos direitos que o futuro bebê possui, principalmente, frente à sua identidade genética.

CONCLUSOES

A reprodução assistida representa um alicerce para as pessoas e casais que têm problemas em relação à fertilidade e reprodução,
fatores esses que, muitas vezes, representam a inserção de um indivíduo em sociedade. Ela é uma alternativa que traz, por meio da
ciência, a esperança, dignidade e a vida, respeitando os direitos éticos de anonimidade dos doadores genéticos impostos e
previstos pela lei no Código de Ética Médico.

REFERENCIAS
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script=sci_arttext(#38)pid=S1516-08582009000200004(#38)lng=pt(#38)nrm=iso . Acessos em 30 set. 2022. Leite, Tatiana
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73312014000100003. Alves, Sandrina Maria Araújo Lopes e Oliveira, Clara CostaReprodução medicamente assistida: questões
bioéticas. Revista Bioética. 2014, v. 22, n. 1, pp. 66-75. Disponível em: (#60)(#62). Epub 22 Maio 2014. ISSN 1983-8034. WORLD
HEALTH ORGANIZATION. Infertility. Disponível em: (#60)https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility(#62). Acesso
em 02 out. 2022 https://www.scielo.br/j/reben/a/nCNsQMLDF6gTF8MKBSTrntL/?lang=en# QUEIROZ, A. B. A. et al. Social
representation of reproductive biotechnologies among nurses working in sexual and reproductive health. Revista Brasileira de
Enfermagem, v. 74, 9 abr. 2021. https://www.scielo.br/j/pusp/a/KDggmTYz4LytrzMNwgN7Drj/?lang=pt FERREIRA, K. X. C.
Reprodução medicamente assistida: paradoxo, ética e destino. Psicologia USP, v. 31, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8083851/pdf/jbra-25-02-0276.pdf ABREU, C. W. D. P. A. et al. Final destination of
surplus cryopreserved embryos. What decision should be made? JBRA Assisted Reproduction, v. 25, n. 2, p. 276–281, 2021.
(#38)#8204;https://www.scielo.br/j/rbgo/a/MTNxH56s6kxtHp9BT4h3CRf/?lang=en# DUARTE-FILHO, O. B. et al. Assisted
Reproductive Technologies in Latin America and Europe: a Comparative Analysis of Reported Databases for 2013. Revista Brasileira
de Ginecologia e Obstetrícia, v. 41, p. 493–499, 16 set. 2019. 11. Corrêa MCDV. Assisted reproduction technology and reproductive
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TITULO CONCEITOS ÉTICOS E ABORDAGENS DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA

INTRODUCAO

Segundo dados da OMS, cerca de 186 milhões de pessoas no mundo são inférteis. A RHA (reprodução humana assistida) surgiu
como uma alternativa para a obtenção de gravidez em casais inférteis, hoje já representa uma alternativa para casais homoafetivos,
sorodiscordantes para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), solteiros, e outros que desejam a paternidade. Além disso,
também é uma alternativa para impossibilitar a perpetuação de doenças genéticas ligadas ao sexo. Entre os procedimentos de
reprodução assistida tanto homóloga quanto heteróloga, aqueles atualmente disponíveis são: inseminação intrauterina (IIU),
fertilização in vitro (FIV) e injeção citoplasmática de espermatozóides (ICSI).

OBJETIVOS
Descrever e compreender a importância da reprodução assistida em um contexto social, caracterizar os diferentes tipos de métodos
de reprodução assistida, relacionando-os com os conceitos éticos da prática médica.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa na base de dados PubMed; Scielo. No PubMed, a pesquisa foi feita a partir dos descritores
“Reproductive technology” e “assisted reproductive technique'', com 48394 e 16980 resultados, respectivamente. Também foi
utilizado o descritor “assisted reproductive methods” gerando 2893 resultados. No Scielo, a pesquisa foi feita a partir dos
descritores “reprodução assistida” e “técnicas de reprodução assistida”, da qual obteve-se 89 e 41 resultados respectivamente.
Todos os artigos selecionados remetem ao período entre 2007 e 2022. A partir dessa busca, selecionamos 7 artigos que utilizamos
para elaborar o projeto

RESULTADOS

No Brasil, a reprodução assistida vem se tornando cada vez mais comum. O Conselho Federal de Medicina (CFM) é o órgão
responsável aqui no Brasil que estabelece os critérios para reprodução assistida e questões éticas pertinentes a esse tema. De
acordo com o CFM, as técnicas de reprodução assistida só podem ser aplicadas com o intuito de auxiliar no processo de procriação
e delimita idade máxima às candidatas à gestação de 50 anos. O CFM também determina que mulheres até 37 anos podem receber
até 2 embriões; com mais de 37 anos: até 3 embriões, já os casos de gestação compartilhada, de gestação múltipla e atribui aos
centros médicos a responsabilidade pelos serviços de RHA. Quanto aos conceitos éticos, no Brasil é vedado a possibilidade de
escolha de sexo do bebê ou quaisquer outras alterações que resultem em uma melhora no desempenho físico e/ou mental. Além
disso, o CFM veda o conhecimento entre os doadores e receptores e, também, dos doadores com o bebê gerado (exceto casos
familiares ou de enfermidade de origem genética). Com isso, pode-se surgir uma outra questão ética acerca de qual o limite desse
conhecimento e dos direitos que o futuro bebê possui, principalmente, frente à sua identidade genética.

CONCLUSOES

A reprodução assistida representa um alicerce para as pessoas e casais que têm problemas em relação à fertilidade e reprodução,
fatores esses que, muitas vezes, representam a inserção de um indivíduo em sociedade. Ela é uma alternativa que traz, por meio da
ciência, a esperança, dignidade e a vida, respeitando os direitos éticos de anonimidade dos doadores genéticos impostos e
previstos pela lei no Código de Ética Médico.

REFERENCIAS
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script=sci_arttext(#38)pid=S1516-08582009000200004(#38)lng=pt(#38)nrm=iso . Acessos em 30 set. 2022. Leite, Tatiana
Henriques Análise crítica sobre a evolução das normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida no Brasil.
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81232018243.30522016. Leite , Tatiana Henriques e Henriques , Rodrigo Arruda de HolandaBioética em reprodução humana
assistida: influência dos fatores sócio-econômico-culturais sobre a formulação das legislações e guias de referência no Brasil e em
outras nações. Physis: Revista de Saúde Coletiva [online]. 2014, v. 24, n. 01 [Acessado 30 Setembro 2022] , pp. 31-47. Disponível
em: (#60)https://doi.org/10.1590/S0103-73312014000100003(#62). ISSN 1809-4481. https://doi.org/10.1590/S0103-
73312014000100003. Alves, Sandrina Maria Araújo Lopes e Oliveira, Clara CostaReprodução medicamente assistida: questões
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em 02 out. 2022 https://www.scielo.br/j/reben/a/nCNsQMLDF6gTF8MKBSTrntL/?lang=en# QUEIROZ, A. B. A. et al. Social
representation of reproductive biotechnologies among nurses working in sexual and reproductive health. Revista Brasileira de
Enfermagem, v. 74, 9 abr. 2021. https://www.scielo.br/j/pusp/a/KDggmTYz4LytrzMNwgN7Drj/?lang=pt FERREIRA, K. X. C.
Reprodução medicamente assistida: paradoxo, ética e destino. Psicologia USP, v. 31, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8083851/pdf/jbra-25-02-0276.pdf ABREU, C. W. D. P. A. et al. Final destination of
surplus cryopreserved embryos. What decision should be made? JBRA Assisted Reproduction, v. 25, n. 2, p. 276–281, 2021.
(#38)#8204;https://www.scielo.br/j/rbgo/a/MTNxH56s6kxtHp9BT4h3CRf/?lang=en# DUARTE-FILHO, O. B. et al. Assisted
Reproductive Technologies in Latin America and Europe: a Comparative Analysis of Reported Databases for 2013. Revista Brasileira
de Ginecologia e Obstetrícia, v. 41, p. 493–499, 16 set. 2019. 11. Corrêa MCDV. Assisted reproduction technology and reproductive
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TITULO CONCEITOS ÉTICOS E ABORDAGENS DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA

INTRODUCAO

Segundo dados da OMS, cerca de 186 milhões de pessoas no mundo são inférteis. A RHA (reprodução humana assistida) surgiu
como uma alternativa para a obtenção de gravidez em casais inférteis, hoje já representa uma alternativa para casais homoafetivos,
sorodiscordantes para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), solteiros, e outros que desejam a paternidade. Além disso,
também é uma alternativa para impossibilitar a perpetuação de doenças genéticas ligadas ao sexo. Entre os procedimentos de
reprodução assistida tanto homóloga quanto heteróloga, aqueles atualmente disponíveis são: inseminação intrauterina (IIU),
fertilização in vitro (FIV) e injeção citoplasmática de espermatozóides (ICSI).

OBJETIVOS
Descrever e compreender a importância da reprodução assistida em um contexto social, caracterizar os diferentes tipos de métodos
de reprodução assistida, relacionando-os com os conceitos éticos da prática médica.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa na base de dados PubMed; Scielo. No PubMed, a pesquisa foi feita a partir dos descritores
“Reproductive technology” e “assisted reproductive technique'', com 48394 e 16980 resultados, respectivamente. Também foi
utilizado o descritor “assisted reproductive methods” gerando 2893 resultados. No Scielo, a pesquisa foi feita a partir dos
descritores “reprodução assistida” e “técnicas de reprodução assistida”, da qual obteve-se 89 e 41 resultados respectivamente.
Todos os artigos selecionados remetem ao período entre 2007 e 2022. A partir dessa busca, selecionamos 7 artigos que utilizamos
para elaborar o projeto

RESULTADOS

No Brasil, a reprodução assistida vem se tornando cada vez mais comum. O Conselho Federal de Medicina (CFM) é o órgão
responsável aqui no Brasil que estabelece os critérios para reprodução assistida e questões éticas pertinentes a esse tema. De
acordo com o CFM, as técnicas de reprodução assistida só podem ser aplicadas com o intuito de auxiliar no processo de procriação
e delimita idade máxima às candidatas à gestação de 50 anos. O CFM também determina que mulheres até 37 anos podem receber
até 2 embriões; com mais de 37 anos: até 3 embriões, já os casos de gestação compartilhada, de gestação múltipla e atribui aos
centros médicos a responsabilidade pelos serviços de RHA. Quanto aos conceitos éticos, no Brasil é vedado a possibilidade de
escolha de sexo do bebê ou quaisquer outras alterações que resultem em uma melhora no desempenho físico e/ou mental. Além
disso, o CFM veda o conhecimento entre os doadores e receptores e, também, dos doadores com o bebê gerado (exceto casos
familiares ou de enfermidade de origem genética). Com isso, pode-se surgir uma outra questão ética acerca de qual o limite desse
conhecimento e dos direitos que o futuro bebê possui, principalmente, frente à sua identidade genética.

CONCLUSOES

A reprodução assistida representa um alicerce para as pessoas e casais que têm problemas em relação à fertilidade e reprodução,
fatores esses que, muitas vezes, representam a inserção de um indivíduo em sociedade. Ela é uma alternativa que traz, por meio da
ciência, a esperança, dignidade e a vida, respeitando os direitos éticos de anonimidade dos doadores genéticos impostos e
previstos pela lei no Código de Ética Médico.

REFERENCIAS
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script=sci_arttext(#38)pid=S1516-08582009000200004(#38)lng=pt(#38)nrm=iso . Acessos em 30 set. 2022. Leite, Tatiana
Henriques Análise crítica sobre a evolução das normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida no Brasil.
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(#60)https://doi.org/10.1590/1413-81232018243.30522016(#62). ISSN 1678-4561. https://doi.org/10.1590/1413-
81232018243.30522016. Leite , Tatiana Henriques e Henriques , Rodrigo Arruda de HolandaBioética em reprodução humana
assistida: influência dos fatores sócio-econômico-culturais sobre a formulação das legislações e guias de referência no Brasil e em
outras nações. Physis: Revista de Saúde Coletiva [online]. 2014, v. 24, n. 01 [Acessado 30 Setembro 2022] , pp. 31-47. Disponível
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representation of reproductive biotechnologies among nurses working in sexual and reproductive health. Revista Brasileira de
Enfermagem, v. 74, 9 abr. 2021. https://www.scielo.br/j/pusp/a/KDggmTYz4LytrzMNwgN7Drj/?lang=pt FERREIRA, K. X. C.
Reprodução medicamente assistida: paradoxo, ética e destino. Psicologia USP, v. 31, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8083851/pdf/jbra-25-02-0276.pdf ABREU, C. W. D. P. A. et al. Final destination of
surplus cryopreserved embryos. What decision should be made? JBRA Assisted Reproduction, v. 25, n. 2, p. 276–281, 2021.
(#38)#8204;https://www.scielo.br/j/rbgo/a/MTNxH56s6kxtHp9BT4h3CRf/?lang=en# DUARTE-FILHO, O. B. et al. Assisted
Reproductive Technologies in Latin America and Europe: a Comparative Analysis of Reported Databases for 2013. Revista Brasileira
de Ginecologia e Obstetrícia, v. 41, p. 493–499, 16 set. 2019. 11. Corrêa MCDV. Assisted reproduction technology and reproductive
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TITULO CONCEITOS ÉTICOS E ABORDAGENS DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA

INTRODUCAO

Segundo dados da OMS, cerca de 186 milhões de pessoas no mundo são inférteis. A RHA (reprodução humana assistida) surgiu
como uma alternativa para a obtenção de gravidez em casais inférteis, hoje já representa uma alternativa para casais homoafetivos,
sorodiscordantes para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), solteiros, e outros que desejam a paternidade. Além disso,
também é uma alternativa para impossibilitar a perpetuação de doenças genéticas ligadas ao sexo. Entre os procedimentos de
reprodução assistida tanto homóloga quanto heteróloga, aqueles atualmente disponíveis são: inseminação intrauterina (IIU),
fertilização in vitro (FIV) e injeção citoplasmática de espermatozóides (ICSI).

OBJETIVOS
Descrever e compreender a importância da reprodução assistida em um contexto social, caracterizar os diferentes tipos de métodos
de reprodução assistida, relacionando-os com os conceitos éticos da prática médica.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa na base de dados PubMed; Scielo. No PubMed, a pesquisa foi feita a partir dos descritores
“Reproductive technology” e “assisted reproductive technique'', com 48394 e 16980 resultados, respectivamente. Também foi
utilizado o descritor “assisted reproductive methods” gerando 2893 resultados. No Scielo, a pesquisa foi feita a partir dos
descritores “reprodução assistida” e “técnicas de reprodução assistida”, da qual obteve-se 89 e 41 resultados respectivamente.
Todos os artigos selecionados remetem ao período entre 2007 e 2022. A partir dessa busca, selecionamos 7 artigos que utilizamos
para elaborar o projeto

RESULTADOS

No Brasil, a reprodução assistida vem se tornando cada vez mais comum. O Conselho Federal de Medicina (CFM) é o órgão
responsável aqui no Brasil que estabelece os critérios para reprodução assistida e questões éticas pertinentes a esse tema. De
acordo com o CFM, as técnicas de reprodução assistida só podem ser aplicadas com o intuito de auxiliar no processo de procriação
e delimita idade máxima às candidatas à gestação de 50 anos. O CFM também determina que mulheres até 37 anos podem receber
até 2 embriões; com mais de 37 anos: até 3 embriões, já os casos de gestação compartilhada, de gestação múltipla e atribui aos
centros médicos a responsabilidade pelos serviços de RHA. Quanto aos conceitos éticos, no Brasil é vedado a possibilidade de
escolha de sexo do bebê ou quaisquer outras alterações que resultem em uma melhora no desempenho físico e/ou mental. Além
disso, o CFM veda o conhecimento entre os doadores e receptores e, também, dos doadores com o bebê gerado (exceto casos
familiares ou de enfermidade de origem genética). Com isso, pode-se surgir uma outra questão ética acerca de qual o limite desse
conhecimento e dos direitos que o futuro bebê possui, principalmente, frente à sua identidade genética.

CONCLUSOES

A reprodução assistida representa um alicerce para as pessoas e casais que têm problemas em relação à fertilidade e reprodução,
fatores esses que, muitas vezes, representam a inserção de um indivíduo em sociedade. Ela é uma alternativa que traz, por meio da
ciência, a esperança, dignidade e a vida, respeitando os direitos éticos de anonimidade dos doadores genéticos impostos e
previstos pela lei no Código de Ética Médico.
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TITULO CONCEITOS ÉTICOS E ABORDAGENS DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA

INTRODUCAO

Segundo dados da OMS, cerca de 186 milhões de pessoas no mundo são inférteis. A RHA (reprodução humana assistida) surgiu
como uma alternativa para a obtenção de gravidez em casais inférteis, hoje já representa uma alternativa para casais homoafetivos,
sorodiscordantes para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), solteiros, e outros que desejam a paternidade. Além disso,
também é uma alternativa para impossibilitar a perpetuação de doenças genéticas ligadas ao sexo. Entre os procedimentos de
reprodução assistida tanto homóloga quanto heteróloga, aqueles atualmente disponíveis são: inseminação intrauterina (IIU),
fertilização in vitro (FIV) e injeção citoplasmática de espermatozóides (ICSI).

OBJETIVOS
Descrever e compreender a importância da reprodução assistida em um contexto social, caracterizar os diferentes tipos de métodos
de reprodução assistida, relacionando-os com os conceitos éticos da prática médica.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa na base de dados PubMed; Scielo. No PubMed, a pesquisa foi feita a partir dos descritores
“Reproductive technology” e “assisted reproductive technique'', com 48394 e 16980 resultados, respectivamente. Também foi
utilizado o descritor “assisted reproductive methods” gerando 2893 resultados. No Scielo, a pesquisa foi feita a partir dos
descritores “reprodução assistida” e “técnicas de reprodução assistida”, da qual obteve-se 89 e 41 resultados respectivamente.
Todos os artigos selecionados remetem ao período entre 2007 e 2022. A partir dessa busca, selecionamos 7 artigos que utilizamos
para elaborar o projeto

RESULTADOS

No Brasil, a reprodução assistida vem se tornando cada vez mais comum. O Conselho Federal de Medicina (CFM) é o órgão
responsável aqui no Brasil que estabelece os critérios para reprodução assistida e questões éticas pertinentes a esse tema. De
acordo com o CFM, as técnicas de reprodução assistida só podem ser aplicadas com o intuito de auxiliar no processo de procriação
e delimita idade máxima às candidatas à gestação de 50 anos. O CFM também determina que mulheres até 37 anos podem receber
até 2 embriões; com mais de 37 anos: até 3 embriões, já os casos de gestação compartilhada, de gestação múltipla e atribui aos
centros médicos a responsabilidade pelos serviços de RHA. Quanto aos conceitos éticos, no Brasil é vedado a possibilidade de
escolha de sexo do bebê ou quaisquer outras alterações que resultem em uma melhora no desempenho físico e/ou mental. Além
disso, o CFM veda o conhecimento entre os doadores e receptores e, também, dos doadores com o bebê gerado (exceto casos
familiares ou de enfermidade de origem genética). Com isso, pode-se surgir uma outra questão ética acerca de qual o limite desse
conhecimento e dos direitos que o futuro bebê possui, principalmente, frente à sua identidade genética.

CONCLUSOES

A reprodução assistida representa um alicerce para as pessoas e casais que têm problemas em relação à fertilidade e reprodução,
fatores esses que, muitas vezes, representam a inserção de um indivíduo em sociedade. Ela é uma alternativa que traz, por meio da
ciência, a esperança, dignidade e a vida, respeitando os direitos éticos de anonimidade dos doadores genéticos impostos e
previstos pela lei no Código de Ética Médico.
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TITULO CONCEITOS ÉTICOS E ABORDAGENS DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA

INTRODUCAO

Segundo dados da OMS, cerca de 186 milhões de pessoas no mundo são inférteis. A RHA (reprodução humana assistida) surgiu
como uma alternativa para a obtenção de gravidez em casais inférteis, hoje já representa uma alternativa para casais homoafetivos,
sorodiscordantes para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), solteiros, e outros que desejam a paternidade. Além disso,
também é uma alternativa para impossibilitar a perpetuação de doenças genéticas ligadas ao sexo. Entre os procedimentos de
reprodução assistida tanto homóloga quanto heteróloga, aqueles atualmente disponíveis são: inseminação intrauterina (IIU),
fertilização in vitro (FIV) e injeção citoplasmática de espermatozóides (ICSI).

OBJETIVOS
Descrever e compreender a importância da reprodução assistida em um contexto social, caracterizar os diferentes tipos de métodos
de reprodução assistida, relacionando-os com os conceitos éticos da prática médica.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa na base de dados PubMed; Scielo. No PubMed, a pesquisa foi feita a partir dos descritores
“Reproductive technology” e “assisted reproductive technique'', com 48394 e 16980 resultados, respectivamente. Também foi
utilizado o descritor “assisted reproductive methods” gerando 2893 resultados. No Scielo, a pesquisa foi feita a partir dos
descritores “reprodução assistida” e “técnicas de reprodução assistida”, da qual obteve-se 89 e 41 resultados respectivamente.
Todos os artigos selecionados remetem ao período entre 2007 e 2022. A partir dessa busca, selecionamos 7 artigos que utilizamos
para elaborar o projeto

RESULTADOS

No Brasil, a reprodução assistida vem se tornando cada vez mais comum. O Conselho Federal de Medicina (CFM) é o órgão
responsável aqui no Brasil que estabelece os critérios para reprodução assistida e questões éticas pertinentes a esse tema. De
acordo com o CFM, as técnicas de reprodução assistida só podem ser aplicadas com o intuito de auxiliar no processo de procriação
e delimita idade máxima às candidatas à gestação de 50 anos. O CFM também determina que mulheres até 37 anos podem receber
até 2 embriões; com mais de 37 anos: até 3 embriões, já os casos de gestação compartilhada, de gestação múltipla e atribui aos
centros médicos a responsabilidade pelos serviços de RHA. Quanto aos conceitos éticos, no Brasil é vedado a possibilidade de
escolha de sexo do bebê ou quaisquer outras alterações que resultem em uma melhora no desempenho físico e/ou mental. Além
disso, o CFM veda o conhecimento entre os doadores e receptores e, também, dos doadores com o bebê gerado (exceto casos
familiares ou de enfermidade de origem genética). Com isso, pode-se surgir uma outra questão ética acerca de qual o limite desse
conhecimento e dos direitos que o futuro bebê possui, principalmente, frente à sua identidade genética.

CONCLUSOES

A reprodução assistida representa um alicerce para as pessoas e casais que têm problemas em relação à fertilidade e reprodução,
fatores esses que, muitas vezes, representam a inserção de um indivíduo em sociedade. Ela é uma alternativa que traz, por meio da
ciência, a esperança, dignidade e a vida, respeitando os direitos éticos de anonimidade dos doadores genéticos impostos e
previstos pela lei no Código de Ética Médico.
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TITULO EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL

INTRODUCAO

A primeira lei introduzida para tratar de casos de preconceito racial é datada de 1951, foi um longo caminho percorrido após anos
de escravidão, desde então as leis foram se aperfeiçoando. Falar de racismo e injúria racial atualmente ainda é combativo, pois as
leis foram enrijecendo, porém o contexto de luta ainda é emblemático, temos tratados, estatutos e acórdão do STJ, versando sobre
esta temática. Punir a injúria racial, não repara o dano emocional sofrido, mas faz justiça e resgata a dignidade de uma comunidade.

OBJETIVOS
Acompanhar a evolução da punição do crime de Injúria Racial e propor conscientização sobre os danos causados por este crime
contra a honra.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica em artigos e livros.

RESULTADOS

Temos uma discussão sobre o tema que demorou mais de 60 anos para introdução da primeira lei que tratava de punição contra
crimes de racismo. Naquela época, ainda era considerado uma contravenção penal, a prática de discriminação em razão da raça ou
cor. Esta herança histórica, foi tomando proporções mais nítidas e houve por muito tempo, diferença no tratamento do crime de
racismo e injúria racial. A sensação de impunidade ainda é grande, mas o STF e o STJ se posicionaram de maneira favoráveis e
recentemente decidiram pela equiparação dos crimes de racismo e injúria racial. O STF com o Habeas Corpus 154.428 posicionou-
se quanto a imprescritibilidade do crime, confirmando posicionamento do STJ de que injuria racial é uma modalidade de racismo e
portanto seguir o que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5° inciso XLII.

CONCLUSOES

A apresentação do processo de evolução de evolução para o crime de Injúria Racial, traz repercussão e ganha notoriedade na
comunidade atingida, contudo é preciso reiterar sobre o longo caminho a ser percorrido e propor medidas para conscientização
sobre os danos que este crime causa a honra, uma vez que trabalhar com a diversidade faz parte do Soft Skills, tão em voga no
desenvolvimento ético e profissional e pressionar as autoridades para que as punições sejam devidamente aplicadas.
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TITULO Merchandising

INTRODUCAO

Muitas vezes, as empresas responsáveis pela publicidade e mercadologia de um determinado produto fazem um grande esforço
para melhorar a visibilidade em relação aos seus concorrentes. Diante disso, é necessário desenvolver uma estratégia de
diferenciação dentro e fora do ponto de venda. O merchandising é uma das principais ferramentas de marketing e são utilizadas
várias formas de promoção com o objetivo de diferenciar as formas de promoção tanto dentro como fora do PDV.

OBJETIVOS
Para fornecer uma base teórica para que este trabalho possa ser entendido com clareza, serão descritos alguns conceitos
importantes sobre merchandising e como a ferramenta contribui diretamente para o aumento das vendas de um produto ou serviço.

METODOLOGIA

Merchandising é um conceito da área do marketing que indica uma técnica de planejamento e promoção de um produto, no local e
tempo adequados. Merchandising é o conjunto de operações efetuadas dentro do ponto de vendas, visando colocar o produto certo,
na qualidade certa, com preço certo e dentro de uma exposição correta. Diante disso, pode-se dizer que o principal objetivo é
estimular a venda no próprio local de exposição, a passa a ser uma operação destinada a fazer fluir os bens de consumo, através
dos canais de marketing. O Merchandising seria o conjunto de todas as atividades comerciais realizadas nas lojas, com o objetivo
de fazer com que os produtos exerçam ações de vendas sobre os consumidores.

RESULTADOS

A principal finalidade da ferramenta é atrair os consumidores que circulam pelo PDV, com o objetivo de fazer com que eles se
sintam atraídos pelos produtos. Devemos saber quais são suas preferências, desejos e necessidades. Desta maneira, fica mais fácil
induzir com que tenha êxito na compra. Por isso, definir uma estratégia de merchandising é importante, e necessário incluir itens
como: Definição do público-alvo, definir as metas, criar estímulos ao consumidor, criar uma identidade para o produto, e por fim,
transparecer a exclusividade que o produto oferece.

CONCLUSOES

O merchandising tem a capacidade de estimular o impulso de compra dos consumidores. Portanto, empreendedores e varejistas
devem saber utilizar a promoção seus produtos como ferramenta de estratégia promocional, tratando o PDV como um meio onde a
publicidade deve ser veiculada, com a vantagem de custo extremamente baixo, prendem a atenção do consumidor no momento
exato do processo de compra no ponto de venda. É muito relevante atrair os consumidores e despertar seu interesse, relembrar
necessidades, tornar os produtos o mais visível possível, empilhar uma série de produtos para venda, ou uma série de ações que
possam levar o consumidor a comprar (Silva 1990).

REFERENCIAS

BLESSA, Regina. Merchandising no ponto-de-venda. 3 ed. São Paulo: Atlas S.A, 2005. NUNES, Ivan. Entenda o que é merchandising
na prática. Novembro, 2017. Disponível em: https://rockcontent.com/br/blog/merchandising/. Acesso em: 10/10/2022. SILVA,
Joaquim Caldeira da. Merchandising no varejo de bens de consumo. São Paulo: Atlas, 1990. SAN PANCRAZIO, Paulino. Promoção
de vendas. São Paulo: Futura, 2000
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TITULO Utilização do exame radiográfico na identificação de fetos enfisematosos - Relato de Caso

INTRODUCAO

As alterações patológicas da placenta podem modificar o curso da gestação normal, podendo culminar na morte fetal ou resultar
em um parto prematuro (PRESTES, 2017). O feto enfisematoso resulta da morte ao fim do período da gestação ou durante o parto,
onde bactérias anaeróbias penetram e desenvolvem-se na cérvix gerando putrefação com produção de gás no útero (TONIOLLO
(#38) VICENTE, 1993). Os sinais radiográficos podem ser observados, pelo menos 24 horas após a morte, onde pode-se evidenciar:
gás no interior e ao redor do feto, sobreposição dos ossos do crânio, feto acentuadamente flexionado, colapso do esqueleto fetal e
desenvolvimento fetal atrasado (THRALL, 2014).

OBJETIVOS
Relatar um caso de fetos enfisematosos e ressaltar a importância do exame radiográfico no diagnóstico em casos de fetos
enfisematosos.

METODOLOGIA Revisão da literatura e do registro de atendimento clínico do paciente.

RESULTADOS

Realizou-se atendimento de uma ovelha no setor de grandes animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET-
UNISA) com histórico de prenhez. Tutor relatou que a paciente iniciou trabalho de parto há 7 dias apresentando comportamento
inquieto, referiu ter observado insinuação da cabeça do produto no canal do parto, o qual não foi expulso e retornou ao útero. Além
disso, ocorreu expulsão parcial da placenta, que foi tracionada pelo tutor, resultando em hemorragia importante após manobra.
Durante realização do exame físico observou-se presença de conteúdo sanguinolento e fétido em região de cérvix, a qual
apresentou-se pouco dilatada, e insinuação de membros torácicos do produto. O tratamento cirúrgico foi indicado e exames
complementares de hemograma, bioquímico, fibrinogênio e de imagem foram solicitados. Através do exame radiográfico foi
possível confirmar a presença de 2 fetos envoltos por conteúdo gasoso em útero, e imagem sugestiva da presença de mais um feto.
Com a insinuação da cabeça de um dos produtos no canal do parto houve a retirada do mesmo através de manobras obstétricas, em
seguida foram retirados mais dois produtos em estado avançado de putrefação.

CONCLUSOES

A imagem radiográfica permite identificar a morte fetal em casos de fetos enfisematosos direcionando para o melhor tratamento a
ser empregado, demonstrando assim sua importância em patologias envolvendo o trato reprodutor feminino. Entretanto, é um
método que não permite identificar a viabilidade fetal em casos não patológicos ou diagnosticar gestação em fases iniciais. O
exame radiográfico foi um excelente método para auxílio no diagnóstico e conduta para definir o tratamento, sendo uma técnica
importante na avaliação de fetos enfisematosos.

REFERENCIAS

PRESTES, N.C. Estática fetal. In: PRESTES, N.C.; LANDIM-ALVARENGA, F. da C. Obstetrícia Veterinária. 2. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017b. Cap. 14. p. 242-257. TONIOLLO, G.H.; VICENTE, W.R.R. Manual de Obstetrícia Veterinária. São Paulo:
Varela Editora e Livraria LTDA. 1993. THRALL(#38)#65292;D.E. Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 6 Ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2014
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TITULO Utilização do exame radiográfico na identificação de fetos enfisematosos - Relato de Caso

INTRODUCAO

As alterações patológicas da placenta podem modificar o curso da gestação normal, podendo culminar na morte fetal ou resultar
em um parto prematuro (PRESTES, 2017). O feto enfisematoso resulta da morte ao fim do período da gestação ou durante o parto,
onde bactérias anaeróbias penetram e desenvolvem-se na cérvix gerando putrefação com produção de gás no útero (TONIOLLO
(#38) VICENTE, 1993). Os sinais radiográficos podem ser observados, pelo menos 24 horas após a morte, onde pode-se evidenciar:
gás no interior e ao redor do feto, sobreposição dos ossos do crânio, feto acentuadamente flexionado, colapso do esqueleto fetal e
desenvolvimento fetal atrasado (THRALL, 2014).

OBJETIVOS
Relatar um caso de fetos enfisematosos e ressaltar a importância do exame radiográfico no diagnóstico em casos de fetos
enfisematosos.

METODOLOGIA Revisão da literatura e do registro de atendimento clínico do paciente.

RESULTADOS

Realizou-se atendimento de uma ovelha no setor de grandes animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET-
UNISA) com histórico de prenhez. Tutor relatou que a paciente iniciou trabalho de parto há 7 dias apresentando comportamento
inquieto, referiu ter observado insinuação da cabeça do produto no canal do parto, o qual não foi expulso e retornou ao útero. Além
disso, ocorreu expulsão parcial da placenta, que foi tracionada pelo tutor, resultando em hemorragia importante após manobra.
Durante realização do exame físico observou-se presença de conteúdo sanguinolento e fétido em região de cérvix, a qual
apresentou-se pouco dilatada, e insinuação de membros torácicos do produto. O tratamento cirúrgico foi indicado e exames
complementares de hemograma, bioquímico, fibrinogênio e de imagem foram solicitados. Através do exame radiográfico foi
possível confirmar a presença de 2 fetos envoltos por conteúdo gasoso em útero, e imagem sugestiva da presença de mais um feto.
Com a insinuação da cabeça de um dos produtos no canal do parto houve a retirada do mesmo através de manobras obstétricas, em
seguida foram retirados mais dois produtos em estado avançado de putrefação.

CONCLUSOES

A imagem radiográfica permite identificar a morte fetal em casos de fetos enfisematosos direcionando para o melhor tratamento a
ser empregado, demonstrando assim sua importância em patologias envolvendo o trato reprodutor feminino. Entretanto, é um
método que não permite identificar a viabilidade fetal em casos não patológicos ou diagnosticar gestação em fases iniciais. O
exame radiográfico foi um excelente método para auxílio no diagnóstico e conduta para definir o tratamento, sendo uma técnica
importante na avaliação de fetos enfisematosos.

REFERENCIAS

PRESTES, N.C. Estática fetal. In: PRESTES, N.C.; LANDIM-ALVARENGA, F. da C. Obstetrícia Veterinária. 2. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017b. Cap. 14. p. 242-257. TONIOLLO, G.H.; VICENTE, W.R.R. Manual de Obstetrícia Veterinária. São Paulo:
Varela Editora e Livraria LTDA. 1993. THRALL(#38)#65292;D.E. Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 6 Ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2014
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TITULO DESENVOLVIMENTO DE XAMPU “LOW POO” UTILIZANDO DELINEAMENTO ESTATÍSTICO

INTRODUCAO

Xampus são formulados utilizando agentes tensoativos que tem como principal função a limpeza do cabelo e do couro cabeludo
removendo a secreção das glândulas sebáceas (sebo) e poluentes atmosféricos que ficam aderidos ao cabelo e ao couro cabeludo.
Em meio aquoso, dependendo da natureza da parte hidrófila, os tensoativos são classificados quanto a carga iônica em aniônico,
não iônico, catiônico ou anfotérico. Esta característica confere diferentes propriedades de detergência, promoção de espuma, o
condicionamento de cabelo, espessamento da formulação e irritabilidade ocular(1). São desenvolvidos xampus “low poo” que são
conhecidos por Low(pouco) Poo(shampoo) é uma forma menos radical e geralmente ideal para lavar o cabelo sem tensoativos
sulfatados reduzindo assim danos as fibras capilares(2). Uma forma para melhorar o desenvolvimento e avaliação da concentração
e associação entre os tensoativos aniônico, anfotérico e não iônico é a utilização do delineamento estatístico de experimento (DoE)
(3).

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um xampu “low poo” utilizando delineamento estatístico para avaliar a associação
dos diferentes grupos de tensoativos na formação de espuma, na viscosidade e no poder de detergência.

METODOLOGIA

Um delineamento estatístico de experimentos(DoE, 2³) foi realizado, no desenvolvimento das formulações, com seleção de 3 fatores
(3 tipos de tensoativos - Disodium Cocoyl Glutamate(X1) Cocamidopropyl betaine(X2) Decyl Glucoside(X3)) e 2 níveis (maior e
menor concentração recomendadas), resultando em 8 ensaios. As medições de viscosidade foram realizadas utilizando o
viscosímetro rotacional de Brookfield(1). O método que foi utilizado para medir o poder de formação de espuma foi desenvolvido
por Ross e Miles(2). O pode de detergência foi avaliado pela metodologia descrita por Thompson et al(4).

RESULTADOS
Os valores de viscosidade variou entre 2750-12050 cPs. Enquanto, os valores do índice de espuma variou entre 58,3-100 mL. Já o
poder detergência (limpeza) variou entre 38-56%. As melhores proporções dos tensoativos estudados para fornecer a maior
viscosidade, índice de espuma e poder de detergência foi na maior proporção de todos os tensoativos - X1(8%), X2(6%) X3(12%).

CONCLUSOES
Foi possível desenvolver uma formulação de xampu "low-poo" utilizando tensoativos mais modernos e menos irritativos. A melhor
formulação foi com a proporção dos tenosativos Disodium Cocoyl Glutamate (8%) Cocamidopropyl betaine (6%) Decyl Glucoside
(12%), pois forneceu ao mesmo tempo as melhores condições de visocsidade, índice de espuma e poder de detergência.

REFERENCIAS

1. DA GAMA, Robson et al. Avaliação dos dizeres de rotulagem e das características físico-químicas de xampus infantis. Infarma-
Ciências Farmacêuticas, v. 26, n. 1, p.45-52,2014. 2. CLINE, Abigail et al. No sulfates, no parabens, and the “no-poo” method: a new
patient perspective on common shampoo ingredients. Cutis, v. 101, n. 1, p.22-6,2018. 3. RODRIGUES, M.I.; IEMMA, A.F.
Planejamento de experimentos (#38) Otimização de processos. 3.ed. Campinas: Caso do Espírito Amigo Fraternidade e Amor,2014.
4. THOMPSON, D. et al. Evaluation of relative shampoo detergency. Journal Society of Cosmetic Chemists, v. 36, p.271-286,1985.
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TITULO DESENVOLVIMENTO DE XAMPU “LOW POO” UTILIZANDO DELINEAMENTO ESTATÍSTICO

INTRODUCAO

Xampus são formulados utilizando agentes tensoativos que tem como principal função a limpeza do cabelo e do couro cabeludo
removendo a secreção das glândulas sebáceas (sebo) e poluentes atmosféricos que ficam aderidos ao cabelo e ao couro cabeludo.
Em meio aquoso, dependendo da natureza da parte hidrófila, os tensoativos são classificados quanto a carga iônica em aniônico,
não iônico, catiônico ou anfotérico. Esta característica confere diferentes propriedades de detergência, promoção de espuma, o
condicionamento de cabelo, espessamento da formulação e irritabilidade ocular(1). São desenvolvidos xampus “low poo” que são
conhecidos por Low(pouco) Poo(shampoo) é uma forma menos radical e geralmente ideal para lavar o cabelo sem tensoativos
sulfatados reduzindo assim danos as fibras capilares(2). Uma forma para melhorar o desenvolvimento e avaliação da concentração
e associação entre os tensoativos aniônico, anfotérico e não iônico é a utilização do delineamento estatístico de experimento (DoE)
(3).

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um xampu “low poo” utilizando delineamento estatístico para avaliar a associação
dos diferentes grupos de tensoativos na formação de espuma, na viscosidade e no poder de detergência.

METODOLOGIA

Um delineamento estatístico de experimentos(DoE, 2³) foi realizado, no desenvolvimento das formulações, com seleção de 3 fatores
(3 tipos de tensoativos - Disodium Cocoyl Glutamate(X1) Cocamidopropyl betaine(X2) Decyl Glucoside(X3)) e 2 níveis (maior e
menor concentração recomendadas), resultando em 8 ensaios. As medições de viscosidade foram realizadas utilizando o
viscosímetro rotacional de Brookfield(1). O método que foi utilizado para medir o poder de formação de espuma foi desenvolvido
por Ross e Miles(2). O pode de detergência foi avaliado pela metodologia descrita por Thompson et al(4).

RESULTADOS
Os valores de viscosidade variou entre 2750-12050 cPs. Enquanto, os valores do índice de espuma variou entre 58,3-100 mL. Já o
poder detergência (limpeza) variou entre 38-56%. As melhores proporções dos tensoativos estudados para fornecer a maior
viscosidade, índice de espuma e poder de detergência foi na maior proporção de todos os tensoativos - X1(8%), X2(6%) X3(12%).

CONCLUSOES
Foi possível desenvolver uma formulação de xampu "low-poo" utilizando tensoativos mais modernos e menos irritativos. A melhor
formulação foi com a proporção dos tenosativos Disodium Cocoyl Glutamate (8%) Cocamidopropyl betaine (6%) Decyl Glucoside
(12%), pois forneceu ao mesmo tempo as melhores condições de visocsidade, índice de espuma e poder de detergência.

REFERENCIAS

1. DA GAMA, Robson et al. Avaliação dos dizeres de rotulagem e das características físico-químicas de xampus infantis. Infarma-
Ciências Farmacêuticas, v. 26, n. 1, p.45-52,2014. 2. CLINE, Abigail et al. No sulfates, no parabens, and the “no-poo” method: a new
patient perspective on common shampoo ingredients. Cutis, v. 101, n. 1, p.22-6,2018. 3. RODRIGUES, M.I.; IEMMA, A.F.
Planejamento de experimentos (#38) Otimização de processos. 3.ed. Campinas: Caso do Espírito Amigo Fraternidade e Amor,2014.
4. THOMPSON, D. et al. Evaluation of relative shampoo detergency. Journal Society of Cosmetic Chemists, v. 36, p.271-286,1985.

Página 1270



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2022 13964 Direito Público 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

921271 - CRISTIANE TEREZA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Monica Mayumi Eguchi Oliveira Souza Roberta Vicente de Carvalho

TITULO EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL

INTRODUCAO

A primeira lei introduzida para tratar de casos de preconceito racial é datada de 1951, foi um longo caminho percorrido após anos
de escravidão, desde então as leis foram se aperfeiçoando. Falar de racismo e injúria racial atualmente ainda é combativo, pois as
leis foram enrijecendo, porém o contexto de luta ainda é emblemático, temos tratados, estatutos e acórdão do STJ, versando sobre
esta temática. Punir a injúria racial, não repara o dano emocional sofrido, mas faz justiça e resgata a dignidade de uma comunidade.

OBJETIVOS
Acompanhar a evolução da punição do crime de Injúria Racial e propor conscientização sobre os danos causados por este crime
contra a honra.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica em artigos e livros.

RESULTADOS

Temos uma discussão sobre o tema que demorou mais de 60 anos para introdução da primeira lei que tratava de punição contra
crimes de racismo. Naquela época, ainda era considerado uma contravenção penal, a prática de discriminação em razão da raça ou
cor. Esta herança histórica, foi tomando proporções mais nítidas e houve por muito tempo, diferença no tratamento do crime de
racismo e injúria racial. A sensação de impunidade ainda é grande, mas o STF e o STJ se posicionaram de maneira favoráveis e
recentemente decidiram pela equiparação dos crimes de racismo e injúria racial. O STF com o Habeas Corpus 154.428 posicionou-
se quanto a imprescritibilidade do crime, confirmando posicionamento do STJ de que injuria racial é uma modalidade de racismo e
portanto seguir o que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5° inciso XLII.

CONCLUSOES

A apresentação do processo de evolução de evolução para o crime de Injúria Racial, traz repercussão e ganha notoriedade na
comunidade atingida, contudo é preciso reiterar sobre o longo caminho a ser percorrido e propor medidas para conscientização
sobre os danos que este crime causa a honra, uma vez que trabalhar com a diversidade faz parte do Soft Skills, tão em voga no
desenvolvimento ético e profissional e pressionar as autoridades para que as punições sejam devidamente aplicadas.

REFERENCIAS
Silva, Amaury; Silva, Arthur Carlos, Crimes de Racismo, teoria e prática,2ª edição, J H Mizuno, 2020. BRASIL. Supremo Tribunal
Federal. HABEAS CORPUS 154.248 DISTRITO FEDERAL Foucault, Michel; Vigiar e Punir -o nascimento da prisão,42° edição, Editora
Vozes, 2014.
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TITULO Rastreio de doenças fetais durante o pré-natal: revisão de literatura

INTRODUCAO

A assistência pré-natal quando inadequada, dificulta o diagnóstico precoce de alterações na gestação e na realização de condutas
adequadas sobre condições que a gestante pode ser acometida, aumentando os riscos de morbimortalidade materno-infantil. Pode
ocorrer malefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, podendo ocasionar desde sequelas graves até aborto espontâneo e parto
prematuro, e consequentemente óbito materno e/ou neonatal

OBJETIVOS
Descrever sobre a importância de se realizar o pré-natal o mais precoce possível, assim como, defender o bem-estar de indivíduos
ou famílias, ajudando-os no enfrentamento e resolução de problemas de natureza genética, tentando esclarecer-lhe dúvidas e
diminuindo ou evitando sofrimentos e preocupações durante o seu acompanhamento

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura que se baseia na análise de resultados de evidências científicas. Neste
estudo discorreremos acerca da importância de realizar o pré-natal corretamente, a fim de rastrear precocemente doenças fetais,
em foco: a estenose aórtica no feto, mielomeningocele e síndrome de Down. Realizou-se a análise de 25 artigos e selecionado 11,
com critério de exclusão os que não respondiam a pergunta norteadora e os que eram artigos de revisão integrativa da literatura

RESULTADOS

Analisando onze artigos, entre todos os artigos, podemos observar que existem apenas dois meios para detectar as doenças fetais
citadas anteriormente, podendo ser através de ultrassonografia e ecografia. Com isso é imprescindível que se inicie o pré-natal o
mais precoce possível. No caso da mielomeningocele já é perceptível entre a terceira e quinta semana de vida intrauterina. A
síndrome de down dará indícios no primeiro trimestre de gestação. Já na estenose, poderá ser detectada a partir da 20ª semana de
gestação através de uma ultrassonografia morfológica

CONCLUSOES
O Enfermeiro enquanto educador e cuidador precisa conscientizar a família sobre os cuidados e enfrentamentos das dificuldades
futuras. Tendo em vista que tem que ser o mais humanizado possível.

REFERENCIAS

1. Viellas EF et al. Assistência pré-natal no Brasil. Cadernos de Saúde Pública [online]. 2014, v. 30, n. Suppl 1, pp. S85-S100. DOI:
https://doi.org/10.1590/0102-311X00126013 2. Cardoso ACS et al. Lista de anomalias congênitas prioritárias para vigilância no
âmbito do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília , v. 30, n. 1, e2020835, mar.
2021. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742021000100030
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TITULO Rastreio de doenças fetais durante o pré-natal: revisão de literatura

INTRODUCAO

A assistência pré-natal quando inadequada, dificulta o diagnóstico precoce de alterações na gestação e na realização de condutas
adequadas sobre condições que a gestante pode ser acometida, aumentando os riscos de morbimortalidade materno-infantil. Pode
ocorrer malefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, podendo ocasionar desde sequelas graves até aborto espontâneo e parto
prematuro, e consequentemente óbito materno e/ou neonatal

OBJETIVOS
Descrever sobre a importância de se realizar o pré-natal o mais precoce possível, assim como, defender o bem-estar de indivíduos
ou famílias, ajudando-os no enfrentamento e resolução de problemas de natureza genética, tentando esclarecer-lhe dúvidas e
diminuindo ou evitando sofrimentos e preocupações durante o seu acompanhamento

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura que se baseia na análise de resultados de evidências científicas. Neste
estudo discorreremos acerca da importância de realizar o pré-natal corretamente, a fim de rastrear precocemente doenças fetais,
em foco: a estenose aórtica no feto, mielomeningocele e síndrome de Down. Realizou-se a análise de 25 artigos e selecionado 11,
com critério de exclusão os que não respondiam a pergunta norteadora e os que eram artigos de revisão integrativa da literatura

RESULTADOS

Analisando onze artigos, entre todos os artigos, podemos observar que existem apenas dois meios para detectar as doenças fetais
citadas anteriormente, podendo ser através de ultrassonografia e ecografia. Com isso é imprescindível que se inicie o pré-natal o
mais precoce possível. No caso da mielomeningocele já é perceptível entre a terceira e quinta semana de vida intrauterina. A
síndrome de down dará indícios no primeiro trimestre de gestação. Já na estenose, poderá ser detectada a partir da 20ª semana de
gestação através de uma ultrassonografia morfológica

CONCLUSOES
O Enfermeiro enquanto educador e cuidador precisa conscientizar a família sobre os cuidados e enfrentamentos das dificuldades
futuras. Tendo em vista que tem que ser o mais humanizado possível.

REFERENCIAS

1. Viellas EF et al. Assistência pré-natal no Brasil. Cadernos de Saúde Pública [online]. 2014, v. 30, n. Suppl 1, pp. S85-S100. DOI:
https://doi.org/10.1590/0102-311X00126013 2. Cardoso ACS et al. Lista de anomalias congênitas prioritárias para vigilância no
âmbito do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília , v. 30, n. 1, e2020835, mar.
2021. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742021000100030
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TITULO Rastreio de doenças fetais durante o pré-natal: revisão de literatura

INTRODUCAO

A assistência pré-natal quando inadequada, dificulta o diagnóstico precoce de alterações na gestação e na realização de condutas
adequadas sobre condições que a gestante pode ser acometida, aumentando os riscos de morbimortalidade materno-infantil. Pode
ocorrer malefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, podendo ocasionar desde sequelas graves até aborto espontâneo e parto
prematuro, e consequentemente óbito materno e/ou neonatal

OBJETIVOS
Descrever sobre a importância de se realizar o pré-natal o mais precoce possível, assim como, defender o bem-estar de indivíduos
ou famílias, ajudando-os no enfrentamento e resolução de problemas de natureza genética, tentando esclarecer-lhe dúvidas e
diminuindo ou evitando sofrimentos e preocupações durante o seu acompanhamento

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura que se baseia na análise de resultados de evidências científicas. Neste
estudo discorreremos acerca da importância de realizar o pré-natal corretamente, a fim de rastrear precocemente doenças fetais,
em foco: a estenose aórtica no feto, mielomeningocele e síndrome de Down. Realizou-se a análise de 25 artigos e selecionado 11,
com critério de exclusão os que não respondiam a pergunta norteadora e os que eram artigos de revisão integrativa da literatura

RESULTADOS

Analisando onze artigos, entre todos os artigos, podemos observar que existem apenas dois meios para detectar as doenças fetais
citadas anteriormente, podendo ser através de ultrassonografia e ecografia. Com isso é imprescindível que se inicie o pré-natal o
mais precoce possível. No caso da mielomeningocele já é perceptível entre a terceira e quinta semana de vida intrauterina. A
síndrome de down dará indícios no primeiro trimestre de gestação. Já na estenose, poderá ser detectada a partir da 20ª semana de
gestação através de uma ultrassonografia morfológica

CONCLUSOES
O Enfermeiro enquanto educador e cuidador precisa conscientizar a família sobre os cuidados e enfrentamentos das dificuldades
futuras. Tendo em vista que tem que ser o mais humanizado possível.

REFERENCIAS

1. Viellas EF et al. Assistência pré-natal no Brasil. Cadernos de Saúde Pública [online]. 2014, v. 30, n. Suppl 1, pp. S85-S100. DOI:
https://doi.org/10.1590/0102-311X00126013 2. Cardoso ACS et al. Lista de anomalias congênitas prioritárias para vigilância no
âmbito do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília , v. 30, n. 1, e2020835, mar.
2021. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742021000100030
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TITULO Atividade Física, sintomas de ansiedade e percepção de Solidão após 30 meses do início da pandemia de COVID-19

INTRODUCAO

Uma grande parcela da população mundial, não realiza a recomendação mínima de 150 minutos semanais de atividade física (AF) e
esse quadro se agravou durante a pandemia de COVID-19. Maior tempo de AF e menor tempo de comportamento de sedentário (CS)
são importantes fatores de proteção para todas as causas de morte. Adicionalmente, verifica-se que menor AF tem se associado a
piores escores de ansiedade e percepções de solidão. Logo, o cenário pandêmico faz-se potencialmente prejudicial à saúde da
população e pode ter favorecido a redução de AF e aumento do CS, e a piora dos indicadores de ansiedade e solidão.

OBJETIVOS
Verificar se pessoas que realizam a recomendação de AF ((#38)#8805;150 minutos semanais) apresentam melhor escores de
ansiedade e solidão quando comparadas a pessoas que não realizam a recomendação de AF, após 30 meses do início da pandemia
de COVID-19.

METODOLOGIA

Estudo observacional transversal, aprovado pelo CEP local, utilizou os seguintes questionários: AF e CS - International Physical
Activity Questionnaire (IPAQ); sintomas de ansiedade - Beck Anxiety Inventory (BAI); solidão - UCLA-BR. Dados coletados durante o
evento “Hospital a Céu Aberto” 2022. Devido à distribuição não paramétrica, os dados são apresentados em mediana e intervalo
interquartil (25 – 75), considerando dois grupos: Grupo Ativo (ATIVO), aqueles que atendem a recomendação de AF
((#38)#8805;150 minutos semanais); Grupo Não Ativo (NÃO ATIVO), aqueles que não atendem tal recomendação ((#60)150
minutos semanais).

RESULTADOS

Até o momento, foi obtida uma amostra de 56 respostas aos questionários: ATIVO = com 26 pessoas e NÃO ATIVO = 29 pessoas.
Nas variáveis do IPAQ, verificamos que o tempo semanal de AFMV no grupo NÃO ATIVO foi de = 5 (0 - 58) minutos e no grupo
ATIVO = 390 (270 – 1260). Em relação ao tempo de CS diário foi verificado: grupo NÃO ATIVO = 8,4 (5,3 - 9,9) horas e o grupo ATIVO
= 6,3 (2,4 - 7,7) horas. Em relação ao escore de Escala de Solidão o grupo NÃO ATIVO apresentou = 42 (32 – 50) pontos e o grupo
ATIVO apresentou = 29 (23 – 40) pontos. Por fim na variável sintomas de ansiedade verificou-se: grupo NÃO ATIVO = 10 (6 – 20)
pontos e no grupo ATIVO 7 (2 – 13) pontos. Apesar da pesquisa ainda estar em fase de coletas de dados, os dados parciais aqui
apresentados confirmam, até o momento, a hipótese de nosso estudo e esperamos que com a continuidade da coleta de dados
(expectativa de 200 sujeitos) tenhamos maior poder amostral e confirmemos os benefícios da AF em sintomas de ansiedade e
solidão.

CONCLUSOES
Considerando os dados até o momento analisados, pessoas que realizaram maior tempo de AF e menor tempo de CS apresentaram
melhores escores de ansiedade e solidão.

REFERENCIAS
BULL, F.C et al. WHO 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. 2020. BARROSO, S.M., et al. Evidências de
validade da Escala Brasileira de Solidão UCLA. Vol. 65, n. 1, jan-mar 2016. DAS, A., et al. A systematic review of loneliness and social
isolation scales used in epidemics and pandemics. Psychiatry Res. dez. 2021.
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Lucas Melo Neves

TITULO Atividade Física, sintomas de ansiedade e percepção de Solidão após 30 meses do início da pandemia de COVID-19

INTRODUCAO

Uma grande parcela da população mundial, não realiza a recomendação mínima de 150 minutos semanais de atividade física (AF) e
esse quadro se agravou durante a pandemia de COVID-19. Maior tempo de AF e menor tempo de comportamento de sedentário (CS)
são importantes fatores de proteção para todas as causas de morte. Adicionalmente, verifica-se que menor AF tem se associado a
piores escores de ansiedade e percepções de solidão. Logo, o cenário pandêmico faz-se potencialmente prejudicial à saúde da
população e pode ter favorecido a redução de AF e aumento do CS, e a piora dos indicadores de ansiedade e solidão.

OBJETIVOS
Verificar se pessoas que realizam a recomendação de AF ((#38)#8805;150 minutos semanais) apresentam melhor escores de
ansiedade e solidão quando comparadas a pessoas que não realizam a recomendação de AF, após 30 meses do início da pandemia
de COVID-19.

METODOLOGIA

Estudo observacional transversal, aprovado pelo CEP local, utilizou os seguintes questionários: AF e CS - International Physical
Activity Questionnaire (IPAQ); sintomas de ansiedade - Beck Anxiety Inventory (BAI); solidão - UCLA-BR. Dados coletados durante o
evento “Hospital a Céu Aberto” 2022. Devido à distribuição não paramétrica, os dados são apresentados em mediana e intervalo
interquartil (25 – 75), considerando dois grupos: Grupo Ativo (ATIVO), aqueles que atendem a recomendação de AF
((#38)#8805;150 minutos semanais); Grupo Não Ativo (NÃO ATIVO), aqueles que não atendem tal recomendação ((#60)150
minutos semanais).

RESULTADOS

Até o momento, foi obtida uma amostra de 56 respostas aos questionários: ATIVO = com 26 pessoas e NÃO ATIVO = 29 pessoas.
Nas variáveis do IPAQ, verificamos que o tempo semanal de AFMV no grupo NÃO ATIVO foi de = 5 (0 - 58) minutos e no grupo
ATIVO = 390 (270 – 1260). Em relação ao tempo de CS diário foi verificado: grupo NÃO ATIVO = 8,4 (5,3 - 9,9) horas e o grupo ATIVO
= 6,3 (2,4 - 7,7) horas. Em relação ao escore de Escala de Solidão o grupo NÃO ATIVO apresentou = 42 (32 – 50) pontos e o grupo
ATIVO apresentou = 29 (23 – 40) pontos. Por fim na variável sintomas de ansiedade verificou-se: grupo NÃO ATIVO = 10 (6 – 20)
pontos e no grupo ATIVO 7 (2 – 13) pontos. Apesar da pesquisa ainda estar em fase de coletas de dados, os dados parciais aqui
apresentados confirmam, até o momento, a hipótese de nosso estudo e esperamos que com a continuidade da coleta de dados
(expectativa de 200 sujeitos) tenhamos maior poder amostral e confirmemos os benefícios da AF em sintomas de ansiedade e
solidão.

CONCLUSOES
Considerando os dados até o momento analisados, pessoas que realizaram maior tempo de AF e menor tempo de CS apresentaram
melhores escores de ansiedade e solidão.

REFERENCIAS
BULL, F.C et al. WHO 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. 2020. BARROSO, S.M., et al. Evidências de
validade da Escala Brasileira de Solidão UCLA. Vol. 65, n. 1, jan-mar 2016. DAS, A., et al. A systematic review of loneliness and social
isolation scales used in epidemics and pandemics. Psychiatry Res. dez. 2021.
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Lucas Melo Neves

TITULO Atividade Física, sintomas de ansiedade e percepção de Solidão após 30 meses do início da pandemia de COVID-19

INTRODUCAO

Uma grande parcela da população mundial, não realiza a recomendação mínima de 150 minutos semanais de atividade física (AF) e
esse quadro se agravou durante a pandemia de COVID-19. Maior tempo de AF e menor tempo de comportamento de sedentário (CS)
são importantes fatores de proteção para todas as causas de morte. Adicionalmente, verifica-se que menor AF tem se associado a
piores escores de ansiedade e percepções de solidão. Logo, o cenário pandêmico faz-se potencialmente prejudicial à saúde da
população e pode ter favorecido a redução de AF e aumento do CS, e a piora dos indicadores de ansiedade e solidão.

OBJETIVOS
Verificar se pessoas que realizam a recomendação de AF ((#38)#8805;150 minutos semanais) apresentam melhor escores de
ansiedade e solidão quando comparadas a pessoas que não realizam a recomendação de AF, após 30 meses do início da pandemia
de COVID-19.

METODOLOGIA

Estudo observacional transversal, aprovado pelo CEP local, utilizou os seguintes questionários: AF e CS - International Physical
Activity Questionnaire (IPAQ); sintomas de ansiedade - Beck Anxiety Inventory (BAI); solidão - UCLA-BR. Dados coletados durante o
evento “Hospital a Céu Aberto” 2022. Devido à distribuição não paramétrica, os dados são apresentados em mediana e intervalo
interquartil (25 – 75), considerando dois grupos: Grupo Ativo (ATIVO), aqueles que atendem a recomendação de AF
((#38)#8805;150 minutos semanais); Grupo Não Ativo (NÃO ATIVO), aqueles que não atendem tal recomendação ((#60)150
minutos semanais).

RESULTADOS

Até o momento, foi obtida uma amostra de 56 respostas aos questionários: ATIVO = com 26 pessoas e NÃO ATIVO = 29 pessoas.
Nas variáveis do IPAQ, verificamos que o tempo semanal de AFMV no grupo NÃO ATIVO foi de = 5 (0 - 58) minutos e no grupo
ATIVO = 390 (270 – 1260). Em relação ao tempo de CS diário foi verificado: grupo NÃO ATIVO = 8,4 (5,3 - 9,9) horas e o grupo ATIVO
= 6,3 (2,4 - 7,7) horas. Em relação ao escore de Escala de Solidão o grupo NÃO ATIVO apresentou = 42 (32 – 50) pontos e o grupo
ATIVO apresentou = 29 (23 – 40) pontos. Por fim na variável sintomas de ansiedade verificou-se: grupo NÃO ATIVO = 10 (6 – 20)
pontos e no grupo ATIVO 7 (2 – 13) pontos. Apesar da pesquisa ainda estar em fase de coletas de dados, os dados parciais aqui
apresentados confirmam, até o momento, a hipótese de nosso estudo e esperamos que com a continuidade da coleta de dados
(expectativa de 200 sujeitos) tenhamos maior poder amostral e confirmemos os benefícios da AF em sintomas de ansiedade e
solidão.

CONCLUSOES
Considerando os dados até o momento analisados, pessoas que realizaram maior tempo de AF e menor tempo de CS apresentaram
melhores escores de ansiedade e solidão.

REFERENCIAS
BULL, F.C et al. WHO 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. 2020. BARROSO, S.M., et al. Evidências de
validade da Escala Brasileira de Solidão UCLA. Vol. 65, n. 1, jan-mar 2016. DAS, A., et al. A systematic review of loneliness and social
isolation scales used in epidemics and pandemics. Psychiatry Res. dez. 2021.
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Lucas Melo Neves

TITULO Atividade Física, sintomas de ansiedade e percepção de Solidão após 30 meses do início da pandemia de COVID-19

INTRODUCAO

Uma grande parcela da população mundial, não realiza a recomendação mínima de 150 minutos semanais de atividade física (AF) e
esse quadro se agravou durante a pandemia de COVID-19. Maior tempo de AF e menor tempo de comportamento de sedentário (CS)
são importantes fatores de proteção para todas as causas de morte. Adicionalmente, verifica-se que menor AF tem se associado a
piores escores de ansiedade e percepções de solidão. Logo, o cenário pandêmico faz-se potencialmente prejudicial à saúde da
população e pode ter favorecido a redução de AF e aumento do CS, e a piora dos indicadores de ansiedade e solidão.

OBJETIVOS
Verificar se pessoas que realizam a recomendação de AF ((#38)#8805;150 minutos semanais) apresentam melhor escores de
ansiedade e solidão quando comparadas a pessoas que não realizam a recomendação de AF, após 30 meses do início da pandemia
de COVID-19.

METODOLOGIA

Estudo observacional transversal, aprovado pelo CEP local, utilizou os seguintes questionários: AF e CS - International Physical
Activity Questionnaire (IPAQ); sintomas de ansiedade - Beck Anxiety Inventory (BAI); solidão - UCLA-BR. Dados coletados durante o
evento “Hospital a Céu Aberto” 2022. Devido à distribuição não paramétrica, os dados são apresentados em mediana e intervalo
interquartil (25 – 75), considerando dois grupos: Grupo Ativo (ATIVO), aqueles que atendem a recomendação de AF
((#38)#8805;150 minutos semanais); Grupo Não Ativo (NÃO ATIVO), aqueles que não atendem tal recomendação ((#60)150
minutos semanais).

RESULTADOS

Até o momento, foi obtida uma amostra de 56 respostas aos questionários: ATIVO = com 26 pessoas e NÃO ATIVO = 29 pessoas.
Nas variáveis do IPAQ, verificamos que o tempo semanal de AFMV no grupo NÃO ATIVO foi de = 5 (0 - 58) minutos e no grupo
ATIVO = 390 (270 – 1260). Em relação ao tempo de CS diário foi verificado: grupo NÃO ATIVO = 8,4 (5,3 - 9,9) horas e o grupo ATIVO
= 6,3 (2,4 - 7,7) horas. Em relação ao escore de Escala de Solidão o grupo NÃO ATIVO apresentou = 42 (32 – 50) pontos e o grupo
ATIVO apresentou = 29 (23 – 40) pontos. Por fim na variável sintomas de ansiedade verificou-se: grupo NÃO ATIVO = 10 (6 – 20)
pontos e no grupo ATIVO 7 (2 – 13) pontos. Apesar da pesquisa ainda estar em fase de coletas de dados, os dados parciais aqui
apresentados confirmam, até o momento, a hipótese de nosso estudo e esperamos que com a continuidade da coleta de dados
(expectativa de 200 sujeitos) tenhamos maior poder amostral e confirmemos os benefícios da AF em sintomas de ansiedade e
solidão.

CONCLUSOES
Considerando os dados até o momento analisados, pessoas que realizaram maior tempo de AF e menor tempo de CS apresentaram
melhores escores de ansiedade e solidão.

REFERENCIAS
BULL, F.C et al. WHO 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. 2020. BARROSO, S.M., et al. Evidências de
validade da Escala Brasileira de Solidão UCLA. Vol. 65, n. 1, jan-mar 2016. DAS, A., et al. A systematic review of loneliness and social
isolation scales used in epidemics and pandemics. Psychiatry Res. dez. 2021.
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Lucas Melo Neves

TITULO Atividade Física, sintomas de ansiedade e percepção de Solidão após 30 meses do início da pandemia de COVID-19

INTRODUCAO

Uma grande parcela da população mundial, não realiza a recomendação mínima de 150 minutos semanais de atividade física (AF) e
esse quadro se agravou durante a pandemia de COVID-19. Maior tempo de AF e menor tempo de comportamento de sedentário (CS)
são importantes fatores de proteção para todas as causas de morte. Adicionalmente, verifica-se que menor AF tem se associado a
piores escores de ansiedade e percepções de solidão. Logo, o cenário pandêmico faz-se potencialmente prejudicial à saúde da
população e pode ter favorecido a redução de AF e aumento do CS, e a piora dos indicadores de ansiedade e solidão.

OBJETIVOS
Verificar se pessoas que realizam a recomendação de AF ((#38)#8805;150 minutos semanais) apresentam melhor escores de
ansiedade e solidão quando comparadas a pessoas que não realizam a recomendação de AF, após 30 meses do início da pandemia
de COVID-19.

METODOLOGIA

Estudo observacional transversal, aprovado pelo CEP local, utilizou os seguintes questionários: AF e CS - International Physical
Activity Questionnaire (IPAQ); sintomas de ansiedade - Beck Anxiety Inventory (BAI); solidão - UCLA-BR. Dados coletados durante o
evento “Hospital a Céu Aberto” 2022. Devido à distribuição não paramétrica, os dados são apresentados em mediana e intervalo
interquartil (25 – 75), considerando dois grupos: Grupo Ativo (ATIVO), aqueles que atendem a recomendação de AF
((#38)#8805;150 minutos semanais); Grupo Não Ativo (NÃO ATIVO), aqueles que não atendem tal recomendação ((#60)150
minutos semanais).

RESULTADOS

Até o momento, foi obtida uma amostra de 56 respostas aos questionários: ATIVO = com 26 pessoas e NÃO ATIVO = 29 pessoas.
Nas variáveis do IPAQ, verificamos que o tempo semanal de AFMV no grupo NÃO ATIVO foi de = 5 (0 - 58) minutos e no grupo
ATIVO = 390 (270 – 1260). Em relação ao tempo de CS diário foi verificado: grupo NÃO ATIVO = 8,4 (5,3 - 9,9) horas e o grupo ATIVO
= 6,3 (2,4 - 7,7) horas. Em relação ao escore de Escala de Solidão o grupo NÃO ATIVO apresentou = 42 (32 – 50) pontos e o grupo
ATIVO apresentou = 29 (23 – 40) pontos. Por fim na variável sintomas de ansiedade verificou-se: grupo NÃO ATIVO = 10 (6 – 20)
pontos e no grupo ATIVO 7 (2 – 13) pontos. Apesar da pesquisa ainda estar em fase de coletas de dados, os dados parciais aqui
apresentados confirmam, até o momento, a hipótese de nosso estudo e esperamos que com a continuidade da coleta de dados
(expectativa de 200 sujeitos) tenhamos maior poder amostral e confirmemos os benefícios da AF em sintomas de ansiedade e
solidão.

CONCLUSOES
Considerando os dados até o momento analisados, pessoas que realizaram maior tempo de AF e menor tempo de CS apresentaram
melhores escores de ansiedade e solidão.

REFERENCIAS
BULL, F.C et al. WHO 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. 2020. BARROSO, S.M., et al. Evidências de
validade da Escala Brasileira de Solidão UCLA. Vol. 65, n. 1, jan-mar 2016. DAS, A., et al. A systematic review of loneliness and social
isolation scales used in epidemics and pandemics. Psychiatry Res. dez. 2021.
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TITULO Padrão de marcha em corredores com e sem fascite plantar durante a pandemia de COVID-19: um estudo transversal

INTRODUCAO
A pandemia do COVID-19 influenciou os comportamentos de atividade em todo o mundo. Dada a acessibilidade da corrida como
exercício, é necessário obter informações sobre os comportamentos da marcha durante a pandemia.

OBJETIVOS Investigar a influência da pandemia de COVID-19 no padrão de marcha de corredores com e sem fascite plantar

METODOLOGIA

Foram avaliados 23 corredores: feminino (n=31%) e masculino (n=69%) e divididos em dois grupos: corredores com fascite plantar
(n=11) e corredores controles (n=12). A pressão plantar foi avaliada pelo sistema de pressão da plataforma durante a marcha em
planta baixa de 20 metros com frequência de 100 Hz. Os corredores usaram um calçado de corrida neutro padronizado, mas a
avaliação estava na condição de descalço. Todos os corredores exibiram um padrão de batida de calcanhar. O pico de pressão foi
medido em quatro áreas dos pés: retropé (medial e lateral), mediopé e antepé. Análise Estatística: Os dados foram processados e
comparados pelo teste t de Student, considerando um nível de significância de 5%.

RESULTADOS

Os dados foram processados e comparados pelo teste t de Student (p(#60)0,05). A pandemia de COVID-19 promoveu aumento do
pico de pressão no antepé em corredores com fascite plantar (337,0±38,1) comparado ao grupo controle (289,0±46,1; p=0,002), bem
como força máxima no antepé na fascite plantar (18,1±4,0) quando comparado o controle (12,0±3,8; p=0,022). Não foi observada
diferença na carga plantar no mediopé (p=0,556) e retropé medial (p=0,337) e lateral (p=0,371).

CONCLUSOES

A pandemia de COVID-19 influenciou o padrão de marcha dos corredores com aumento da carga plantar no antepé em corredores
com fascite plantar. Esses resultados fornecem insights sobre como o padrão de marcha mudou em corredores com fascite plantar,
devido à redução da massa muscular esquelética influenciada por diretrizes de isolamento social em larga escala associadas à
pandemia. Isso pode promover mudanças durante a corrida com lesões de risco.

REFERENCIAS

1. Ribeiro AP, João SM, Dinato RC, Tessutti VD, Sacco IC. Dynamic Patterns of Forces and Loading Rate in Runners with Unilateral
Plantar Fasciitis: A Cross-Sectional Study. PLoS One. 2015 Sep 16;10(9):e0136971. doi: 10.1371/journal.pone.0136971. 2. Ribeiro
AP, Trombini-Souza F, Tessutti V, Rodrigues Lima F, Sacco Ide C, João SM. Rearfoot alignment and medial longitudinal arch
configurations of runners with symptoms and histories of plantar fasciitis. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(6):1027-33. doi:
10.1590/s1807-59322011000600018. 3. Sullivan J, Pappas E, Burns J. Role of mechanical factors in the clinical presentation of
plantar heel pain: Implications for management. Foot (Edinb). 2020 Mar;42:101636. doi: 10.1016/j.foot.2019.08.007.
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TITULO Padrão de marcha em corredores com e sem fascite plantar durante a pandemia de COVID-19: um estudo transversal

INTRODUCAO
A pandemia do COVID-19 influenciou os comportamentos de atividade em todo o mundo. Dada a acessibilidade da corrida como
exercício, é necessário obter informações sobre os comportamentos da marcha durante a pandemia.

OBJETIVOS Investigar a influência da pandemia de COVID-19 no padrão de marcha de corredores com e sem fascite plantar

METODOLOGIA

Foram avaliados 23 corredores: feminino (n=31%) e masculino (n=69%) e divididos em dois grupos: corredores com fascite plantar
(n=11) e corredores controles (n=12). A pressão plantar foi avaliada pelo sistema de pressão da plataforma durante a marcha em
planta baixa de 20 metros com frequência de 100 Hz. Os corredores usaram um calçado de corrida neutro padronizado, mas a
avaliação estava na condição de descalço. Todos os corredores exibiram um padrão de batida de calcanhar. O pico de pressão foi
medido em quatro áreas dos pés: retropé (medial e lateral), mediopé e antepé. Análise Estatística: Os dados foram processados e
comparados pelo teste t de Student, considerando um nível de significância de 5%.

RESULTADOS

Os dados foram processados e comparados pelo teste t de Student (p(#60)0,05). A pandemia de COVID-19 promoveu aumento do
pico de pressão no antepé em corredores com fascite plantar (337,0±38,1) comparado ao grupo controle (289,0±46,1; p=0,002), bem
como força máxima no antepé na fascite plantar (18,1±4,0) quando comparado o controle (12,0±3,8; p=0,022). Não foi observada
diferença na carga plantar no mediopé (p=0,556) e retropé medial (p=0,337) e lateral (p=0,371).

CONCLUSOES

A pandemia de COVID-19 influenciou o padrão de marcha dos corredores com aumento da carga plantar no antepé em corredores
com fascite plantar. Esses resultados fornecem insights sobre como o padrão de marcha mudou em corredores com fascite plantar,
devido à redução da massa muscular esquelética influenciada por diretrizes de isolamento social em larga escala associadas à
pandemia. Isso pode promover mudanças durante a corrida com lesões de risco.

REFERENCIAS

1. Ribeiro AP, João SM, Dinato RC, Tessutti VD, Sacco IC. Dynamic Patterns of Forces and Loading Rate in Runners with Unilateral
Plantar Fasciitis: A Cross-Sectional Study. PLoS One. 2015 Sep 16;10(9):e0136971. doi: 10.1371/journal.pone.0136971. 2. Ribeiro
AP, Trombini-Souza F, Tessutti V, Rodrigues Lima F, Sacco Ide C, João SM. Rearfoot alignment and medial longitudinal arch
configurations of runners with symptoms and histories of plantar fasciitis. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(6):1027-33. doi:
10.1590/s1807-59322011000600018. 3. Sullivan J, Pappas E, Burns J. Role of mechanical factors in the clinical presentation of
plantar heel pain: Implications for management. Foot (Edinb). 2020 Mar;42:101636. doi: 10.1016/j.foot.2019.08.007.
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TITULO EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL

INTRODUCAO

A primeira lei introduzida para tratar de casos de preconceito racial é datada de 1951, foi um longo caminho percorrido após anos
de escravidão, desde então as leis foram se aperfeiçoando. Falar de racismo e injúria racial atualmente ainda é combativo, pois as
leis foram enrijecendo, porém o contexto de luta ainda é emblemático, temos tratados, estatutos e acórdão do STJ, versando sobre
esta temática. Punir a injúria racial, não repara o dano emocional sofrido, mas faz justiça e resgata a dignidade de uma comunidade.

OBJETIVOS
Acompanhar a evolução da punição do crime de Injúria Racial e propor conscientização sobre os danos causados por este crime
contra a honra.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica em artigos e livros.

RESULTADOS

Temos uma discussão sobre o tema que demorou mais de 60 anos para introdução da primeira lei que tratava de punição contra
crimes de racismo. Naquela época, ainda era considerado uma contravenção penal, a prática de discriminação em razão da raça ou
cor. Esta herança histórica, foi tomando proporções mais nítidas e houve por muito tempo, diferença no tratamento do crime de
racismo e injúria racial. A sensação de impunidade ainda é grande, mas o STF e o STJ se posicionaram de maneira favoráveis e
recentemente decidiram pela equiparação dos crimes de racismo e injúria racial. O STF com o Habeas Corpus 154.428 posicionou-
se quanto a imprescritibilidade do crime, confirmando posicionamento do STJ de que injuria racial é uma modalidade de racismo e
portanto seguir o que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5° inciso XLII.

CONCLUSOES

A apresentação do processo de evolução de evolução para o crime de Injúria Racial, traz repercussão e ganha notoriedade na
comunidade atingida, contudo é preciso reiterar sobre o longo caminho a ser percorrido e propor medidas para conscientização
sobre os danos que este crime causa a honra, uma vez que trabalhar com a diversidade faz parte do Soft Skills, tão em voga no
desenvolvimento ético e profissional e pressionar as autoridades para que as punições sejam devidamente aplicadas

REFERENCIAS
Silva, Amaury; Silva, Arthur Carlos, Crimes de Racismo, teoria e prática,2ª edição, J H Mizuno, 2020. BRASIL. Supremo Tribunal
Federal. HABEAS CORPUS 154.248 DISTRITO FEDERAL Foucault, Michel; Vigiar e Punir -o nascimento da prisão,42° edição, Editora
Vozes, 2014.
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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.

OBJETIVOS Avaliar o perfil de expressão dos HERVs e de resposta humoral anti peptídeos de HERVs

METODOLOGIA

Para a avaliação da expressão dos HERVs em pacientes com Atrite Reumatoide, cerca de 17 pacientes com AR e 17 indivíduos
saudáveis pareados por sexo e idade sem histórico de doenças autoimunes serão convidados a participar do estudo. Duas amostras
de sangue foram coletadas de cada voluntário para realização de PCR em Tempo Real para HERV-W(HERV-17) para investigação da
expressão de ambos os HERVs e para determinar os níveis de expressão de HERV por quantificação relativa pelo método de -
2(#38)#916;(#38)#916;Ct. Uma análise de resposta humoral com peptídeos de HERV-W e K foi realizada por ELISA.

RESULTADOS

A análise de bioinformática para síntese de peptídeos, revelaram que existe similaridade entre as sequências escolhidas de HERV- K
e W em relação aos componentes articulares, como o colágeno. O ELISA indireto, utilizou as amostras positivas (AR confirmado) e
Grupo controle (Sem doença pré-existente), mostrou que existe resposta imunológica para os peptídeos realizados, mas foi
necessário a realização de uma padronização, devido não existir na literatura estudos utilizando os peptídeos em questão. O PCR
em Tempo Real, foi realizado nas 17 amostras positivas para Artrite reumatoide, tanto para GAPDH, quanto para HERV-W, além de
ter sido realizado no grupo controle. Foi possível perceber uma diferença entre o grupo com Artrite e o grupo controle, mas o quesito
idade pode influenciar nos resultados, para elucidar essa questão realizaremos mais alguns testes, afim de separar negativos de
positivos.

CONCLUSOES
Os HERVs podem estar apresentar um papel na patogênese da doença. Apresentam resposta imune humoral e análise de expressão
poderá trazer fatores que auxiliem na

REFERENCIAS

Greenig M. Hervs, immunity, and autoimmunity: Understanding the connection. PeerJ [Internet]. 2019 [cited 2021 May 10];2019(4).
Available from: /pmc/articles/PMC6452852/ 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. 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.
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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.

OBJETIVOS Avaliar o perfil de expressão dos HERVs e de resposta humoral anti peptídeos de HERVs

METODOLOGIA

Para a avaliação da expressão dos HERVs em pacientes com Atrite Reumatoide, cerca de 17 pacientes com AR e 17 indivíduos
saudáveis pareados por sexo e idade sem histórico de doenças autoimunes serão convidados a participar do estudo. Duas amostras
de sangue foram coletadas de cada voluntário para realização de PCR em Tempo Real para HERV-W(HERV-17) para investigação da
expressão de ambos os HERVs e para determinar os níveis de expressão de HERV por quantificação relativa pelo método de -
2(#38)#916;(#38)#916;Ct. Uma análise de resposta humoral com peptídeos de HERV-W e K foi realizada por ELISA.

RESULTADOS

A análise de bioinformática para síntese de peptídeos, revelaram que existe similaridade entre as sequências escolhidas de HERV- K
e W em relação aos componentes articulares, como o colágeno. O ELISA indireto, utilizou as amostras positivas (AR confirmado) e
Grupo controle (Sem doença pré-existente), mostrou que existe resposta imunológica para os peptídeos realizados, mas foi
necessário a realização de uma padronização, devido não existir na literatura estudos utilizando os peptídeos em questão. O PCR
em Tempo Real, foi realizado nas 17 amostras positivas para Artrite reumatoide, tanto para GAPDH, quanto para HERV-W, além de
ter sido realizado no grupo controle. Foi possível perceber uma diferença entre o grupo com Artrite e o grupo controle, mas o quesito
idade pode influenciar nos resultados, para elucidar essa questão realizaremos mais alguns testes, afim de separar negativos de
positivos.

CONCLUSOES
Os HERVs podem estar apresentar um papel na patogênese da doença. Apresentam resposta imune humoral e análise de expressão
poderá trazer fatores que auxiliem na

REFERENCIAS

Greenig M. Hervs, immunity, and autoimmunity: Understanding the connection. PeerJ [Internet]. 2019 [cited 2021 May 10];2019(4).
Available from: /pmc/articles/PMC6452852/ 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. 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.
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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.

OBJETIVOS Avaliar o perfil de expressão dos HERVs e de resposta humoral anti peptídeos de HERVs

METODOLOGIA

Para a avaliação da expressão dos HERVs em pacientes com Atrite Reumatoide, cerca de 17 pacientes com AR e 17 indivíduos
saudáveis pareados por sexo e idade sem histórico de doenças autoimunes serão convidados a participar do estudo. Duas amostras
de sangue foram coletadas de cada voluntário para realização de PCR em Tempo Real para HERV-W(HERV-17) para investigação da
expressão de ambos os HERVs e para determinar os níveis de expressão de HERV por quantificação relativa pelo método de -
2(#38)#916;(#38)#916;Ct. Uma análise de resposta humoral com peptídeos de HERV-W e K foi realizada por ELISA.

RESULTADOS

A análise de bioinformática para síntese de peptídeos, revelaram que existe similaridade entre as sequências escolhidas de HERV- K
e W em relação aos componentes articulares, como o colágeno. O ELISA indireto, utilizou as amostras positivas (AR confirmado) e
Grupo controle (Sem doença pré-existente), mostrou que existe resposta imunológica para os peptídeos realizados, mas foi
necessário a realização de uma padronização, devido não existir na literatura estudos utilizando os peptídeos em questão. O PCR
em Tempo Real, foi realizado nas 17 amostras positivas para Artrite reumatoide, tanto para GAPDH, quanto para HERV-W, além de
ter sido realizado no grupo controle. Foi possível perceber uma diferença entre o grupo com Artrite e o grupo controle, mas o quesito
idade pode influenciar nos resultados, para elucidar essa questão realizaremos mais alguns testes, afim de separar negativos de
positivos.

CONCLUSOES
Os HERVs podem estar apresentar um papel na patogênese da doença. Apresentam resposta imune humoral e análise de expressão
poderá trazer fatores que auxiliem na

REFERENCIAS

Greenig M. Hervs, immunity, and autoimmunity: Understanding the connection. PeerJ [Internet]. 2019 [cited 2021 May 10];2019(4).
Available from: /pmc/articles/PMC6452852/ 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. 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.
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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.

OBJETIVOS Avaliar o perfil de expressão dos HERVs e de resposta humoral anti peptídeos de HERVs

METODOLOGIA

Para a avaliação da expressão dos HERVs em pacientes com Atrite Reumatoide, cerca de 17 pacientes com AR e 17 indivíduos
saudáveis pareados por sexo e idade sem histórico de doenças autoimunes serão convidados a participar do estudo. Duas amostras
de sangue foram coletadas de cada voluntário para realização de PCR em Tempo Real para HERV-W(HERV-17) para investigação da
expressão de ambos os HERVs e para determinar os níveis de expressão de HERV por quantificação relativa pelo método de -
2(#38)#916;(#38)#916;Ct. Uma análise de resposta humoral com peptídeos de HERV-W e K foi realizada por ELISA.

RESULTADOS

A análise de bioinformática para síntese de peptídeos, revelaram que existe similaridade entre as sequências escolhidas de HERV- K
e W em relação aos componentes articulares, como o colágeno. O ELISA indireto, utilizou as amostras positivas (AR confirmado) e
Grupo controle (Sem doença pré-existente), mostrou que existe resposta imunológica para os peptídeos realizados, mas foi
necessário a realização de uma padronização, devido não existir na literatura estudos utilizando os peptídeos em questão. O PCR
em Tempo Real, foi realizado nas 17 amostras positivas para Artrite reumatoide, tanto para GAPDH, quanto para HERV-W, além de
ter sido realizado no grupo controle. Foi possível perceber uma diferença entre o grupo com Artrite e o grupo controle, mas o quesito
idade pode influenciar nos resultados, para elucidar essa questão realizaremos mais alguns testes, afim de separar negativos de
positivos.

CONCLUSOES
Os HERVs podem estar apresentar um papel na patogênese da doença. Apresentam resposta imune humoral e análise de expressão
poderá trazer fatores que auxiliem na
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TITULO INTOXICAÇÃO POR ETILENOGLICOL EM UM CÃO - RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O etilenoglicol é um composto tóxico de sabor adocicado comumente encontrado em anticongelantes automotivos ou utilizado em
solventes, tintas e outros produtos industriais. É comum a intoxicação de cães com essa substância em países de clima frio. A
ingestão de etilenoglicol inicialmente causa sinais do sistema nervoso central. A substância também pode levar a nefrotoxicidade
fatal em cães, ocasionada pela metabolização do ácido oxálico e consequente formação de cristais insolúveis de oxalato de cálcio,
levando a lesão citotóxica nos túbulos renais. Em setembro desse ano houve um crescimento exponencial no número de mortes de
cães secundários a ingestão da substância, devido a contaminação de um lote de propilenoglicol, utilizado na fabricação de
petiscos.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo a descrição de um caso clínico de um cão com suspeita de intoxicação por etilenoglicol atendido
no Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro

METODOLOGIA
Revisão e levantamento de dados do prontuário e exames complementares de um paciente canino, atendido no Hospital Veterinário
da Universidade de Santo Amaro.2.

RESULTADOS

Um canino, sem raça definida, cinco anos de idade foi atendido no Hospital Veterinário UNISA com histórico de emagrecimento,
anorexia e apatia há dez dias. Os exames hematológicos constataram creatinina 9 mg/dL; ureia 458 mg/dL e hematócrito 23%. Ao
exame ultrassonográfico foi evidenciado pielectasia bilateral e perda de definição corticomedular em ambos os rins. A suspeita
inicial doença renal crônica agudizada por pielonefrite e o tratamento inicial realizado com enrofloxacina, omeprazol, ondansetrona
e alfaepoetina. Em retorno foi realizado exame de urina, cultura e antibiograma, sem alterações significativas e nem crescimento
bacteriano e sorologia negativa para Ehrlichia canis. Quando questionado, o tutor referiu ter oferecido ao animal os petiscos das
marcas suspeitas de contaminação antes do início dos sintomas, levando a suspeita de intoxicação por etilenoglicol. Foi mantido o
suporte gastrointestinal, realizado passagem de tubo esofágico e transfusão sanguínea. O animal foi eutanasiado após um mês
devido a piora clínica e irreversibilidade do quadro.

CONCLUSOES

Conclui-se que na grande maioria dos casos a ingestão de etilenoglicol é fatal. O tratamento preconizado nos quadros de ingestão
recentes, podem envolver terapia com solução de etanol ou fomepizol. O aporte nutricional e controle das manifestações clínicas
são importantes até que o quadro de injúria renal aguda seja resolvido. Todavia, mesmo instituindo-se todo o protocolo terapêutico
disponível, as taxas de sucesso permanecem baixas e em geral esses animais acabam evoluindo para óbito.
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TITULO VALIAÇÃO URODINÂMICA, SUAS METODOLOGIAS PARA A REALIZAÇÃO, DISCUTINDO A SUA APLICABILIDADE

INTRODUCAO
A avaliação urodinâmica é bastante abrangente e compreende métodos que têm como objetivo registrar, medir e avaliar a função e
os distúrbios do trato urinário inferior correlacionando clinicamente com os sintomas do paciente.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho consiste em apresentar e discutir as metodologias utilizadas para a realização da avaliação urodinâmica,
discutindo a sua aplicabilidade no cenário médico, de forma a justificar sua relevância como mais uma ferramenta para diagnostico
da incontinência urinária.

METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão bibliográfica de artigos relacionados nas bases de dados Palliative Care, PubMed, Lilacs, BVS, Bireme,
visando selecionar aqueles que contribuíssem à compreensão da utilidade e discussão da técnica referente à urodinâmica.

RESULTADOS

O teste urodinâmico padrão envolve urofluxometria, seguida de cistometria e estudo de fluxo-pressão sendo que a adição de testes
como eletromiografia simultânea dos músculos do assoalho pélvico e perfis de pressão uretral pode complementar a investigação
para maiores detalhes clínicos. O exame ajuda a elucidar casos de pacientes que apresentam incontinência urinária, obstrução
infravesical e disfunção vesical de origem neurogênica primária ou adquirida, portanto pode ser utilizado como exame diagnóstico e
de seguimento com o objetivo fazer observações clínicas sempre associando com a clínica do paciente.

CONCLUSOES

A avaliação urodinâmica mostrou ser uma ferramenta de diagnóstico de muito valor. Mostrou que pacientes submetidos ao teste
têm maior probabilidade de fazer uma mudança em seu manejo comparado com aqueles que não se submetem ao teste. Eles
também têm maior probabilidade de receber tratamento médico e menos probabilidade de serem submetidos a intervenção
cirúrgica, após investigação urodinâmica.

REFERENCIAS
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2016; 9999: 1–18. 2. Lenherr SM, Clemens JQ. Urodynamics With a Focus on Appropriate Indications. Urol Clin N Am 40 (2013) 545–
557. 3. Mehdizadeh JL, Leach GE. Role of Invasive Urodynamic Testing in Benign Prostatic Hyperplasia and Male Lower Urinary Tract
Symptoms. Urol Clin N Am 36 (2009) 431– 441. 4. Roy HA, Nettleton J, Blain C, Dalton C, Farhan B, Fernandes A, Georgopoulos P,
Klepsch S, Lavelle J, Martinelli E, Panicker JN, Radoja I, Rapidi CA, Silva RP, Tudor K, Wagg AS, Drake MJ. Assessment of patients
with lower urinary tract symptoms where an undiagnosed neurological disease is suspected: A report from an International
Continence Society consensus working group. Neurourol Urodyn. 2020;1–9. 5. Drake MJ, Doumouchtsis SK, Hashim H, Gammie A.
Fundamentals of urodynamic practice, based on International Continence Society good urodynamic practices recommendations.
Neurourol Urodyn. 2018;37:S50–S60. 6. Winters JC, Dmochowski RR, Goldman HB, Herndon CDA, Kobashi KC, Kraus SR, Lemack GE,
Nitti VW, Rovner ES, Wein AJ. Urodynamic Studies in Adults: AUA/SUFU Guideline. The Journal of Urology. 2012; Vol. 188, 2464-
2472. 7. Crockett MG, Drake MJ. The role of urodynamics in the surgical management of benign prostatic obstruction. Curr Opin Urol.
2018, 28:000–000.
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TITULO VALIAÇÃO URODINÂMICA, SUAS METODOLOGIAS PARA A REALIZAÇÃO, DISCUTINDO A SUA APLICABILIDADE

INTRODUCAO
A avaliação urodinâmica é bastante abrangente e compreende métodos que têm como objetivo registrar, medir e avaliar a função e
os distúrbios do trato urinário inferior correlacionando clinicamente com os sintomas do paciente.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho consiste em apresentar e discutir as metodologias utilizadas para a realização da avaliação urodinâmica,
discutindo a sua aplicabilidade no cenário médico, de forma a justificar sua relevância como mais uma ferramenta para diagnostico
da incontinência urinária.

METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão bibliográfica de artigos relacionados nas bases de dados Palliative Care, PubMed, Lilacs, BVS, Bireme,
visando selecionar aqueles que contribuíssem à compreensão da utilidade e discussão da técnica referente à urodinâmica.

RESULTADOS

O teste urodinâmico padrão envolve urofluxometria, seguida de cistometria e estudo de fluxo-pressão sendo que a adição de testes
como eletromiografia simultânea dos músculos do assoalho pélvico e perfis de pressão uretral pode complementar a investigação
para maiores detalhes clínicos. O exame ajuda a elucidar casos de pacientes que apresentam incontinência urinária, obstrução
infravesical e disfunção vesical de origem neurogênica primária ou adquirida, portanto pode ser utilizado como exame diagnóstico e
de seguimento com o objetivo fazer observações clínicas sempre associando com a clínica do paciente.

CONCLUSOES

A avaliação urodinâmica mostrou ser uma ferramenta de diagnóstico de muito valor. Mostrou que pacientes submetidos ao teste
têm maior probabilidade de fazer uma mudança em seu manejo comparado com aqueles que não se submetem ao teste. Eles
também têm maior probabilidade de receber tratamento médico e menos probabilidade de serem submetidos a intervenção
cirúrgica, após investigação urodinâmica.

REFERENCIAS

1. Rosier PFWM, Schaefer W, Lose G, Goldman HB, Guralnick M, Eustice S, Dickinson T, Hashim H. International Continence Society
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2016; 9999: 1–18. 2. Lenherr SM, Clemens JQ. Urodynamics With a Focus on Appropriate Indications. Urol Clin N Am 40 (2013) 545–
557. 3. Mehdizadeh JL, Leach GE. Role of Invasive Urodynamic Testing in Benign Prostatic Hyperplasia and Male Lower Urinary Tract
Symptoms. Urol Clin N Am 36 (2009) 431– 441. 4. Roy HA, Nettleton J, Blain C, Dalton C, Farhan B, Fernandes A, Georgopoulos P,
Klepsch S, Lavelle J, Martinelli E, Panicker JN, Radoja I, Rapidi CA, Silva RP, Tudor K, Wagg AS, Drake MJ. Assessment of patients
with lower urinary tract symptoms where an undiagnosed neurological disease is suspected: A report from an International
Continence Society consensus working group. Neurourol Urodyn. 2020;1–9. 5. Drake MJ, Doumouchtsis SK, Hashim H, Gammie A.
Fundamentals of urodynamic practice, based on International Continence Society good urodynamic practices recommendations.
Neurourol Urodyn. 2018;37:S50–S60. 6. Winters JC, Dmochowski RR, Goldman HB, Herndon CDA, Kobashi KC, Kraus SR, Lemack GE,
Nitti VW, Rovner ES, Wein AJ. Urodynamic Studies in Adults: AUA/SUFU Guideline. The Journal of Urology. 2012; Vol. 188, 2464-
2472. 7. Crockett MG, Drake MJ. The role of urodynamics in the surgical management of benign prostatic obstruction. Curr Opin Urol.
2018, 28:000–000.

Página 1289



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13975
Cirurgia

Urológica
9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA,

outras)
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

3943291 - DIOGO RUIZ MARTINS BRITES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Milton Ghirelli Filho

TITULO VALIAÇÃO URODINÂMICA, SUAS METODOLOGIAS PARA A REALIZAÇÃO, DISCUTINDO A SUA APLICABILIDADE

INTRODUCAO
A avaliação urodinâmica é bastante abrangente e compreende métodos que têm como objetivo registrar, medir e avaliar a função e
os distúrbios do trato urinário inferior correlacionando clinicamente com os sintomas do paciente.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho consiste em apresentar e discutir as metodologias utilizadas para a realização da avaliação urodinâmica,
discutindo a sua aplicabilidade no cenário médico, de forma a justificar sua relevância como mais uma ferramenta para diagnostico
da incontinência urinária.

METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão bibliográfica de artigos relacionados nas bases de dados Palliative Care, PubMed, Lilacs, BVS, Bireme,
visando selecionar aqueles que contribuíssem à compreensão da utilidade e discussão da técnica referente à urodinâmica.

RESULTADOS

O teste urodinâmico padrão envolve urofluxometria, seguida de cistometria e estudo de fluxo-pressão sendo que a adição de testes
como eletromiografia simultânea dos músculos do assoalho pélvico e perfis de pressão uretral pode complementar a investigação
para maiores detalhes clínicos. O exame ajuda a elucidar casos de pacientes que apresentam incontinência urinária, obstrução
infravesical e disfunção vesical de origem neurogênica primária ou adquirida, portanto pode ser utilizado como exame diagnóstico e
de seguimento com o objetivo fazer observações clínicas sempre associando com a clínica do paciente.

CONCLUSOES

A avaliação urodinâmica mostrou ser uma ferramenta de diagnóstico de muito valor. Mostrou que pacientes submetidos ao teste
têm maior probabilidade de fazer uma mudança em seu manejo comparado com aqueles que não se submetem ao teste. Eles
também têm maior probabilidade de receber tratamento médico e menos probabilidade de serem submetidos a intervenção
cirúrgica, após investigação urodinâmica.
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Klepsch S, Lavelle J, Martinelli E, Panicker JN, Radoja I, Rapidi CA, Silva RP, Tudor K, Wagg AS, Drake MJ. Assessment of patients
with lower urinary tract symptoms where an undiagnosed neurological disease is suspected: A report from an International
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TITULO MEDITAR EM TEMPOS DE PANDEMIA FOI UMA BOA IDEIA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE?

INTRODUCAO
No contexto da pandemia de COVID-19 onde os profissionais de saúde experimentaram a pressão da sobrecarga de trabalho e
vivenciaram diferentes sentimentos em relação ao exponencial número de casos e mortes, torna-se relevante identificar se a
adoção das práticas meditativas os auxiliou na redução da pressão e desgaste no cotidiano das práticas assistenciais.

OBJETIVOS Identificar as evidências científicas acerca da adoção da meditação por profissionais de saúde durante a pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: Meditar em tempos de pandemia foi uma boa ideia para os profissionais de
saúde? A busca foi realizada no Portal PubMed empregando as palavras-chave “profissionais de saúde”, meditação, pandemia e
“Covid-19”. Foram inseridos estudos na língua inglesa, dos últimos dois anos e disponíveis na íntegra, além de teses, dissertações,
editoriais e monografias. Os dados foram compilados em uma planilha do Excel® contendo título, autores, objetivo, metodologia,
população estudada, principais resultados, conclusões e considerações finais.

RESULTADOS

Dos 216 estudos que retornaram15 foram selecionados. Os profissionais de saúde, na linha de frente da pandemia, adotaram a
meditação como prática de autocuidado. As práticas meditativas atuaram de maneira positiva contra sintomas de depressão, medo,
estresse, ansiedade e dor no contexto de incertezas, morte, adoecimento e afastamentos de profissionais devido à contaminação
pela COVID-19.

CONCLUSOES
Há poucas publicações que abordaram o uso da meditação por profissionais de saúde na pandemia. No entanto, é notório que a
adoção desta prática possibilitou melhorias para sintomas e sentimentos pelos praticantes.
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TITULO A PESSOA TRANSEXUAL NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE: DESAFIOS PARA A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

INTRODUCAO
Pessoas transexuais apresentam discordância entre sexo biológico e gênero. No contexto das políticas de saúde atuais, elas são
construídas a partir da binaridade de gênero e procuram atender às necessidades de saúde dos indivíduos que se enquadrem nas
definições do masculino e feminino.

OBJETIVOS
Identificar na literatura nacional o que tem sido produzido sobre pessoas transexuais no contexto da Atenção Primária à Saúde
(APS).

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: o que tem sido produzido sobre pessoas transexuais no contexto da APS? A
busca foi realizada entre agosto e outubro de 2022 no Portal da Biblioteca Virtual em Saúde empregando os descritores
transgênero, “pessoa transexual” e “atenção primária à saúde”. Foram inseridos estudos na língua portuguesa, dos últimos cinco
anos e disponíveis na íntegra. Foram excluídas teses, dissertações, editorais e estudos que abordaram a comunidade LGBTQIA+ de
maneira geral. Os dados foram compilados em uma planilha do Excel® contendo título, autores, objetivo, metodologia, população
estudada, principais resultados, conclusões e considerações finais.

RESULTADOS

Dos 49 estudos que retornaram 32 foram selecionados. A literatura científica aponta que os itinerários percorridos pelas pessoas
trans são ainda pouco visibilizados, o que prejudica a construção de linhas de cuidado para esse segmento populacional, na qual se
aproximam mais dos serviços especializados que realizam a cirurgia transgenitalizadora do que da APS. Entre os desafios
encontrados pela população trans no serviço público de saúde encontram-se a discriminação, a patologização da transexualidade, o
acolhimento inadequado, a baixa qualificação dos profissionais, a ausência de política de atenção básica e inexistência de rede de
saúde e a escassez de recursos para o financiamento dos processos transexualizadores e de políticas de promoção da equidade e
respeito às identidades de gênero trans.

CONCLUSOES
Para além da discriminação, o acesso ao serviço público de saúde da pessoa trans está atrelado à superação desses desafios e a
ampliação na disponibilidade de serviços que atendam integralmente suas necessidades considerando seus direitos como cidadãs
que são.
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TITULO A PESSOA TRANSEXUAL NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE: DESAFIOS PARA A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

INTRODUCAO
Pessoas transexuais apresentam discordância entre sexo biológico e gênero. No contexto das políticas de saúde atuais, elas são
construídas a partir da binaridade de gênero e procuram atender às necessidades de saúde dos indivíduos que se enquadrem nas
definições do masculino e feminino.

OBJETIVOS
Identificar na literatura nacional o que tem sido produzido sobre pessoas transexuais no contexto da Atenção Primária à Saúde
(APS).

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: o que tem sido produzido sobre pessoas transexuais no contexto da APS? A
busca foi realizada entre agosto e outubro de 2022 no Portal da Biblioteca Virtual em Saúde empregando os descritores
transgênero, “pessoa transexual” e “atenção primária à saúde”. Foram inseridos estudos na língua portuguesa, dos últimos cinco
anos e disponíveis na íntegra. Foram excluídas teses, dissertações, editorais e estudos que abordaram a comunidade LGBTQIA+ de
maneira geral. Os dados foram compilados em uma planilha do Excel® contendo título, autores, objetivo, metodologia, população
estudada, principais resultados, conclusões e considerações finais.

RESULTADOS

Dos 49 estudos que retornaram 32 foram selecionados. A literatura científica aponta que os itinerários percorridos pelas pessoas
trans são ainda pouco visibilizados, o que prejudica a construção de linhas de cuidado para esse segmento populacional, na qual se
aproximam mais dos serviços especializados que realizam a cirurgia transgenitalizadora do que da APS. Entre os desafios
encontrados pela população trans no serviço público de saúde encontram-se a discriminação, a patologização da transexualidade, o
acolhimento inadequado, a baixa qualificação dos profissionais, a ausência de política de atenção básica e inexistência de rede de
saúde e a escassez de recursos para o financiamento dos processos transexualizadores e de políticas de promoção da equidade e
respeito às identidades de gênero trans.

CONCLUSOES
Para além da discriminação, o acesso ao serviço público de saúde da pessoa trans está atrelado à superação desses desafios e a
ampliação na disponibilidade de serviços que atendam integralmente suas necessidades considerando seus direitos como cidadãs
que são.

REFERENCIAS

Rocon, Pablo Cardozo et al. Acesso à Saúde pela população trans no Brasil: nas entrelinhas da revisão integrativa. Trabalho,
Educação e Saúde [online]. 2020. 18(1). DOI: https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00234. Oliveira, Itauane de e Romanini, Moises.
(Re)escrevendo roteiros (in)visíveis: a trajetória de mulheres transgênero nas políticas públicas de saúde. Saúde e Sociedade
[online]. 2020. 29(1). DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-12902020170961. Chrisostomo KR, Sobreiro BP, Chrisostomo ER, Nisihara
RM. O que o profissional da saúde precisa saber a respeito do atendimento às pessoas transexuais ou transgênero. Medicina
(Ribeirão Preto) [Internet]. 2021. 54(4):e-180051. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/180051.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA ADENOMIOSE – REVISÃO NARRATIVA

INTRODUCAO

A adenomiose é caracterizada pela presença de endométrio no miométrio mais profundamente do que 2,5 mm ou pelo menos um
campo microscópico de grande aumento afastado da camada basal do endométrio envolto por hiperplasia de células musculares. A
denominação de adenomiose provém da presença de pequenos lagos de endométrio espalhados na intimidade do miométrio e/ou
como um nódulo circunscrito na parede miometrial. Os sintomas da adenomiose são decorrentes da invaginação do endométrio
para a musculatura uterina levando a um aumento do volume uterino e muitas vezes, sangramento, dor pélvica e infertilidade.
Entretanto, ela pode ser assintomática em aproximadamente 35% dos casos. A adenomiose apresenta uma taxa de prevalência que
varia de 20% a 35% nas mulheres em idade reprodutiva, um diagnóstico que se revela subestimado devido à falta de padronização
dos critérios para a identificação da adenomiose nos exames de imagem, bem como a variação do diagnóstico histológico. O
emprego da ultrassonografia para o diagnóstico da adenomiose é uma abordagem que foi descrita pela primeira vez na literatura
médica vez em 1979. O diagnóstico clínico é apenas uma suposição, dado que ao exame ginecológico é possível identificar um
útero aumentado uniformemente de volume, amolecido e doloroso. A partir da identificação de útero aumentado, deve-se excluir
gravidez como hipótese diagnóstica, antes de se pensar em adenomiose. A ultrassonografia (US) transvaginal é o exame de imagem
de primeira escolha para o diagnóstico, já que possui uma sensibilidade de 82% e especificidade de 84%. Porém, a US é um exame
examinador dependente, ou seja, a experiência do examinador interfere no diagnóstico. Além do mais, os critérios utilizados para
diagnóstico ultrassonográfico possuem grande margem nos estudos, dificultando a generalização dos dados.

OBJETIVOS Revisar e mostrar os achados ultrassonográficos da adenomiose.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura com coletânea de imagens de ultrassonografias, de artigos em inglês publicados nos
últimos 10 anos, encontrados na base de dados PubMed, através da estratégia de busca: “Adenomyosis AND ((Magnetic Resonance
Imaging) OR Ultrasonography OR (Diagnostic Imaging))”. Selecionou artigos que continham imagens de ultrassonografia.

RESULTADOS

Os achados na US transvaginal incluem: aumento do volume uterino sem nódulos miomatosos, formato globoso, assimetria entre
paredes uterinas, heterogeneidade difusa ou focal, cistos anecóicos no miométrio e estrias radiadas partindo do endométrio. Os
cistos miometrais são tidos como um dos sinais mais específicos de adenomise, entretanto estão presentes em apenas 50%dos
casos.

CONCLUSOES
Portanto, os achados ultrassonográficos da adenomiose correspondem aos descritos na literatura; porém, são inespecíficos. A
ultrassonografia transvaginal é um método eficaz e que tem sido utilizada como a abordagem metodológica de referência para o
diagnóstico de adenomiose.

REFERENCIAS

Barreto, F. N., (#38) Figueiredo, I. A. (2019). Acurácia da ultrassonografia com preparo intestinal no diagnóstico da endometriose
profunda. Revista de Investigação Biomédica, 10(3), 258-263. Benetti-Pinto, C. L., Mira, T. A. A. D., Yela, D. A., Teatin-Juliato, C. R.,
(#38) Brito, L. G. O. (2019). Pharmacologicaltreatment for symptomaticadenomyosis: a systematicreview. Revista Brasileira de
Ginecologia e Obstetrícia, 41, 564-574.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA ADENOMIOSE – REVISÃO NARRATIVA

INTRODUCAO

A adenomiose é caracterizada pela presença de endométrio no miométrio mais profundamente do que 2,5 mm ou pelo menos um
campo microscópico de grande aumento afastado da camada basal do endométrio envolto por hiperplasia de células musculares. A
denominação de adenomiose provém da presença de pequenos lagos de endométrio espalhados na intimidade do miométrio e/ou
como um nódulo circunscrito na parede miometrial. Os sintomas da adenomiose são decorrentes da invaginação do endométrio
para a musculatura uterina levando a um aumento do volume uterino e muitas vezes, sangramento, dor pélvica e infertilidade.
Entretanto, ela pode ser assintomática em aproximadamente 35% dos casos. A adenomiose apresenta uma taxa de prevalência que
varia de 20% a 35% nas mulheres em idade reprodutiva, um diagnóstico que se revela subestimado devido à falta de padronização
dos critérios para a identificação da adenomiose nos exames de imagem, bem como a variação do diagnóstico histológico. O
emprego da ultrassonografia para o diagnóstico da adenomiose é uma abordagem que foi descrita pela primeira vez na literatura
médica vez em 1979. O diagnóstico clínico é apenas uma suposição, dado que ao exame ginecológico é possível identificar um
útero aumentado uniformemente de volume, amolecido e doloroso. A partir da identificação de útero aumentado, deve-se excluir
gravidez como hipótese diagnóstica, antes de se pensar em adenomiose. A ultrassonografia (US) transvaginal é o exame de imagem
de primeira escolha para o diagnóstico, já que possui uma sensibilidade de 82% e especificidade de 84%. Porém, a US é um exame
examinador dependente, ou seja, a experiência do examinador interfere no diagnóstico. Além do mais, os critérios utilizados para
diagnóstico ultrassonográfico possuem grande margem nos estudos, dificultando a generalização dos dados.

OBJETIVOS Revisar e mostrar os achados ultrassonográficos da adenomiose.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura com coletânea de imagens de ultrassonografias, de artigos em inglês publicados nos
últimos 10 anos, encontrados na base de dados PubMed, através da estratégia de busca: “Adenomyosis AND ((Magnetic Resonance
Imaging) OR Ultrasonography OR (Diagnostic Imaging))”. Selecionou artigos que continham imagens de ultrassonografia.

RESULTADOS

Os achados na US transvaginal incluem: aumento do volume uterino sem nódulos miomatosos, formato globoso, assimetria entre
paredes uterinas, heterogeneidade difusa ou focal, cistos anecóicos no miométrio e estrias radiadas partindo do endométrio. Os
cistos miometrais são tidos como um dos sinais mais específicos de adenomise, entretanto estão presentes em apenas 50%dos
casos.

CONCLUSOES
Portanto, os achados ultrassonográficos da adenomiose correspondem aos descritos na literatura; porém, são inespecíficos. A
ultrassonografia transvaginal é um método eficaz e que tem sido utilizada como a abordagem metodológica de referência para o
diagnóstico de adenomiose.

REFERENCIAS

Barreto, F. N., (#38) Figueiredo, I. A. (2019). Acurácia da ultrassonografia com preparo intestinal no diagnóstico da endometriose
profunda. Revista de Investigação Biomédica, 10(3), 258-263. Benetti-Pinto, C. L., Mira, T. A. A. D., Yela, D. A., Teatin-Juliato, C. R.,
(#38) Brito, L. G. O. (2019). Pharmacologicaltreatment for symptomaticadenomyosis: a systematicreview. Revista Brasileira de
Ginecologia e Obstetrícia, 41, 564-574.
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TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA ADENOMIOSE – REVISÃO NARRATIVA

INTRODUCAO

A adenomiose é caracterizada pela presença de endométrio no miométrio mais profundamente do que 2,5 mm ou pelo menos um
campo microscópico de grande aumento afastado da camada basal do endométrio envolto por hiperplasia de células musculares. A
denominação de adenomiose provém da presença de pequenos lagos de endométrio espalhados na intimidade do miométrio e/ou
como um nódulo circunscrito na parede miometrial. Os sintomas da adenomiose são decorrentes da invaginação do endométrio
para a musculatura uterina levando a um aumento do volume uterino e muitas vezes, sangramento, dor pélvica e infertilidade.
Entretanto, ela pode ser assintomática em aproximadamente 35% dos casos. A adenomiose apresenta uma taxa de prevalência que
varia de 20% a 35% nas mulheres em idade reprodutiva, um diagnóstico que se revela subestimado devido à falta de padronização
dos critérios para a identificação da adenomiose nos exames de imagem, bem como a variação do diagnóstico histológico. O
emprego da ultrassonografia para o diagnóstico da adenomiose é uma abordagem que foi descrita pela primeira vez na literatura
médica vez em 1979. O diagnóstico clínico é apenas uma suposição, dado que ao exame ginecológico é possível identificar um
útero aumentado uniformemente de volume, amolecido e doloroso. A partir da identificação de útero aumentado, deve-se excluir
gravidez como hipótese diagnóstica, antes de se pensar em adenomiose. A ultrassonografia (US) transvaginal é o exame de imagem
de primeira escolha para o diagnóstico, já que possui uma sensibilidade de 82% e especificidade de 84%. Porém, a US é um exame
examinador dependente, ou seja, a experiência do examinador interfere no diagnóstico. Além do mais, os critérios utilizados para
diagnóstico ultrassonográfico possuem grande margem nos estudos, dificultando a generalização dos dados.

OBJETIVOS Revisar e mostrar os achados ultrassonográficos da adenomiose.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura com coletânea de imagens de ultrassonografias, de artigos em inglês publicados nos
últimos 10 anos, encontrados na base de dados PubMed, através da estratégia de busca: “Adenomyosis AND ((Magnetic Resonance
Imaging) OR Ultrasonography OR (Diagnostic Imaging))”. Selecionou artigos que continham imagens de ultrassonografia.

RESULTADOS

Os achados na US transvaginal incluem: aumento do volume uterino sem nódulos miomatosos, formato globoso, assimetria entre
paredes uterinas, heterogeneidade difusa ou focal, cistos anecóicos no miométrio e estrias radiadas partindo do endométrio. Os
cistos miometrais são tidos como um dos sinais mais específicos de adenomise, entretanto estão presentes em apenas 50%dos
casos.

CONCLUSOES
Portanto, os achados ultrassonográficos da adenomiose correspondem aos descritos na literatura; porém, são inespecíficos. A
ultrassonografia transvaginal é um método eficaz e que tem sido utilizada como a abordagem metodológica de referência para o
diagnóstico de adenomiose.

REFERENCIAS

Barreto, F. N., (#38) Figueiredo, I. A. (2019). Acurácia da ultrassonografia com preparo intestinal no diagnóstico da endometriose
profunda. Revista de Investigação Biomédica, 10(3), 258-263. Benetti-Pinto, C. L., Mira, T. A. A. D., Yela, D. A., Teatin-Juliato, C. R.,
(#38) Brito, L. G. O. (2019). Pharmacologicaltreatment for symptomaticadenomyosis: a systematicreview. Revista Brasileira de
Ginecologia e Obstetrícia, 41, 564-574.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA ADENOMIOSE – REVISÃO NARRATIVA

INTRODUCAO

A adenomiose é caracterizada pela presença de endométrio no miométrio mais profundamente do que 2,5 mm ou pelo menos um
campo microscópico de grande aumento afastado da camada basal do endométrio envolto por hiperplasia de células musculares. A
denominação de adenomiose provém da presença de pequenos lagos de endométrio espalhados na intimidade do miométrio e/ou
como um nódulo circunscrito na parede miometrial. Os sintomas da adenomiose são decorrentes da invaginação do endométrio
para a musculatura uterina levando a um aumento do volume uterino e muitas vezes, sangramento, dor pélvica e infertilidade.
Entretanto, ela pode ser assintomática em aproximadamente 35% dos casos. A adenomiose apresenta uma taxa de prevalência que
varia de 20% a 35% nas mulheres em idade reprodutiva, um diagnóstico que se revela subestimado devido à falta de padronização
dos critérios para a identificação da adenomiose nos exames de imagem, bem como a variação do diagnóstico histológico. O
emprego da ultrassonografia para o diagnóstico da adenomiose é uma abordagem que foi descrita pela primeira vez na literatura
médica vez em 1979. O diagnóstico clínico é apenas uma suposição, dado que ao exame ginecológico é possível identificar um
útero aumentado uniformemente de volume, amolecido e doloroso. A partir da identificação de útero aumentado, deve-se excluir
gravidez como hipótese diagnóstica, antes de se pensar em adenomiose. A ultrassonografia (US) transvaginal é o exame de imagem
de primeira escolha para o diagnóstico, já que possui uma sensibilidade de 82% e especificidade de 84%. Porém, a US é um exame
examinador dependente, ou seja, a experiência do examinador interfere no diagnóstico. Além do mais, os critérios utilizados para
diagnóstico ultrassonográfico possuem grande margem nos estudos, dificultando a generalização dos dados.

OBJETIVOS Revisar e mostrar os achados ultrassonográficos da adenomiose.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura com coletânea de imagens de ultrassonografias, de artigos em inglês publicados nos
últimos 10 anos, encontrados na base de dados PubMed, através da estratégia de busca: “Adenomyosis AND ((Magnetic Resonance
Imaging) OR Ultrasonography OR (Diagnostic Imaging))”. Selecionou artigos que continham imagens de ultrassonografia.

RESULTADOS

Os achados na US transvaginal incluem: aumento do volume uterino sem nódulos miomatosos, formato globoso, assimetria entre
paredes uterinas, heterogeneidade difusa ou focal, cistos anecóicos no miométrio e estrias radiadas partindo do endométrio. Os
cistos miometrais são tidos como um dos sinais mais específicos de adenomise, entretanto estão presentes em apenas 50%dos
casos.

CONCLUSOES
Portanto, os achados ultrassonográficos da adenomiose correspondem aos descritos na literatura; porém, são inespecíficos. A
ultrassonografia transvaginal é um método eficaz e que tem sido utilizada como a abordagem metodológica de referência para o
diagnóstico de adenomiose.

REFERENCIAS

Barreto, F. N., (#38) Figueiredo, I. A. (2019). Acurácia da ultrassonografia com preparo intestinal no diagnóstico da endometriose
profunda. Revista de Investigação Biomédica, 10(3), 258-263. Benetti-Pinto, C. L., Mira, T. A. A. D., Yela, D. A., Teatin-Juliato, C. R.,
(#38) Brito, L. G. O. (2019). Pharmacologicaltreatment for symptomaticadenomyosis: a systematicreview. Revista Brasileira de
Ginecologia e Obstetrícia, 41, 564-574.
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TITULO Consequências na baixa adesão do pré-natal na região sudeste de São Paulo: revisão da literatura

INTRODUCAO

O pré-natal é indispensável para uma adequada cobertura no ciclo gravídico puerperal. O ministério da saúde tem como
recomendação e meta no estado de São Paulo, de no mínimo 7 consultas para ser classificado um pré-natal adequado, sendo
intercaladas com médico e enfermeiro, com objetivo de acompanhamento, assim diminuindo os riscos de prematuridade,
mortalidade materna e fetal, identificar, notificar e tratar IST’s, realizando pré-natal do companheiro, orientar sobre a gestação
saudável, alimentação adequada, para que não haja sobrepeso causando possível diabete gestacional, hipertensão, se necessário
um atendimento compartilhado com o alto risco; visita domiciliares de gestantes faltosas, para dar continuidade no cuidado com os
recursos disponíveis e acessíveis.

OBJETIVOS
Descrever as consequências da baixa adesão ao pré-natal, no binômio, na região sudeste de São Paulo; para estimular e
conscientizar as gestantes da importância do pré-natal, assim diminuindo o seu absenteísmo.

METODOLOGIA

Revisão integrativa e descritiva de literatura para análise da baixa adesão do pré natal adequado, identificando faltas as consultas e
os abandonos nas UBS’s. Quais são as consequências do não acompanhamento adequado do pré-natal e com a não identificação
das doenças HIV, sífilis, DM e HAS? Como critério de inclusão artigos publicados nos últimos 5 anos, sites gratuitos, idiomas
português e inglês. Artigos excluídos: artigos de revisão e artigos em duplicidade. Foram revisados 26 artigos, 16 foram descartados
e 10 foram utilizados para a pesquisa, publicados em revistas nacionais, com dados descritivos, quantitativos e qualitativos; destes,
os autores 47,6% são enfermeiros, 21,4% médicos, 11,9% nutricionistas, 9,5% odontologistas, 4,7% outros e 4,7 não foi possível
encontrar a profissão.

RESULTADOS

No Brasil, em 2015, 20,7% dos óbitos foram devido aos transtornos hipertensivos durante a gravidez, o parto e puerpério; 17,5%, por
complicações no trabalho de parto e do parto; e 13,2%, por complicações predominantemente puerperais. A comunicação assertiva
entre o profissional e a gestante proporciona vínculo de confiança possibilitando esclarecer dúvidas e amenizando angústias. Esse
processo deve ser esclarecedor para que a gestante entenda de que forma DMG e HAS interfere no desenvolvimento do feto e siga
as orientações ciente dos riscos, assim como o aumento aos números de consultas, múltiplos exames, controle de glicemia e
pressão arterial diariamente e registro de acordo com solicitação, alimentação diferenciada, ingesta hídrica e se necessário terapia
medicamentosa durante o ciclo gravídico-puerperal.

CONCLUSOES

De acordo com esses estudos há um índice elevado de morbidades materna, mortalidade maternos-fetais graves em decorrência a
HAS e DMG, não tratado devidamente e ou não identificado precocemente, ressaltando a importância da avaliação da enfermagem
para essa assistência desde a primeira consulta no rastreio da história trazida vinculando a gestante e se possível o parceiro, com
senso crítico e conhecimento técnico-cientifico buscando a prevenção a saúde no ciclo gravídico-puerperal compartilhado com toda
equipe de alto risco de multiprofissionais

REFERENCIAS
1. BRASIL. Manual Saúde da Mulher. Manual Saúde da Mulher, São Paulo, p. 11 – 24, 2010. 2. MIMOSO, G.; OLIVEIRA, G. Morbilidade
Neonatal na Diabetes Gestacional: Coincidência ou Consequência do Consenso de 2011.
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TITULO Consequências na baixa adesão do pré-natal na região sudeste de São Paulo: revisão da literatura

INTRODUCAO

O pré-natal é indispensável para uma adequada cobertura no ciclo gravídico puerperal. O ministério da saúde tem como
recomendação e meta no estado de São Paulo, de no mínimo 7 consultas para ser classificado um pré-natal adequado, sendo
intercaladas com médico e enfermeiro, com objetivo de acompanhamento, assim diminuindo os riscos de prematuridade,
mortalidade materna e fetal, identificar, notificar e tratar IST’s, realizando pré-natal do companheiro, orientar sobre a gestação
saudável, alimentação adequada, para que não haja sobrepeso causando possível diabete gestacional, hipertensão, se necessário
um atendimento compartilhado com o alto risco; visita domiciliares de gestantes faltosas, para dar continuidade no cuidado com os
recursos disponíveis e acessíveis.

OBJETIVOS
Descrever as consequências da baixa adesão ao pré-natal, no binômio, na região sudeste de São Paulo; para estimular e
conscientizar as gestantes da importância do pré-natal, assim diminuindo o seu absenteísmo.

METODOLOGIA

Revisão integrativa e descritiva de literatura para análise da baixa adesão do pré natal adequado, identificando faltas as consultas e
os abandonos nas UBS’s. Quais são as consequências do não acompanhamento adequado do pré-natal e com a não identificação
das doenças HIV, sífilis, DM e HAS? Como critério de inclusão artigos publicados nos últimos 5 anos, sites gratuitos, idiomas
português e inglês. Artigos excluídos: artigos de revisão e artigos em duplicidade. Foram revisados 26 artigos, 16 foram descartados
e 10 foram utilizados para a pesquisa, publicados em revistas nacionais, com dados descritivos, quantitativos e qualitativos; destes,
os autores 47,6% são enfermeiros, 21,4% médicos, 11,9% nutricionistas, 9,5% odontologistas, 4,7% outros e 4,7 não foi possível
encontrar a profissão.

RESULTADOS

No Brasil, em 2015, 20,7% dos óbitos foram devido aos transtornos hipertensivos durante a gravidez, o parto e puerpério; 17,5%, por
complicações no trabalho de parto e do parto; e 13,2%, por complicações predominantemente puerperais. A comunicação assertiva
entre o profissional e a gestante proporciona vínculo de confiança possibilitando esclarecer dúvidas e amenizando angústias. Esse
processo deve ser esclarecedor para que a gestante entenda de que forma DMG e HAS interfere no desenvolvimento do feto e siga
as orientações ciente dos riscos, assim como o aumento aos números de consultas, múltiplos exames, controle de glicemia e
pressão arterial diariamente e registro de acordo com solicitação, alimentação diferenciada, ingesta hídrica e se necessário terapia
medicamentosa durante o ciclo gravídico-puerperal.

CONCLUSOES

De acordo com esses estudos há um índice elevado de morbidades materna, mortalidade maternos-fetais graves em decorrência a
HAS e DMG, não tratado devidamente e ou não identificado precocemente, ressaltando a importância da avaliação da enfermagem
para essa assistência desde a primeira consulta no rastreio da história trazida vinculando a gestante e se possível o parceiro, com
senso crítico e conhecimento técnico-cientifico buscando a prevenção a saúde no ciclo gravídico-puerperal compartilhado com toda
equipe de alto risco de multiprofissionais

REFERENCIAS
1. BRASIL. Manual Saúde da Mulher. Manual Saúde da Mulher, São Paulo, p. 11 – 24, 2010. 2. MIMOSO, G.; OLIVEIRA, G. Morbilidade
Neonatal na Diabetes Gestacional: Coincidência ou Consequência do Consenso de 2011.
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Fernanda Picinin Moreira

TITULO Impactos da violência doméstica durante o desenvolvimento infantil e na adolescência

INTRODUCAO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar como a criança e adolescente, que vivem em ambientes em que a violência doméstica é
presente, são afetados por esses comportamentos, buscando compreender qual os impactos que ocorrem em suas vidas e como
lidam com esses possíveis traumas. É possível analisar o comportamento do indivíduo que sofreu algum tipo de abuso,
principalmente o causado pelos pais e/ou responsáveis, marcando a vida da criança e/ou adolescente com traumas que afetam
diretamente o humor, a habilidade social e até mesmo sua saúde mental e/ou física, pois o abuso pode surgir junto de surtos de
violências, problemas sociais, problemas psicológicos e emocionais. É durante a fase de desenvolvimento que a criança e o
adolescente precisam de um ambiente acolhedor e afetivo, mas por conta de situações como estas, a qual o abuso ocorre, o
desenvolvimento infantil acaba se relacionando a todos os traumas que presencia, mostrando predominância na formação de sua
psique e na forma a qual possa se comportar em sociedade.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem como objetivo analisar como a criança e adolescente, que vivem em ambientes em que a violência doméstica é
presente, são afetados por esses comportamentos, buscando compreender qual os impactos que ocorrem em suas vidas e como
lidam com esses possíveis traumas.

METODOLOGIA
Com o propósito de caracterizar parte da produção científica sobre o objeto de estudo, optou-se pelo levantamento bibliográfico em
artigos. Procedeu- se à leitura dos artigos e considerou se, de alguma forma, estivesse relacionado à questão da violência
doméstica contra crianças e adolescentes.

RESULTADOS

As consequências que a violência doméstica contra a criança e/ou adolescente podem trazer sérios danos em dois sentidos:
atingindo a criança atual e o adulto no qual ela irá se transformar (BIASOLI-ALVES, 1999). Outra consequência que podemos
analisar são comportamentos violentos a qual o indivíduo cuja foi vítima de violência doméstica possui maior probabilidade de ter
esse tipo de comportamento em sua fase adulta. Esse tipo de comportamento pode se manifestar em diferentes períodos na vida do
indivíduo em que uma palavra, imagem ou ato pode desencadear comportamentos agressivos.

CONCLUSOES

Nem toda violência pode ser física, muitas vezes a violência emocional pode afetar muito mais uma criança e/ou adolescente,
afetando diretamente suas habilidades de comunicação com o próximo. A má formação em seu período de desenvolvimento
também pode gerar uma carga hereditária, onde a vítima que se tornou adulta é um reflexo das atitudes de seus pais, criando um
ciclo vicioso de violência e insegurança, onde apenas a agressão é a forma de comunicação do núcleo familiar, na qual apenas os
fortes sobrevivem atacando, humilhando e ameaçando os fracos, fazendo até mesmo terem desinteresse por seus filhos biológicos.
A violência infantil pode ocasionar três problemáticas principais para as crianças adolescentes, a curto e longo prazo. Problemas
sociais, emocionais e psicológicos durante toda a vida, podendo apresentar também comportamentos prejudiciais.

REFERENCIAS

ALGERI, S. Caracterização de famílias de crianças em situação de violência intrafamiliar. 2001. Dissertação (Mestrado) -
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001. MARTIN, D. A visão dos profissionais de saúde em relação à
violência doméstica contra crianças e adolescentes: um estudo qualitativo. 11 Abr 2011. Disponível em
www.scielo.br/j/sausoc/a/whSFz6rXSgN6GKQpYpBTndJ/?format=html(#38)lang=pt. BIASOLI-ALVES, Z. Aproximações teóricas e
conceituais de família e violência no final século XX. Texto e Contexto-Enfermagem, Florianópolis, v. 8, n. 2, p. 65- 75, 1999a.
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Fernanda Picinin Moreira

TITULO Impactos da violência doméstica durante o desenvolvimento infantil e na adolescência

INTRODUCAO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar como a criança e adolescente, que vivem em ambientes em que a violência doméstica é
presente, são afetados por esses comportamentos, buscando compreender qual os impactos que ocorrem em suas vidas e como
lidam com esses possíveis traumas. É possível analisar o comportamento do indivíduo que sofreu algum tipo de abuso,
principalmente o causado pelos pais e/ou responsáveis, marcando a vida da criança e/ou adolescente com traumas que afetam
diretamente o humor, a habilidade social e até mesmo sua saúde mental e/ou física, pois o abuso pode surgir junto de surtos de
violências, problemas sociais, problemas psicológicos e emocionais. É durante a fase de desenvolvimento que a criança e o
adolescente precisam de um ambiente acolhedor e afetivo, mas por conta de situações como estas, a qual o abuso ocorre, o
desenvolvimento infantil acaba se relacionando a todos os traumas que presencia, mostrando predominância na formação de sua
psique e na forma a qual possa se comportar em sociedade.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem como objetivo analisar como a criança e adolescente, que vivem em ambientes em que a violência doméstica é
presente, são afetados por esses comportamentos, buscando compreender qual os impactos que ocorrem em suas vidas e como
lidam com esses possíveis traumas.

METODOLOGIA
Com o propósito de caracterizar parte da produção científica sobre o objeto de estudo, optou-se pelo levantamento bibliográfico em
artigos. Procedeu- se à leitura dos artigos e considerou se, de alguma forma, estivesse relacionado à questão da violência
doméstica contra crianças e adolescentes.

RESULTADOS

As consequências que a violência doméstica contra a criança e/ou adolescente podem trazer sérios danos em dois sentidos:
atingindo a criança atual e o adulto no qual ela irá se transformar (BIASOLI-ALVES, 1999). Outra consequência que podemos
analisar são comportamentos violentos a qual o indivíduo cuja foi vítima de violência doméstica possui maior probabilidade de ter
esse tipo de comportamento em sua fase adulta. Esse tipo de comportamento pode se manifestar em diferentes períodos na vida do
indivíduo em que uma palavra, imagem ou ato pode desencadear comportamentos agressivos.

CONCLUSOES

Nem toda violência pode ser física, muitas vezes a violência emocional pode afetar muito mais uma criança e/ou adolescente,
afetando diretamente suas habilidades de comunicação com o próximo. A má formação em seu período de desenvolvimento
também pode gerar uma carga hereditária, onde a vítima que se tornou adulta é um reflexo das atitudes de seus pais, criando um
ciclo vicioso de violência e insegurança, onde apenas a agressão é a forma de comunicação do núcleo familiar, na qual apenas os
fortes sobrevivem atacando, humilhando e ameaçando os fracos, fazendo até mesmo terem desinteresse por seus filhos biológicos.
A violência infantil pode ocasionar três problemáticas principais para as crianças adolescentes, a curto e longo prazo. Problemas
sociais, emocionais e psicológicos durante toda a vida, podendo apresentar também comportamentos prejudiciais.

REFERENCIAS

ALGERI, S. Caracterização de famílias de crianças em situação de violência intrafamiliar. 2001. Dissertação (Mestrado) -
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001. MARTIN, D. A visão dos profissionais de saúde em relação à
violência doméstica contra crianças e adolescentes: um estudo qualitativo. 11 Abr 2011. Disponível em
www.scielo.br/j/sausoc/a/whSFz6rXSgN6GKQpYpBTndJ/?format=html(#38)lang=pt. BIASOLI-ALVES, Z. Aproximações teóricas e
conceituais de família e violência no final século XX. Texto e Contexto-Enfermagem, Florianópolis, v. 8, n. 2, p. 65- 75, 1999a.
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TITULO Gestantes portadoras de HIV e transmissão vertical para o recém-nascido

INTRODUCAO
Cerca de 35% das transmissões verticais ocorrem durante a gestação, 65% durante o parto; e no que se refere a amamentação, há
um risco acrescido de transmissão entre 07 e 22% por exposição. A prevalência de 0,41% de infecção pelo HIV em gestantes faz
com que haja uma estimativa de 12.456 recém-nascido (RN) expostos ao HIV por ano.

OBJETIVOS
Objetiva-se realizar uma revisão da literatura sobre gestantes portadoras do HIV e o risco da transmissão vertical através da alta
carga viral materna e quais as atribuições do Enfermeiro na assistência materno-infantil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) de base exploratória que permite identificar e avaliar um conjunto de
trabalhos com aspectos em comum. Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos que respondessem à questão
do estudo; disponíveis na íntegra em meio eletrônico; em idioma inglês ou português e publicados a partir de 2017. Constituíram
como critérios de exclusão: artigos em duplicidade, cartas, editoriais, relatos de experiência, revisões, trabalhos de conclusão de
curso, dissertações e teses, sem livre acesso, estudos que não se adequaram ao tema, população de estudo e aos objetivos
propostos. A análise e a síntese dos dados possibilitam ao leitor a associação de cada estudo incluído na RIL. Desse modo, foram
formulados quadros-síntese. O desenvolvimento da coleta de dados dos estudos incluídos ocorreu por meio do registro em quadros
contendo: título, autores, ano de publicação, país, base/portal de dados, nível de evidência, tipo de estudo, objetivos, resultados e
conclusões. Os resultados e a discussão dos dados foram apresentados de maneira descritiva com o intuito de possibilitar ao leitor
a avaliação da aplicabilidade do método da revisão integrativa elaborada, buscando atingir os objetivos deste estudo.

RESULTADOS

Foram encontrados estudos que apontam grande parte da adesão das mães infectadas por HIV a ofertar o aleitamento materno ao
bebê durante os primeiros 6 meses de vida, trazendo grande importância para o desenvolvimento infantil. Os pesquisadores
encontraram dados de extrema importância, onde as taxas de adesão aos testes aumentaram e a taxa de transmissão foi diminuída
para 3,6%, evitando a transmissão e trazendo um resultado positivo a meta a ser alcançada. Porém existe uma barreira a ser
enfrentada, 2% da população não adere a oferta do aleitamento materno, mas eles estão encontrando novos métodos para que as
mães possam amamentar sem o risco da transmissão.

CONCLUSOES
Mostra elevado número de casos em mulheres em idade fértil, com aumento de 38,1% na Taxa de detecção para gestantes vivendo
com HIV nos últimos dez anos. Observa-se que mais de 86,2% dos casos de crianças infectadas com menos de treze anos
ocorreram na gestação, no momento do parto ou pelo aleitamento materno, evento clinicamente denominada transmissão vertical.

REFERENCIAS

1. Rates of mother-to-child transmission of HIV-1 in Africa, America and Europe: results from 13 perinatal studies. The Working
Group on Mother-to-child Transmission of HIV. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 1995;8:506-10 2. Brasil. Ministério da
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente
Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Boletim Epidemiológico HIV e Aids. Brasília, DF; 2019
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Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Gestantes portadoras de HIV e transmissão vertical para o recém-nascido

INTRODUCAO
Cerca de 35% das transmissões verticais ocorrem durante a gestação, 65% durante o parto; e no que se refere a amamentação, há
um risco acrescido de transmissão entre 07 e 22% por exposição. A prevalência de 0,41% de infecção pelo HIV em gestantes faz
com que haja uma estimativa de 12.456 recém-nascido (RN) expostos ao HIV por ano.

OBJETIVOS
Objetiva-se realizar uma revisão da literatura sobre gestantes portadoras do HIV e o risco da transmissão vertical através da alta
carga viral materna e quais as atribuições do Enfermeiro na assistência materno-infantil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) de base exploratória que permite identificar e avaliar um conjunto de
trabalhos com aspectos em comum. Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos que respondessem à questão
do estudo; disponíveis na íntegra em meio eletrônico; em idioma inglês ou português e publicados a partir de 2017. Constituíram
como critérios de exclusão: artigos em duplicidade, cartas, editoriais, relatos de experiência, revisões, trabalhos de conclusão de
curso, dissertações e teses, sem livre acesso, estudos que não se adequaram ao tema, população de estudo e aos objetivos
propostos. A análise e a síntese dos dados possibilitam ao leitor a associação de cada estudo incluído na RIL. Desse modo, foram
formulados quadros-síntese. O desenvolvimento da coleta de dados dos estudos incluídos ocorreu por meio do registro em quadros
contendo: título, autores, ano de publicação, país, base/portal de dados, nível de evidência, tipo de estudo, objetivos, resultados e
conclusões. Os resultados e a discussão dos dados foram apresentados de maneira descritiva com o intuito de possibilitar ao leitor
a avaliação da aplicabilidade do método da revisão integrativa elaborada, buscando atingir os objetivos deste estudo.

RESULTADOS

Foram encontrados estudos que apontam grande parte da adesão das mães infectadas por HIV a ofertar o aleitamento materno ao
bebê durante os primeiros 6 meses de vida, trazendo grande importância para o desenvolvimento infantil. Os pesquisadores
encontraram dados de extrema importância, onde as taxas de adesão aos testes aumentaram e a taxa de transmissão foi diminuída
para 3,6%, evitando a transmissão e trazendo um resultado positivo a meta a ser alcançada. Porém existe uma barreira a ser
enfrentada, 2% da população não adere a oferta do aleitamento materno, mas eles estão encontrando novos métodos para que as
mães possam amamentar sem o risco da transmissão.

CONCLUSOES
Mostra elevado número de casos em mulheres em idade fértil, com aumento de 38,1% na Taxa de detecção para gestantes vivendo
com HIV nos últimos dez anos. Observa-se que mais de 86,2% dos casos de crianças infectadas com menos de treze anos
ocorreram na gestação, no momento do parto ou pelo aleitamento materno, evento clinicamente denominada transmissão vertical.

REFERENCIAS

1. Rates of mother-to-child transmission of HIV-1 in Africa, America and Europe: results from 13 perinatal studies. The Working
Group on Mother-to-child Transmission of HIV. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 1995;8:506-10 2. Brasil. Ministério da
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente
Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Boletim Epidemiológico HIV e Aids. Brasília, DF; 2019
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Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Gestantes portadoras de HIV e transmissão vertical para o recém-nascido

INTRODUCAO
Cerca de 35% das transmissões verticais ocorrem durante a gestação, 65% durante o parto; e no que se refere a amamentação, há
um risco acrescido de transmissão entre 07 e 22% por exposição. A prevalência de 0,41% de infecção pelo HIV em gestantes faz
com que haja uma estimativa de 12.456 recém-nascido (RN) expostos ao HIV por ano.

OBJETIVOS
Objetiva-se realizar uma revisão da literatura sobre gestantes portadoras do HIV e o risco da transmissão vertical através da alta
carga viral materna e quais as atribuições do Enfermeiro na assistência materno-infantil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) de base exploratória que permite identificar e avaliar um conjunto de
trabalhos com aspectos em comum. Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos que respondessem à questão
do estudo; disponíveis na íntegra em meio eletrônico; em idioma inglês ou português e publicados a partir de 2017. Constituíram
como critérios de exclusão: artigos em duplicidade, cartas, editoriais, relatos de experiência, revisões, trabalhos de conclusão de
curso, dissertações e teses, sem livre acesso, estudos que não se adequaram ao tema, população de estudo e aos objetivos
propostos. A análise e a síntese dos dados possibilitam ao leitor a associação de cada estudo incluído na RIL. Desse modo, foram
formulados quadros-síntese. O desenvolvimento da coleta de dados dos estudos incluídos ocorreu por meio do registro em quadros
contendo: título, autores, ano de publicação, país, base/portal de dados, nível de evidência, tipo de estudo, objetivos, resultados e
conclusões. Os resultados e a discussão dos dados foram apresentados de maneira descritiva com o intuito de possibilitar ao leitor
a avaliação da aplicabilidade do método da revisão integrativa elaborada, buscando atingir os objetivos deste estudo.

RESULTADOS

Foram encontrados estudos que apontam grande parte da adesão das mães infectadas por HIV a ofertar o aleitamento materno ao
bebê durante os primeiros 6 meses de vida, trazendo grande importância para o desenvolvimento infantil. Os pesquisadores
encontraram dados de extrema importância, onde as taxas de adesão aos testes aumentaram e a taxa de transmissão foi diminuída
para 3,6%, evitando a transmissão e trazendo um resultado positivo a meta a ser alcançada. Porém existe uma barreira a ser
enfrentada, 2% da população não adere a oferta do aleitamento materno, mas eles estão encontrando novos métodos para que as
mães possam amamentar sem o risco da transmissão.

CONCLUSOES
Mostra elevado número de casos em mulheres em idade fértil, com aumento de 38,1% na Taxa de detecção para gestantes vivendo
com HIV nos últimos dez anos. Observa-se que mais de 86,2% dos casos de crianças infectadas com menos de treze anos
ocorreram na gestação, no momento do parto ou pelo aleitamento materno, evento clinicamente denominada transmissão vertical.

REFERENCIAS

1. Rates of mother-to-child transmission of HIV-1 in Africa, America and Europe: results from 13 perinatal studies. The Working
Group on Mother-to-child Transmission of HIV. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 1995;8:506-10 2. Brasil. Ministério da
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente
Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Boletim Epidemiológico HIV e Aids. Brasília, DF; 2019
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TITULO : DESENVOLVIMENTO DE UMA FORMULAÇÃO ANTI AGING COM EXTRATO DE ORA PRO NOBIS (Pereskia aculeata)

INTRODUCAO

Pereskia aculeata Mill, conhecida como Ora-Pro-nobis no Brasil é uma cactácea nativa de regiões tropicais da América Latina. Seu
alto teor de fibras, arabinolactanas e aminoácidos essenciais como lisina, leucina e valina, fizeram desta planta uma fonte de
alimento importante. Os indígenas utilizam esta planta como cicatrizante, no tratamento de queimaduras e como antiúlcera. As
folhas são utilizadas como emolientes. Trabalhos publicados mostram ação antioxidante provavelmente devida à presença de
compostos fenólicos. Produtos com ação antioxidante são utilizados em cosméticos já que combatem a ação dos radicais livres.
Assim, este trabalho propõe o desenvolvimento de um creme anti aging com extrato das folhas de Pereskia aculeata.

OBJETIVOS
Caracterizar a droga vegetal e o extrato glicólico de Pereskia aculeata e desenvolver um creme fitoterápico com ação hidratante e
antioxidante.

METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado durante o estágio em fitoterapia e cosmetologia no laboratório LESIFAR da Universidade Santo Amaro.
Folhas de ora pro nobis foram obtidas de cultivo próprio na zona sul da cidade de São Paulo. Foi realizada a caracterização
farmacognóstica e a obtenção da droga. O pó foi utilizado para a realização da prospecção fitoquímica e análise dos metabólitos
especiais. O extrato glicólico foi preparado por maceração cinética e padronizado em suas características físicas e teor de
flavonoides totais expressos como quercetina. Para o desenvolvimento dos cremes foram preparados dois tipos de bases
dermatológicas e o extrato foi incorporado a 10% e realizados ensaios físico-químicos como aspecto, consistência, cor, pH,
viscosidade e estabilidade preliminar em centrífuga.

RESULTADOS

As folhas de ora pro nobis são simples, simétricas, lanceoladas, de natureza flexível e de consistência coriácea. Apresentaram
dimensões de 12,0cm x 5,5cm a 14,0cm x 5,5cm. O limbo é de coloração verde escuro na superfície superior e verde claro no verso
da folha, a superfície é glabra e lisa, a margem inteira, o ápice é agudo e a base aguda e simétrica. A prospecção fitoquímica
mostrou presença de taninos e flavonoides. Com estes dados foi preparada uma ficha de especificação. As emulsões preparadas
com o extrato nas duas proporções apresentaram aspecto homogêneo com brilho sem alteração de cor. Se mostraram estáveis
após ensaio em centrífuga.

CONCLUSOES
A caracterização da droga e do extrato vegetal obtido permitirão obter resultados reprodutíveis na preparação de cremes. As bases
dermatológicas se mostraram estáveis e compatíveis com o extrato incorporado.

REFERENCIAS

Souza, M. C., Sartor, C. F. P., (#38) Felipe, D. F. (2013). Comparação da ação antioxidante de uma formulação contendo extrato de
Pereskia aculeata com cosméticos anti-idade presentes no mercado. Saúde e Pesquisa, 6(3). BRASIL. Farmacopéia Brasileira.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 6ª ed. Brasília: 2019. Vol.1. Da Silva Porto, Fabiane; Campos, Angela Diniz; Villarreal
Carreño, Naftalí; Santos Garcia, Irene Teresinha (2022) Pereskia aculeata leaves: properties and potentialities for the development of
new products, Natural Product Research, 36:18, 4821-4832.
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TITULO : DESENVOLVIMENTO DE UMA FORMULAÇÃO ANTI AGING COM EXTRATO DE ORA PRO NOBIS (Pereskia aculeata)

INTRODUCAO

Pereskia aculeata Mill, conhecida como Ora-Pro-nobis no Brasil é uma cactácea nativa de regiões tropicais da América Latina. Seu
alto teor de fibras, arabinolactanas e aminoácidos essenciais como lisina, leucina e valina, fizeram desta planta uma fonte de
alimento importante. Os indígenas utilizam esta planta como cicatrizante, no tratamento de queimaduras e como antiúlcera. As
folhas são utilizadas como emolientes. Trabalhos publicados mostram ação antioxidante provavelmente devida à presença de
compostos fenólicos. Produtos com ação antioxidante são utilizados em cosméticos já que combatem a ação dos radicais livres.
Assim, este trabalho propõe o desenvolvimento de um creme anti aging com extrato das folhas de Pereskia aculeata.

OBJETIVOS
Caracterizar a droga vegetal e o extrato glicólico de Pereskia aculeata e desenvolver um creme fitoterápico com ação hidratante e
antioxidante.

METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado durante o estágio em fitoterapia e cosmetologia no laboratório LESIFAR da Universidade Santo Amaro.
Folhas de ora pro nobis foram obtidas de cultivo próprio na zona sul da cidade de São Paulo. Foi realizada a caracterização
farmacognóstica e a obtenção da droga. O pó foi utilizado para a realização da prospecção fitoquímica e análise dos metabólitos
especiais. O extrato glicólico foi preparado por maceração cinética e padronizado em suas características físicas e teor de
flavonoides totais expressos como quercetina. Para o desenvolvimento dos cremes foram preparados dois tipos de bases
dermatológicas e o extrato foi incorporado a 10% e realizados ensaios físico-químicos como aspecto, consistência, cor, pH,
viscosidade e estabilidade preliminar em centrífuga.

RESULTADOS

As folhas de ora pro nobis são simples, simétricas, lanceoladas, de natureza flexível e de consistência coriácea. Apresentaram
dimensões de 12,0cm x 5,5cm a 14,0cm x 5,5cm. O limbo é de coloração verde escuro na superfície superior e verde claro no verso
da folha, a superfície é glabra e lisa, a margem inteira, o ápice é agudo e a base aguda e simétrica. A prospecção fitoquímica
mostrou presença de taninos e flavonoides. Com estes dados foi preparada uma ficha de especificação. As emulsões preparadas
com o extrato nas duas proporções apresentaram aspecto homogêneo com brilho sem alteração de cor. Se mostraram estáveis
após ensaio em centrífuga.

CONCLUSOES
A caracterização da droga e do extrato vegetal obtido permitirão obter resultados reprodutíveis na preparação de cremes. As bases
dermatológicas se mostraram estáveis e compatíveis com o extrato incorporado.

REFERENCIAS

Souza, M. C., Sartor, C. F. P., (#38) Felipe, D. F. (2013). Comparação da ação antioxidante de uma formulação contendo extrato de
Pereskia aculeata com cosméticos anti-idade presentes no mercado. Saúde e Pesquisa, 6(3). BRASIL. Farmacopéia Brasileira.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 6ª ed. Brasília: 2019. Vol.1. Da Silva Porto, Fabiane; Campos, Angela Diniz; Villarreal
Carreño, Naftalí; Santos Garcia, Irene Teresinha (2022) Pereskia aculeata leaves: properties and potentialities for the development of
new products, Natural Product Research, 36:18, 4821-4832.
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TITULO Ureterolitíase em felinos - relato de 3 casos

INTRODUCAO

As ureterolitíases em gatos são em sua maioria compostas por oxalato de cálcio. Como fatores gerais à formação de urólitos, são
conhecidos como predisponentes a origem da espécie felina, sexo e estado reprodutivo, obesidade, formas de manejo incorretas e
dieta. O tratamento das ureterolitíases pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico consiste em mover o cálculo para a bexiga,
com a utilização de bloqueadores alpha-adrenérgicos como a prazosina e a tansulosina e no uso de antidepressivos tricíclicos como
a amitriptilina, porém apresenta baixa taxa de sucesso, sendo indicado o tratamento cirúrgico nos casos de obstrução total com
piora progressiva da hidronefrose.

OBJETIVOS Relatar a evolução clínica dos pacientes submetidos a ureterotomia no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Revisão de literatura e consulta ao prontuário de três pacientes da espécie felina, atendidos no ano de 2022 que realizaram
intervenção cirúrgica no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

RESULTADOS

Animal 1 - siamês, fêmea, 12 anos, foi encaminhada de colega com ureterolitíase obstrutiva no ureter direito e doença renal crônica
(DRC) agudizada, deu entrada no hospital com anorexia, episódios eméticos, oligodipsia, aquesia e disúria, urina sem alterações de
coloração e odor. A paciente não respondeu ao tratamento clínico realizado com amitriptilina e prazosina. O procedimento cirúrgico
ocorreu sem intercorrências e foram retirados dois cálculos do ureter direito e um cálculo em pelve renal. Apresentou resolução da
obstrução, porém piora clínica relacionada a DRC estágio IV e tutora optou pela eutanásia. Animal 2 - sem raça definida, macho, 3
anos, apresentava hiporexia, episódios eméticos, normodipsia, hipoquesia e disúria, urina sem alterações de coloração e odor. Foi
diagnosticado por ultrrassonografia abdominal com ureterolitíase em ureter direito e cálculos em pelve renal, uretra e bexiga. Foi
realizado ureterotomia, uretrostomia e penectomia. Após o procedimento cirúrgico houve a migração do cálculo da pelve renal
direita, ocasionando um quadro obstrutivo parcial, porém o paciente manteve-se em bom estado geral, sem necessidade de um novo
procedimento cirúrgico e segue em acompanhamento clínico e ultrassonográfico mensal. Animal 3 – sem raça definida, fêmea, 4
anos, deu entrada no hospital com ureterolitíase. Apresentava hiporexia, episódios eméticos, normodipsia, disquesia, urina com
alterações de coloração, odor e aumento de volume. Iniciado tratamento clínico e foi encaminhado para realizar ureterotomia. O
paciente se manteve em bom estado geral após a ureterotomia e foi realizado ultrassonografia controle após 15 dias de pós
cirúrgico. Paciente foi diagnosticado com DRC e foi realizado manejo alimentar com ração seca renal e ômega 3.

CONCLUSOES
A ureterolitíase obstrutiva é um problema crescente na espécie felina. A DRC é um fator predisponente devido à alteração na
composição urinária, porém muitas vezes a origem é desconhecida. Nos casos relatados, não houve complicações relacionadas ao
procedimento cirúrgico.

REFERENCIAS
FOSSUM, T.W. Cirurgia do Rim e Ureter. In: Cirurgia de Pequenos Animais. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. cap. 24, p. 635-662.
NIKITA DIANTEBURGGRAAFADAPHNE BARBARAWESTGEESTBRONALD JANCORBEE - Analysis of 7866 feline and canine uroliths
submitted between 2014 and 2020 in the Netherlands

Página 1307



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 13987
Técnica Cirúrgica

Animal
1 - Mostra de Pós-graduação

Especialização
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4607244 - LIVIA MAZZO MACIEL 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Juliana de Paula Nhanharelli

TITULO Ureterolitíase em felinos - relato de 3 casos

INTRODUCAO

As ureterolitíases em gatos são em sua maioria compostas por oxalato de cálcio. Como fatores gerais à formação de urólitos, são
conhecidos como predisponentes a origem da espécie felina, sexo e estado reprodutivo, obesidade, formas de manejo incorretas e
dieta. O tratamento das ureterolitíases pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico consiste em mover o cálculo para a bexiga,
com a utilização de bloqueadores alpha-adrenérgicos como a prazosina e a tansulosina e no uso de antidepressivos tricíclicos como
a amitriptilina, porém apresenta baixa taxa de sucesso, sendo indicado o tratamento cirúrgico nos casos de obstrução total com
piora progressiva da hidronefrose.

OBJETIVOS Relatar a evolução clínica dos pacientes submetidos a ureterotomia no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Revisão de literatura e consulta ao prontuário de três pacientes da espécie felina, atendidos no ano de 2022 que realizaram
intervenção cirúrgica no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

RESULTADOS

Animal 1 - siamês, fêmea, 12 anos, foi encaminhada de colega com ureterolitíase obstrutiva no ureter direito e doença renal crônica
(DRC) agudizada, deu entrada no hospital com anorexia, episódios eméticos, oligodipsia, aquesia e disúria, urina sem alterações de
coloração e odor. A paciente não respondeu ao tratamento clínico realizado com amitriptilina e prazosina. O procedimento cirúrgico
ocorreu sem intercorrências e foram retirados dois cálculos do ureter direito e um cálculo em pelve renal. Apresentou resolução da
obstrução, porém piora clínica relacionada a DRC estágio IV e tutora optou pela eutanásia. Animal 2 - sem raça definida, macho, 3
anos, apresentava hiporexia, episódios eméticos, normodipsia, hipoquesia e disúria, urina sem alterações de coloração e odor. Foi
diagnosticado por ultrrassonografia abdominal com ureterolitíase em ureter direito e cálculos em pelve renal, uretra e bexiga. Foi
realizado ureterotomia, uretrostomia e penectomia. Após o procedimento cirúrgico houve a migração do cálculo da pelve renal
direita, ocasionando um quadro obstrutivo parcial, porém o paciente manteve-se em bom estado geral, sem necessidade de um novo
procedimento cirúrgico e segue em acompanhamento clínico e ultrassonográfico mensal. Animal 3 – sem raça definida, fêmea, 4
anos, deu entrada no hospital com ureterolitíase. Apresentava hiporexia, episódios eméticos, normodipsia, disquesia, urina com
alterações de coloração, odor e aumento de volume. Iniciado tratamento clínico e foi encaminhado para realizar ureterotomia. O
paciente se manteve em bom estado geral após a ureterotomia e foi realizado ultrassonografia controle após 15 dias de pós
cirúrgico. Paciente foi diagnosticado com DRC e foi realizado manejo alimentar com ração seca renal e ômega 3.

CONCLUSOES
A ureterolitíase obstrutiva é um problema crescente na espécie felina. A DRC é um fator predisponente devido à alteração na
composição urinária, porém muitas vezes a origem é desconhecida. Nos casos relatados, não houve complicações relacionadas ao
procedimento cirúrgico.

REFERENCIAS
FOSSUM, T.W. Cirurgia do Rim e Ureter. In: Cirurgia de Pequenos Animais. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. cap. 24, p. 635-662.
NIKITA DIANTEBURGGRAAFADAPHNE BARBARAWESTGEESTBRONALD JANCORBEE - Analysis of 7866 feline and canine uroliths
submitted between 2014 and 2020 in the Netherlands
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Juliana de Paula Nhanharelli

TITULO Ureterolitíase em felinos - relato de 3 casos

INTRODUCAO

As ureterolitíases em gatos são em sua maioria compostas por oxalato de cálcio. Como fatores gerais à formação de urólitos, são
conhecidos como predisponentes a origem da espécie felina, sexo e estado reprodutivo, obesidade, formas de manejo incorretas e
dieta. O tratamento das ureterolitíases pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico consiste em mover o cálculo para a bexiga,
com a utilização de bloqueadores alpha-adrenérgicos como a prazosina e a tansulosina e no uso de antidepressivos tricíclicos como
a amitriptilina, porém apresenta baixa taxa de sucesso, sendo indicado o tratamento cirúrgico nos casos de obstrução total com
piora progressiva da hidronefrose.

OBJETIVOS Relatar a evolução clínica dos pacientes submetidos a ureterotomia no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Revisão de literatura e consulta ao prontuário de três pacientes da espécie felina, atendidos no ano de 2022 que realizaram
intervenção cirúrgica no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

RESULTADOS

Animal 1 - siamês, fêmea, 12 anos, foi encaminhada de colega com ureterolitíase obstrutiva no ureter direito e doença renal crônica
(DRC) agudizada, deu entrada no hospital com anorexia, episódios eméticos, oligodipsia, aquesia e disúria, urina sem alterações de
coloração e odor. A paciente não respondeu ao tratamento clínico realizado com amitriptilina e prazosina. O procedimento cirúrgico
ocorreu sem intercorrências e foram retirados dois cálculos do ureter direito e um cálculo em pelve renal. Apresentou resolução da
obstrução, porém piora clínica relacionada a DRC estágio IV e tutora optou pela eutanásia. Animal 2 - sem raça definida, macho, 3
anos, apresentava hiporexia, episódios eméticos, normodipsia, hipoquesia e disúria, urina sem alterações de coloração e odor. Foi
diagnosticado por ultrrassonografia abdominal com ureterolitíase em ureter direito e cálculos em pelve renal, uretra e bexiga. Foi
realizado ureterotomia, uretrostomia e penectomia. Após o procedimento cirúrgico houve a migração do cálculo da pelve renal
direita, ocasionando um quadro obstrutivo parcial, porém o paciente manteve-se em bom estado geral, sem necessidade de um novo
procedimento cirúrgico e segue em acompanhamento clínico e ultrassonográfico mensal. Animal 3 – sem raça definida, fêmea, 4
anos, deu entrada no hospital com ureterolitíase. Apresentava hiporexia, episódios eméticos, normodipsia, disquesia, urina com
alterações de coloração, odor e aumento de volume. Iniciado tratamento clínico e foi encaminhado para realizar ureterotomia. O
paciente se manteve em bom estado geral após a ureterotomia e foi realizado ultrassonografia controle após 15 dias de pós
cirúrgico. Paciente foi diagnosticado com DRC e foi realizado manejo alimentar com ração seca renal e ômega 3.

CONCLUSOES
A ureterolitíase obstrutiva é um problema crescente na espécie felina. A DRC é um fator predisponente devido à alteração na
composição urinária, porém muitas vezes a origem é desconhecida. Nos casos relatados, não houve complicações relacionadas ao
procedimento cirúrgico.

REFERENCIAS
FOSSUM, T.W. Cirurgia do Rim e Ureter. In: Cirurgia de Pequenos Animais. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. cap. 24, p. 635-662.
NIKITA DIANTEBURGGRAAFADAPHNE BARBARAWESTGEESTBRONALD JANCORBEE - Analysis of 7866 feline and canine uroliths
submitted between 2014 and 2020 in the Netherlands
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TITULO
Assistência de Enfermagem aos recém-nascidos prematuros em unidade de terapia intensiva neonatal: Revisão Integrativa da
literatura

INTRODUCAO
De acordo com a organização mundial da saúde a prematuridade contempla crianças nascidos com menos de 37 semanas e
acomete 30 milhões de nascidos vivos.

OBJETIVOS
Identificar os principais cuidados realizados pelo enfermeiro na assistência aos neonatos prematuros visando reduzir a mortalidade
neonatal.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Consultou-se para busca as seguintes bases de dados: Portal da Biblioteca Virtual
de Saúde (BVS), bases de dados de enfermagem (BDENF), Literatura Latino-American e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). O
estudo foi composto por 12 publicação.

RESULTADOS

Evidenciou-se que a importância dos cuidados e intervenções prestadas pelo enfermeiro aos neonatos na unidade de terapia
intensiva neonatal necessita unanimente de conhecimentos técnicos e científicos que garantam uma assistência segura com
qualidade e humanização. Constatou-se que o tratamento adequado, acuracidade da equipe de enfermagem são fatores
contribuintes que minimizam efeitos lesivos, avaliando as respostas orgânicas que diante disso, possibilita o conhecimento e o
manejo da dor(

CONCLUSOES

o estudo possibilitou observar que a implementação dos cuidados prestados pela equipe de enfermagem é fundamental para o
melhor cuidado do recém-nascido na unidade de terapia intensiva neonatal, visto que esses profissionais devem saber identificar as
necessidades dos neonatos, especificamente sinais de dor, expressões, respostas fisiológicas e desconfortos, diante disso é
possível realizar intervenções não farmacológicas que propiciam conforto e supre as necessidades, amenizando o sofrimento
causado pela dor. Ressalta-se ainda que, o enfermeiro é responsável pelos aspectos do RN antes, durante, e após os procedimentos

REFERENCIAS

1-Galvão CM, Sawada NO, Trvizan MA. Revisão sistemática: recurso que proporciona a incorporação das evidências na prática da
enfermagem. Rev Latino-am Enfermagem 2004 maio-junho; 12(3):549-56. Acesso em: 2020 jul 2. Disponível em:
https://www.scielo.br/pdf/rlae/v12n3/v12n3a14.pd.f. 2-Prematuridade recorrente: dados de estudos nascer no Brasil Site
scielosp.orgAutores: Barbara Almeida Soares Dias, Maria do Carmo Leal, Katrini Guidolini Martineli. 3- Fatores associados ao
nascimento pré-termo: da regressão logística á modelagem com equações estruturais; autores Adelaide Alves de Oliveira, Marcia
Furquim de Almeida, Zilda Pereira da Silva, Paula Lisiane de Assunção; at; site:
www.scielosp.org/article/csp/2019.v35n1/e00211917.
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Carla Regiani Conde

TITULO
Assistência de Enfermagem aos recém-nascidos prematuros em unidade de terapia intensiva neonatal: Revisão Integrativa da
literatura

INTRODUCAO
De acordo com a organização mundial da saúde a prematuridade contempla crianças nascidos com menos de 37 semanas e
acomete 30 milhões de nascidos vivos.

OBJETIVOS
Identificar os principais cuidados realizados pelo enfermeiro na assistência aos neonatos prematuros visando reduzir a mortalidade
neonatal.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Consultou-se para busca as seguintes bases de dados: Portal da Biblioteca Virtual
de Saúde (BVS), bases de dados de enfermagem (BDENF), Literatura Latino-American e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). O
estudo foi composto por 12 publicação.

RESULTADOS

Evidenciou-se que a importância dos cuidados e intervenções prestadas pelo enfermeiro aos neonatos na unidade de terapia
intensiva neonatal necessita unanimente de conhecimentos técnicos e científicos que garantam uma assistência segura com
qualidade e humanização. Constatou-se que o tratamento adequado, acuracidade da equipe de enfermagem são fatores
contribuintes que minimizam efeitos lesivos, avaliando as respostas orgânicas que diante disso, possibilita o conhecimento e o
manejo da dor(

CONCLUSOES

o estudo possibilitou observar que a implementação dos cuidados prestados pela equipe de enfermagem é fundamental para o
melhor cuidado do recém-nascido na unidade de terapia intensiva neonatal, visto que esses profissionais devem saber identificar as
necessidades dos neonatos, especificamente sinais de dor, expressões, respostas fisiológicas e desconfortos, diante disso é
possível realizar intervenções não farmacológicas que propiciam conforto e supre as necessidades, amenizando o sofrimento
causado pela dor. Ressalta-se ainda que, o enfermeiro é responsável pelos aspectos do RN antes, durante, e após os procedimentos

REFERENCIAS

1-Galvão CM, Sawada NO, Trvizan MA. Revisão sistemática: recurso que proporciona a incorporação das evidências na prática da
enfermagem. Rev Latino-am Enfermagem 2004 maio-junho; 12(3):549-56. Acesso em: 2020 jul 2. Disponível em:
https://www.scielo.br/pdf/rlae/v12n3/v12n3a14.pd.f. 2-Prematuridade recorrente: dados de estudos nascer no Brasil Site
scielosp.orgAutores: Barbara Almeida Soares Dias, Maria do Carmo Leal, Katrini Guidolini Martineli. 3- Fatores associados ao
nascimento pré-termo: da regressão logística á modelagem com equações estruturais; autores Adelaide Alves de Oliveira, Marcia
Furquim de Almeida, Zilda Pereira da Silva, Paula Lisiane de Assunção; at; site:
www.scielosp.org/article/csp/2019.v35n1/e00211917.
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Vera Lucia de Oliveira Ponciano

TITULO Princípios da Psicopedagogia frente a interface da Epistemologia do Currículo Funcional

INTRODUCAO

Em um momento de incertezas que estamos vivenciando no campo educacional da Educação Especial, faz-se necessário discutir e
refletir acerca do papel da Psicopedagogia na área educacional e tecer Ponderações Epistemológicas sobre o Currículo Funcional,
para que possamos seguir avançando e, assim, como garantir o acesso das minorias a uma Educação equitativa e igualitária de
qualidade e seu pleno desenvolvimento dos domínios conceitual, prático e social. Ou seja, o contexto atual indica-nos o desafio da
construção de um sistema de ensino inclusivo, proporcionando a esses sujeitos condições para seu desenvolvimento.
Parafraseando Figueiredo (2010), a inclusão implica o reconhecimento das diferenças dos sujeitos e na concepção de que a
aprendizagem é construída em cooperação a partir da atividade do sujeito e tornando-o autônomo.

OBJETIVOS
Analisar o papel da Psicopedagogia e do Currículo Funcional frente ao desenvolvimento do sujeito com deficiência intelectual na
Educação Especial.

METODOLOGIA

O trabalho foi produzido a partir da pesquisa bibliográfica, que “propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem,
chegando a conclusões inovadoras” (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 183), buscando a literatura existente sobre o tema, realizando
estudos e discussões a partir das experiências profissionais dos autores, na perspectiva da abordagem qualitativa de Flick (2009),
que aponta como aspecto essencial as “reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte do processo de
construção de conhecimento” (p. 23).

RESULTADOS

CONCLUSOES

Pensar no papel do psicopedagogo na Educação especial e numa epistemologia do currículo funcional que atenda às necessidades
e perspectivas de todo sujeito com deficiência intelectual, respeitando o indivíduo as particularidades é um dos princípios da
educação inclusiva e do currículo funcional. Alcançar o equilíbrio entre o funcional e o acadêmico, faz parte da jornada de todos os
sujeitos envolvidos com a educação especial, sejam psicopedagogos, professores, familiares e estudantes.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 9.394/96. 3º ed. Brasília: Senado Federal,
Coordenação de Edições Técnicas, 2019. CUCCOVIA, M. M. Análise de procedimentos para avaliação de interesses baseado em um
currículo funcional natural e seus efeitos no funcionamento geral dos indivíduos com deficiência mental e autismo. Dissertação de
Mestrado, UFSCar, 2003. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/2951 FLICK, U. Introdução à pesquisa
qualitativa. Trad. Joice Elias Costa. 3º ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de
Metodologia Científica. Disponível em: http://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-
india/view. Acesso em: 22/07/2021. LOPES, Claudio Neves, PONCIANO, Vera Lúcia de Oliveira. Currículo e Educação Especial:
desafios e perspectivas. In: XXI Encontro Latino Americano de Pós-Graduação. O Local frente ao Global: Pesquisa, Ciência e os
Povos Indígenas no Brasil. 21, 2019. São José dos Campos. Anais. São José dos Campos: Universidade do Vale do Paraíba, 2019, p.
1-6. Disponível em: http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2019/anais/arquivos/0245_0063_02.pdf. Acesso em: 17/08/2021.
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Grazia Maria
Guerra

Jane de Eston
Armond

FERNANDA MARCIANO CONSOLIM-COLOMBO; RIKA M. KOBAYASHI; SERGIO HENRIQUE SIMONETTI; MARCIO
GONÇALVES SOUSA

TITULO
CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E MORTALIDADE POR DOENÇAS HIPERTENSIVAS NA COORDENAÇÃO REGIONAL
DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

A Coordenadoria Regional de Saúde Sul possui em torno de 11.869 mil habitantes (Fundação Seade, 2020), distribuídos em 492 km2
(32% do território da cidade de SP). atende a boa parte da população das subprefeituras de Capela do Socorro e Parelheiros, e
também de outras regiões da cidade e até mesmo de outros municípios. A mortalidade por causas externas nesta região (acidentes
e violência) é bastante alta e reflete-se no volume e complexidade dos atendimentos realizados nas instituições de saúde da região,
especialmente do ponto de vista social, esta região é caracterizada por maior vulnerabilidade no município de SP (Fundação Seade,
2010). Por outro lado chama a atenção a mortalidade por doenças hipertensivas

OBJETIVOS
Levantar o perfil epidemiológico das doenças hipertensivas na Coordenadoria Regional de Saúde Sul (CRS), com vista a identificar
anos de vida perdidos por doenças hipertensivas

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido por meio do levantamento obtido em ambiente digital no site “tabnet.saúde.prefeitura.sp.gov.br”, de domínio
público que permitiu o levantamento e análise da estatísticas vital e de mortalidade em diferentes regiões do Município de São Paulo
(MSP)

RESULTADOS

A taxa de mortalidade da população de 15 a 34 anos (por cem mil habitantes nesta faixa etária) é de 103,50 e do Estado de São
Paulo é de 100,08. Esta taxa para o total da cidade de São Paulo, oscila ao redor de 50,8 óbitos para cada cem mil habitantes,
enquanto na média da região é bastante superior, próximo de 71,1/cem mil habitantes. Como resultado observou baixo índice de
escolaridade, sendo de uma amostra de 1801 indivíduos destes 1268 tinham grau de instrução entre nenhum ano estudado até 7
anos. Em relação a óbitos residentes por causa específica de doenças hipertensiva enquanto em outras regiões é em média 365 a
região Sul é em torno de 1801 apenas perde para a região norte (2058) e região sudeste 2169. Mas aomavaliar os “ANOS
POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS (APVP) no período de 2012 a 2019 a CRS possui em média 12,59 anos sendo esta taxa maior para
homens (13,06) comparada com mulheres (11,95).Por fim outro dado importante é a mortalidade geral exceto causas externas foi
de 1736 sendo maior para mulheres (936) comparada aos homens (820)

CONCLUSOES
Os dados refletem a epidemiologia para a CRSul a qual possui estatística maior número de óbitos é entre 15-24 anos e 35-55 anos,
levando um potencial expressivo de vida perdidos antes do 70 anos por doenças hipertensivas

REFERENCIAS

1.MENEZES TC; PORTES LA; SILVA NCO. Prevalência, tratamento e controle da hipertensão arterial com método diferenciado de
busca ativa. Cad. Saúde Colet., 2020;28(3):325-333. 2.TABENET.tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em Jun 2022 3. 3.
PELLENSE, MCS; AMORIM, MS; DANTAS, ESO; COSTA, KTS; ANDRADE, FB. Avaliação da Mortalidade por Doenças Cardiovasculares
no Brasil: Uma serie temporal de 2015-2019. Ciência Plural.2021; 7(3):202-219
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Grazia Maria
Guerra

Jane de Eston
Armond

FERNANDA MARCIANO CONSOLIM-COLOMBO; RIKA M. KOBAYASHI; SERGIO HENRIQUE SIMONETTI; MARCIO
GONÇALVES SOUSA

TITULO
CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E MORTALIDADE POR DOENÇAS HIPERTENSIVAS NA COORDENAÇÃO REGIONAL
DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

A Coordenadoria Regional de Saúde Sul possui em torno de 11.869 mil habitantes (Fundação Seade, 2020), distribuídos em 492 km2
(32% do território da cidade de SP). atende a boa parte da população das subprefeituras de Capela do Socorro e Parelheiros, e
também de outras regiões da cidade e até mesmo de outros municípios. A mortalidade por causas externas nesta região (acidentes
e violência) é bastante alta e reflete-se no volume e complexidade dos atendimentos realizados nas instituições de saúde da região,
especialmente do ponto de vista social, esta região é caracterizada por maior vulnerabilidade no município de SP (Fundação Seade,
2010). Por outro lado chama a atenção a mortalidade por doenças hipertensivas

OBJETIVOS
Levantar o perfil epidemiológico das doenças hipertensivas na Coordenadoria Regional de Saúde Sul (CRS), com vista a identificar
anos de vida perdidos por doenças hipertensivas

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido por meio do levantamento obtido em ambiente digital no site “tabnet.saúde.prefeitura.sp.gov.br”, de domínio
público que permitiu o levantamento e análise da estatísticas vital e de mortalidade em diferentes regiões do Município de São Paulo
(MSP)

RESULTADOS

A taxa de mortalidade da população de 15 a 34 anos (por cem mil habitantes nesta faixa etária) é de 103,50 e do Estado de São
Paulo é de 100,08. Esta taxa para o total da cidade de São Paulo, oscila ao redor de 50,8 óbitos para cada cem mil habitantes,
enquanto na média da região é bastante superior, próximo de 71,1/cem mil habitantes. Como resultado observou baixo índice de
escolaridade, sendo de uma amostra de 1801 indivíduos destes 1268 tinham grau de instrução entre nenhum ano estudado até 7
anos. Em relação a óbitos residentes por causa específica de doenças hipertensiva enquanto em outras regiões é em média 365 a
região Sul é em torno de 1801 apenas perde para a região norte (2058) e região sudeste 2169. Mas aomavaliar os “ANOS
POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS (APVP) no período de 2012 a 2019 a CRS possui em média 12,59 anos sendo esta taxa maior para
homens (13,06) comparada com mulheres (11,95).Por fim outro dado importante é a mortalidade geral exceto causas externas foi
de 1736 sendo maior para mulheres (936) comparada aos homens (820)

CONCLUSOES
Os dados refletem a epidemiologia para a CRSul a qual possui estatística maior número de óbitos é entre 15-24 anos e 35-55 anos,
levando um potencial expressivo de vida perdidos antes do 70 anos por doenças hipertensivas

REFERENCIAS

1.MENEZES TC; PORTES LA; SILVA NCO. Prevalência, tratamento e controle da hipertensão arterial com método diferenciado de
busca ativa. Cad. Saúde Colet., 2020;28(3):325-333. 2.TABENET.tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em Jun 2022 3. 3.
PELLENSE, MCS; AMORIM, MS; DANTAS, ESO; COSTA, KTS; ANDRADE, FB. Avaliação da Mortalidade por Doenças Cardiovasculares
no Brasil: Uma serie temporal de 2015-2019. Ciência Plural.2021; 7(3):202-219
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3794261 - ALANA DA SILVA PEREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cleunice de Jesus Wosnes

TITULO Desafios para o diagnóstico e a estimulação de crianças autistas

INTRODUCAO

Introdução: O diagnóstico do Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, tem aumentado significativamente nos últimos anos. Há
também importante evolução nas estratégias de tratamento, mas a terapia pela ciência ABA (Applied Behavior Analysis), continua
sendo considerada padrão ouro das intervenções para TEA. A dúvida é o quanto essa abordagem encontra-se acessível à população
em geral independentemente da condição socioeconômica.

OBJETIVOS
Objetivo: Identificar o caminho percorrido para o diagnóstico de TEA e os possíveis desafios para se chegar à intervenção pela
ciência ABA, em crianças de três a doze anos de idade residentes na Zona Sul de São Paulo.

METODOLOGIA

Metodologia: Participaram do estudo 20 pais de crianças em intervenção pela ciência ABA em duas clínicas particulares e 25 pais
recrutados na comunidade cujos filhos possuem diagnóstico de TEA e estão sem intervenção ou passaram por outras técnicas de
estimulação. Os instrumentos utilizados foram: Escala CARS (Childhood Autism Rating Scale ou Escala de Classificação de Autismo
na Infância) e questionário sociodemográfico desenvolvido pela própria pesquisadora.

RESULTADOS

Resultado e discussão: A Pesquisa encontra-se em etapa final de coleta, está caracterizada em 98% dos participante são do sexo
masculino e 2% do sexo feminino. 80% dos participantes que foram diagnosticadas precocemente e iniciaram intervenção através
da terapia ABA, estão em um quadro leve do grau do autismo, ou seja, nível 1 de suporte e 20% dessas crianças encontram-se no
quadro grave, correspondente ao nível 3 de suporte. Já as crianças entre 3 e 12 anos de idade com diagnóstico, mas que iniciaram a
intervenção tardiamente ou até mesmo não passam por estimulação ou a estimulação tem carga horária limitada, 70% dessa
população encontra-se no nível 3 de suporte, e 30% grau leve a moderado, correspondente ao nível 2 de suporte. Os dados do
questionário sociodemográfico também evidenciaram a falta de conhecimento sobre a técnica, dificuldade financeira para bancar o
tratamento e a baixa oferta da estimulação pelo Sistema Único de Saúde tanto para o diagnóstico quanto para as intervenções.

CONCLUSOES

Conclusão: A partir do estudo, foi possível evidenciar que, apesar de termos intervenção baseada em evidência, com comprovação
científica de melhora do indivíduo, as reais condições para acesso a essa intervenção é limitada para aqueles que não possuem
informação e poder aquisitivo para arcar com os custos. Demostrando assim a escassez de políticas de assistência direcionada a
pessoas com transtorno do espectro autista.

REFERENCIAS

Referências: AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION – APA. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Porto
Alegre: Artmed. 2014. SCHOPLER, E.; REICHLER RJ; RENNER, BR. The Childhood Autism Rating Scale (CARS) for diagnostic
screening and classification in autism. New York: Irvington. 1986. SELLA, C. A.; RIBEIRO, M. D. Análise do Comportamento Aplicada
ao Transtorno do Espectro Autista. Curitiba: Appris. 2018.
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Marcos de Oliveira Morais

TITULO O impacto do descarte incorreto de máscaras descartáveis: uma abordagem baseada na pandemia 2020.

INTRODUCAO

O cenário criado em 2020 pela pandemia de “Covid19” trouxe um impacto mais abrangente doque apenas um problema de saúde
pública, o descarte de resíduos para tratamento do vírus foi o gatilho para o aumento de outro indicador, o descarte irregular de
máscaras descartáveis no meio ambiente. O destino inadequado de resíduos sólidos é um dos maiores problemas das gestões
municipais brasileiras atualmente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE, 2021).

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar os impactos gerados pelo descarte incorreto de máscaras descartáveis no meio
ambiente assim como esclarecer que é preciso criar um plano que contemple tanto a sociedade quanto os órgãos reguladores para
combater esse problema.

METODOLOGIA

A metodologia definida para a realização desse trabalho parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Por meio das pesquisas foi possível evidenciar que no mundo todo foram descartadas 129 bilhões de máscaras por mês durante o
auge da pandemia, somente no Brasil entre fevereiro de 2020 e novembro de 2021 houve um aumento de mais de 350% na produção
de máscaras descartáveis modelo PFF2, a mais famosa na proteção contra o vírus, acompanhando esses números os resíduos
gerados do setor da saúde obtiveram um aumento 14,6% entre 2019 e 2020, ainda em 2020 30,2% dos resíduos totais gerados no
Brasil não foram tratados corretamente, e no mundo mais de 1,56 bilhão de máscaras foram descartadas nos oceanos apenas em
2020.

CONCLUSOES

Diante da pesquisa foi possível observar a necessidade do desenvolvimento de informativos acessíveis com mais frequência e
políticas públicas menos burocráticas para gerar ainda mais engajamento da população e de empresas privadas ao tema. Há
também uma grande necessidade da criação de uma nova cultura de responsabilidades das pessoas quanto a participação nos
processos de manuseio e produção de resíduos, possibilitando assim reduzir os impactos no meio ambiente a partir da
disseminação de boas práticas ambientais, sendo assim a conscientização torna-se de extrema relevância neste processo.

REFERENCIAS

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Resíduos Sólidos: Manual de Boas Práticas no
Planejamento. 2021. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/ Acesso em: 8 set. 2022. Gil, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa
social. 6. ed. Editora Atlas SA. 2008. Site: https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2022/02/lixo-toxico-3-milhoes-
de-mascaras-sao-descartadas-por-minuto-no-mundo.html. Bondaroff, TP; Cooke, S. Máscaras na praia: o impacto do COVID-19 na
poluição plástica marinha. Oceanos Ásia, 2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais

TITULO O impacto do descarte incorreto de máscaras descartáveis: uma abordagem baseada na pandemia 2020.

INTRODUCAO

O cenário criado em 2020 pela pandemia de “Covid19” trouxe um impacto mais abrangente doque apenas um problema de saúde
pública, o descarte de resíduos para tratamento do vírus foi o gatilho para o aumento de outro indicador, o descarte irregular de
máscaras descartáveis no meio ambiente. O destino inadequado de resíduos sólidos é um dos maiores problemas das gestões
municipais brasileiras atualmente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE, 2021).

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar os impactos gerados pelo descarte incorreto de máscaras descartáveis no meio
ambiente assim como esclarecer que é preciso criar um plano que contemple tanto a sociedade quanto os órgãos reguladores para
combater esse problema.

METODOLOGIA

A metodologia definida para a realização desse trabalho parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Por meio das pesquisas foi possível evidenciar que no mundo todo foram descartadas 129 bilhões de máscaras por mês durante o
auge da pandemia, somente no Brasil entre fevereiro de 2020 e novembro de 2021 houve um aumento de mais de 350% na produção
de máscaras descartáveis modelo PFF2, a mais famosa na proteção contra o vírus, acompanhando esses números os resíduos
gerados do setor da saúde obtiveram um aumento 14,6% entre 2019 e 2020, ainda em 2020 30,2% dos resíduos totais gerados no
Brasil não foram tratados corretamente, e no mundo mais de 1,56 bilhão de máscaras foram descartadas nos oceanos apenas em
2020.

CONCLUSOES

Diante da pesquisa foi possível observar a necessidade do desenvolvimento de informativos acessíveis com mais frequência e
políticas públicas menos burocráticas para gerar ainda mais engajamento da população e de empresas privadas ao tema. Há
também uma grande necessidade da criação de uma nova cultura de responsabilidades das pessoas quanto a participação nos
processos de manuseio e produção de resíduos, possibilitando assim reduzir os impactos no meio ambiente a partir da
disseminação de boas práticas ambientais, sendo assim a conscientização torna-se de extrema relevância neste processo.

REFERENCIAS

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Resíduos Sólidos: Manual de Boas Práticas no
Planejamento. 2021. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/ Acesso em: 8 set. 2022. Gil, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa
social. 6. ed. Editora Atlas SA. 2008. Site: https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2022/02/lixo-toxico-3-milhoes-
de-mascaras-sao-descartadas-por-minuto-no-mundo.html. Bondaroff, TP; Cooke, S. Máscaras na praia: o impacto do COVID-19 na
poluição plástica marinha. Oceanos Ásia, 2020.
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Marcos de Oliveira Morais

TITULO O impacto do descarte incorreto de máscaras descartáveis: uma abordagem baseada na pandemia 2020.

INTRODUCAO

O cenário criado em 2020 pela pandemia de “Covid19” trouxe um impacto mais abrangente doque apenas um problema de saúde
pública, o descarte de resíduos para tratamento do vírus foi o gatilho para o aumento de outro indicador, o descarte irregular de
máscaras descartáveis no meio ambiente. O destino inadequado de resíduos sólidos é um dos maiores problemas das gestões
municipais brasileiras atualmente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE, 2021).

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar os impactos gerados pelo descarte incorreto de máscaras descartáveis no meio
ambiente assim como esclarecer que é preciso criar um plano que contemple tanto a sociedade quanto os órgãos reguladores para
combater esse problema.

METODOLOGIA

A metodologia definida para a realização desse trabalho parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Por meio das pesquisas foi possível evidenciar que no mundo todo foram descartadas 129 bilhões de máscaras por mês durante o
auge da pandemia, somente no Brasil entre fevereiro de 2020 e novembro de 2021 houve um aumento de mais de 350% na produção
de máscaras descartáveis modelo PFF2, a mais famosa na proteção contra o vírus, acompanhando esses números os resíduos
gerados do setor da saúde obtiveram um aumento 14,6% entre 2019 e 2020, ainda em 2020 30,2% dos resíduos totais gerados no
Brasil não foram tratados corretamente, e no mundo mais de 1,56 bilhão de máscaras foram descartadas nos oceanos apenas em
2020.

CONCLUSOES

Diante da pesquisa foi possível observar a necessidade do desenvolvimento de informativos acessíveis com mais frequência e
políticas públicas menos burocráticas para gerar ainda mais engajamento da população e de empresas privadas ao tema. Há
também uma grande necessidade da criação de uma nova cultura de responsabilidades das pessoas quanto a participação nos
processos de manuseio e produção de resíduos, possibilitando assim reduzir os impactos no meio ambiente a partir da
disseminação de boas práticas ambientais, sendo assim a conscientização torna-se de extrema relevância neste processo.

REFERENCIAS

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Resíduos Sólidos: Manual de Boas Práticas no
Planejamento. 2021. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/ Acesso em: 8 set. 2022. Gil, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa
social. 6. ed. Editora Atlas SA. 2008. Site: https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2022/02/lixo-toxico-3-milhoes-
de-mascaras-sao-descartadas-por-minuto-no-mundo.html. Bondaroff, TP; Cooke, S. Máscaras na praia: o impacto do COVID-19 na
poluição plástica marinha. Oceanos Ásia, 2020.
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Marcos de Oliveira Morais

TITULO O impacto do descarte incorreto de máscaras descartáveis: uma abordagem baseada na pandemia 2020.

INTRODUCAO

O cenário criado em 2020 pela pandemia de “Covid19” trouxe um impacto mais abrangente doque apenas um problema de saúde
pública, o descarte de resíduos para tratamento do vírus foi o gatilho para o aumento de outro indicador, o descarte irregular de
máscaras descartáveis no meio ambiente. O destino inadequado de resíduos sólidos é um dos maiores problemas das gestões
municipais brasileiras atualmente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE, 2021).

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar os impactos gerados pelo descarte incorreto de máscaras descartáveis no meio
ambiente assim como esclarecer que é preciso criar um plano que contemple tanto a sociedade quanto os órgãos reguladores para
combater esse problema.

METODOLOGIA

A metodologia definida para a realização desse trabalho parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Por meio das pesquisas foi possível evidenciar que no mundo todo foram descartadas 129 bilhões de máscaras por mês durante o
auge da pandemia, somente no Brasil entre fevereiro de 2020 e novembro de 2021 houve um aumento de mais de 350% na produção
de máscaras descartáveis modelo PFF2, a mais famosa na proteção contra o vírus, acompanhando esses números os resíduos
gerados do setor da saúde obtiveram um aumento 14,6% entre 2019 e 2020, ainda em 2020 30,2% dos resíduos totais gerados no
Brasil não foram tratados corretamente, e no mundo mais de 1,56 bilhão de máscaras foram descartadas nos oceanos apenas em
2020.

CONCLUSOES

Diante da pesquisa foi possível observar a necessidade do desenvolvimento de informativos acessíveis com mais frequência e
políticas públicas menos burocráticas para gerar ainda mais engajamento da população e de empresas privadas ao tema. Há
também uma grande necessidade da criação de uma nova cultura de responsabilidades das pessoas quanto a participação nos
processos de manuseio e produção de resíduos, possibilitando assim reduzir os impactos no meio ambiente a partir da
disseminação de boas práticas ambientais, sendo assim a conscientização torna-se de extrema relevância neste processo.

REFERENCIAS

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Resíduos Sólidos: Manual de Boas Práticas no
Planejamento. 2021. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/ Acesso em: 8 set. 2022. Gil, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa
social. 6. ed. Editora Atlas SA. 2008. Site: https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2022/02/lixo-toxico-3-milhoes-
de-mascaras-sao-descartadas-por-minuto-no-mundo.html. Bondaroff, TP; Cooke, S. Máscaras na praia: o impacto do COVID-19 na
poluição plástica marinha. Oceanos Ásia, 2020.
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Marcos de Oliveira Morais

TITULO O impacto do descarte incorreto de máscaras descartáveis: uma abordagem baseada na pandemia 2020.

INTRODUCAO

O cenário criado em 2020 pela pandemia de “Covid19” trouxe um impacto mais abrangente doque apenas um problema de saúde
pública, o descarte de resíduos para tratamento do vírus foi o gatilho para o aumento de outro indicador, o descarte irregular de
máscaras descartáveis no meio ambiente. O destino inadequado de resíduos sólidos é um dos maiores problemas das gestões
municipais brasileiras atualmente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE, 2021).

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar os impactos gerados pelo descarte incorreto de máscaras descartáveis no meio
ambiente assim como esclarecer que é preciso criar um plano que contemple tanto a sociedade quanto os órgãos reguladores para
combater esse problema.

METODOLOGIA

A metodologia definida para a realização desse trabalho parte da pesquisa exploratória, quantitativa sendo por meio de
levantamento e análise de materiais bibliográficos. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a possibilidade de cobrir uma
série de fenômenos mais ampla do que poderia ser feito diretamente, especialmente quando o problema requer dados espalhados
geograficamente.

RESULTADOS

Por meio das pesquisas foi possível evidenciar que no mundo todo foram descartadas 129 bilhões de máscaras por mês durante o
auge da pandemia, somente no Brasil entre fevereiro de 2020 e novembro de 2021 houve um aumento de mais de 350% na produção
de máscaras descartáveis modelo PFF2, a mais famosa na proteção contra o vírus, acompanhando esses números os resíduos
gerados do setor da saúde obtiveram um aumento 14,6% entre 2019 e 2020, ainda em 2020 30,2% dos resíduos totais gerados no
Brasil não foram tratados corretamente, e no mundo mais de 1,56 bilhão de máscaras foram descartadas nos oceanos apenas em
2020.

CONCLUSOES

Diante da pesquisa foi possível observar a necessidade do desenvolvimento de informativos acessíveis com mais frequência e
políticas públicas menos burocráticas para gerar ainda mais engajamento da população e de empresas privadas ao tema. Há
também uma grande necessidade da criação de uma nova cultura de responsabilidades das pessoas quanto a participação nos
processos de manuseio e produção de resíduos, possibilitando assim reduzir os impactos no meio ambiente a partir da
disseminação de boas práticas ambientais, sendo assim a conscientização torna-se de extrema relevância neste processo.

REFERENCIAS

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Resíduos Sólidos: Manual de Boas Práticas no
Planejamento. 2021. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/ Acesso em: 8 set. 2022. Gil, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa
social. 6. ed. Editora Atlas SA. 2008. Site: https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2022/02/lixo-toxico-3-milhoes-
de-mascaras-sao-descartadas-por-minuto-no-mundo.html. Bondaroff, TP; Cooke, S. Máscaras na praia: o impacto do COVID-19 na
poluição plástica marinha. Oceanos Ásia, 2020.
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Thuam Silva Rodrigues

TITULO FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE PARKINSON

INTRODUCAO

A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa complexa, caracterizada pela morte dos neurônios dopaminérgicos que
controlam a atividade motora, relacionados a danos a múltiplas estruturas do sistema nervoso central e periférico. O diagnóstico de
Parkinson é clínico e complexo, não existem exames específicos que possam diagnosticar a doença, fazendo com que só seja
identificada tardiamente em grande parte dos casos.

OBJETIVOS OBJETIVO: Compreender a importância da fisioterapia no tratamento da doença de Parkinson.

METODOLOGIA

MÉTODO:Trata-se de uma revisão de literatura integrativa.Procedimentos: Foi realizado uma pesquisa com artigos científicos sobre:
Fisioterapia no tratamento da doença de Parkinson a partir das bases de dados BVS (Biblioteca Virtual da Saúde), como Lilacs
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online), foram utilizados
limitadores temporais no período de 12 anos ( 2010-2022). Levantamento dos dados: Para levantamento dos dados no presente
estudo, foram utilizados os seguintes descritores: Doença de Parkinson. Fisioterapia e doença de Parkinson, no período de 2010 á
2022 limitado ao idioma: Português, inglês e espanhol. Foram incluídos estudos realizados no Brasil e com seres humanos,
contendo textos completos e tema compatível ao pesquisado.A primeira seleção foi retirar a duplicidade nas bases de dados, das
quais sobraram 99 artigos. A partir desses critérios, foram identificadas 59 publicações pelo título. Destes, após a leitura do resumo
foram excluídos àqueles que não abordavam o tema compatível ao pesquisado. Sobraram 34 artigos, que foram lidos na integra e
excluídos aqueles que não atendiam ao objetivo. Ao final do levantamento, totalizaram-se 15 artigos científicos.

RESULTADOS

Resultado e discussão: As diferenças relativas à eficácia da fisioterapia de acordo com a intervenção adotada também são
evidentes, embora a maior parte apresente benefícios consideráveis, o que fortalece a proposta dessa abordagem como recurso
terapêutico para pacientes com a Doença de Parkinson. Em relação à Bola Suíça, às Pistas Rítmicas e à Dupla Tarefa, por exemplo,
apesar de haver diferenças, todas foram eficazes no que diz respeito à marcha dessa população. Já em relação à respiração,
intervenções, é interessante reparar a ineficácia de intervenções curtas.

CONCLUSOES

Conclusão: A diversidade de técnicas possíveis encontrada na fisioterapia é bastante útil ao tratamento da doença, considerando
sua expressão que ultrapassa em muitos níveis a dimensão motora, a mais notável externamente. Dessa forma, com o
aperfeiçoamento dos estudos e dos investimentos no âmbito da saúde pública, especialmente no Brasil, o potencial desse método é
grande, havendo ainda muito a ser explorado.

REFERENCIAS

Goetz CG. A história da doença de Parkinson: primeiras descrições clínicas e terapias neurológicas. Cold Spring Harb Perspect Med.
2011. Rodriguez M. et al. The degeneration and replacement of dopamine cells in Parkinson’s disease: the role of aging. Front.
Neuroanat. v. 8, p. 80, 2014. Nunes, SFL et al. Cuidado na doença de Parkinson: padrões de resposta do cuidador familiar de idosos.
Saúde Soc., [s. l], v. 29, n. 4, p. 1-11, 2020.
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Cleunice de Jesus Wosnes

TITULO Os gatilhos que precedem o adoecimento mental no público homossexual

INTRODUCAO

A homossexualidade vem sendo entendida e definida como a atração sentida e as experiências vividas afetivas e sexuais com
pessoas do mesmo sexo. Na visão teórica, o indivíduo homossexual não é psicologicamente distinto do indivíduo heterossexual,
porém, levando em consideração que existem fatores como a rejeição familiar, a discriminação, o abandono social e o preconceito,
preditivos esses que como consequência geram o adoecimento mental dessa população, aumentando os índices de depressão e
ansiedade nos homossexuais.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem por objetivo investigar na literatura através da revisão bibliográfica, a ocorrência de adoecimento mental e seus
produtores em pessoas homossexuais.

METODOLOGIA

A presente pesquisa constituiu-se de revisão bibliográfica integrativa, realizada nas bases de dados: LILACS, Periódicos CAPES,
Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia Brasil (BVS), Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Periódicos Eletrônicos em
Psicologia (Pepsic) e Google Scholar (Google Acadêmico), como descritores foram utilizados: Adoecimento mental na população
homossexual, fatores que desencadeiam prejuízos na saúde mental dos homossexuais. Priorizou-se estudos dos últimos 10 anos,
bem como livros de referência para embasar o assunto.

RESULTADOS

Através dos estudos selecionados, pode -se compreender que existem diversas variáveis que corroboram diretamente para o
adoecimento das pessoas homossexuais. Dentre as prevalentes estão a homofobia e a rejeição familiar, principalmente no processo
de revelação da orientação sexual para si ou para sociedade. Além disso, identificou-se como fator de sofrimento, a falta de inclusão
dentro de políticas públicas, fazendo desses fatores um risco adicional para a saúde mental dessas pessoas. Esses estressores
agem de forma prejudicial à saúde mental dessa população, diante de tais experiencias vivenciadas de preconceito, negligência,
rejeição e estigmas, os estudos revelam como esse grupo é afetado através de sentimento de insegurança, baixa autoestima,
insignificância, autodepreciação, sentimento de ódio e repulsa por si mesmo, e diversas formas de inferiorização, acarretando o
aumento do índice da depressão, ansiedade, uso de drogas e suicídio.

CONCLUSOES

Conclui-se que se trata de uma população carente de assistência. Que fatores familiares e sociais contribuem para o adoecimento
mental, sendo prevalente od diagnósticos de depressão, ansiedade, uso de substâncias e risco de suicídio. Desta forma, abordar
mais amplamente o tema é necessário tanto para promoção quanto prevenção da saúde mental dessa população em âmbito
individual e coletivo.

REFERENCIAS

CARDOSO, Fernando Luiz. O conceito de orientação sexual na encruzilhada entre sexo, gênero e motricidade. In: j. psychol, n. 1,
2008 Porto Alegre. Editora X, 2008, p. 69-79. SENEM, C. J.; CARAMASCHI, S. Concepção de sexo e sexualidade no ocidente: origem,
história e atualidade. In: Barbarói, n. 49, São Paulo. Editora X, 2017, p. 166 – 189. PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Duskin
(Colab.). Desenvolvimento Humano. 12ª ed. Porto Alegre: AMGH Editora X, 2013, p.15-20.
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Cleunice de Jesus Wosnes

TITULO Os gatilhos que precedem o adoecimento mental no público homossexual

INTRODUCAO

A homossexualidade vem sendo entendida e definida como a atração sentida e as experiências vividas afetivas e sexuais com
pessoas do mesmo sexo. Na visão teórica, o indivíduo homossexual não é psicologicamente distinto do indivíduo heterossexual,
porém, levando em consideração que existem fatores como a rejeição familiar, a discriminação, o abandono social e o preconceito,
preditivos esses que como consequência geram o adoecimento mental dessa população, aumentando os índices de depressão e
ansiedade nos homossexuais.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem por objetivo investigar na literatura através da revisão bibliográfica, a ocorrência de adoecimento mental e seus
produtores em pessoas homossexuais.

METODOLOGIA

A presente pesquisa constituiu-se de revisão bibliográfica integrativa, realizada nas bases de dados: LILACS, Periódicos CAPES,
Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia Brasil (BVS), Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Periódicos Eletrônicos em
Psicologia (Pepsic) e Google Scholar (Google Acadêmico), como descritores foram utilizados: Adoecimento mental na população
homossexual, fatores que desencadeiam prejuízos na saúde mental dos homossexuais. Priorizou-se estudos dos últimos 10 anos,
bem como livros de referência para embasar o assunto.

RESULTADOS

Através dos estudos selecionados, pode -se compreender que existem diversas variáveis que corroboram diretamente para o
adoecimento das pessoas homossexuais. Dentre as prevalentes estão a homofobia e a rejeição familiar, principalmente no processo
de revelação da orientação sexual para si ou para sociedade. Além disso, identificou-se como fator de sofrimento, a falta de inclusão
dentro de políticas públicas, fazendo desses fatores um risco adicional para a saúde mental dessas pessoas. Esses estressores
agem de forma prejudicial à saúde mental dessa população, diante de tais experiencias vivenciadas de preconceito, negligência,
rejeição e estigmas, os estudos revelam como esse grupo é afetado através de sentimento de insegurança, baixa autoestima,
insignificância, autodepreciação, sentimento de ódio e repulsa por si mesmo, e diversas formas de inferiorização, acarretando o
aumento do índice da depressão, ansiedade, uso de drogas e suicídio.

CONCLUSOES

Conclui-se que se trata de uma população carente de assistência. Que fatores familiares e sociais contribuem para o adoecimento
mental, sendo prevalente od diagnósticos de depressão, ansiedade, uso de substâncias e risco de suicídio. Desta forma, abordar
mais amplamente o tema é necessário tanto para promoção quanto prevenção da saúde mental dessa população em âmbito
individual e coletivo.

REFERENCIAS

CARDOSO, Fernando Luiz. O conceito de orientação sexual na encruzilhada entre sexo, gênero e motricidade. In: j. psychol, n. 1,
2008 Porto Alegre. Editora X, 2008, p. 69-79. SENEM, C. J.; CARAMASCHI, S. Concepção de sexo e sexualidade no ocidente: origem,
história e atualidade. In: Barbarói, n. 49, São Paulo. Editora X, 2017, p. 166 – 189. PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Duskin
(Colab.). Desenvolvimento Humano. 12ª ed. Porto Alegre: AMGH Editora X, 2013, p.15-20.
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Cleunice de Jesus Wosnes

TITULO O significado da interação social para pessoas com transtorno do espectro autista: uma análise da série atypical

INTRODUCAO
Nesta pesquisa é apresentado uma breve sinopse da série Atypical que mostra a trajetória de um jovem com autismo no
enfrentamento das barreiras cotidianas em busca de independência. É apresentado alguns recortes que demonstram características
referente ao autismo e sua interação social.

OBJETIVOS

Discutir a interação social de indivíduos com autismo e a partir da compreensão dos comportamentos de pessoas com autismo e
como objetivo secundário, ampliar a compreensão das características comportamentais e analisar as possibilidade de intervenções
com terapia que possibilitam o treino comportamental, visto que as pessoas dentro do espectro possuem capacidade de
aprendizagem favorável.

METODOLOGIA
Com base na análise das pesquisadoras, foram selecionadas dez cenas que melhor expressam os comportamentos típicos desta
população e, a partir destas cenas, foi elaborada uma análise à luz dos conceitos atuais da literatura sobre o tema.

RESULTADOS

Tendo em vista os padrões restritivos de comportamento e os déficits persistentes na interação social em diferentes contextos, as
funções dos comportamentos foram analisadas para relacionar com a literatura. Também são observados a aprendizagem de novos
comportamentos para estabelecer a interação social, apesar de determinados padrões rígidos, de maneira que ofereça
compreensão teórica sobre a obra.

CONCLUSOES

Neste momento, o trabalho encontra-se em etapa final de discussão dos achados, mas pode-se afirmar como dados prévios de que
a expressão comportamental de pessoas com TEA é extensa em variabilidade e frequência. Que indivíduos estimulados nas fases
iniciais da vida, que foram socialmente incluídos e que realizaram treinos comportamentais, se mostram melhores adaptados na
vida adulta, porém isto não significa que deixaram de fazer parte do espectro, apenas desenvolveram adaptabilidade.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: American Psychiatric Association (APA). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2014. OLIVEIRA, Carolina. Um retrato do autismo no Brasil. Espaço Aberto: A USP e a cidade de São Paulo, São
Paulo, v. 170, 06 abr. 2020. ONZI, Franciele Zanella; GOMES, Roberta de Figueiredo. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: a
importância do diagnóstico e reabilitação. Caderno Pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 188-199, 2015.
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TITULO O significado da interação social para pessoas com transtorno do espectro autista: uma análise da série atypical

INTRODUCAO
Nesta pesquisa é apresentado uma breve sinopse da série Atypical que mostra a trajetória de um jovem com autismo no
enfrentamento das barreiras cotidianas em busca de independência. É apresentado alguns recortes que demonstram características
referente ao autismo e sua interação social.

OBJETIVOS

Discutir a interação social de indivíduos com autismo e a partir da compreensão dos comportamentos de pessoas com autismo e
como objetivo secundário, ampliar a compreensão das características comportamentais e analisar as possibilidade de intervenções
com terapia que possibilitam o treino comportamental, visto que as pessoas dentro do espectro possuem capacidade de
aprendizagem favorável.

METODOLOGIA
Com base na análise das pesquisadoras, foram selecionadas dez cenas que melhor expressam os comportamentos típicos desta
população e, a partir destas cenas, foi elaborada uma análise à luz dos conceitos atuais da literatura sobre o tema.

RESULTADOS

Tendo em vista os padrões restritivos de comportamento e os déficits persistentes na interação social em diferentes contextos, as
funções dos comportamentos foram analisadas para relacionar com a literatura. Também são observados a aprendizagem de novos
comportamentos para estabelecer a interação social, apesar de determinados padrões rígidos, de maneira que ofereça
compreensão teórica sobre a obra.

CONCLUSOES

Neste momento, o trabalho encontra-se em etapa final de discussão dos achados, mas pode-se afirmar como dados prévios de que
a expressão comportamental de pessoas com TEA é extensa em variabilidade e frequência. Que indivíduos estimulados nas fases
iniciais da vida, que foram socialmente incluídos e que realizaram treinos comportamentais, se mostram melhores adaptados na
vida adulta, porém isto não significa que deixaram de fazer parte do espectro, apenas desenvolveram adaptabilidade.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: American Psychiatric Association (APA). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2014. OLIVEIRA, Carolina. Um retrato do autismo no Brasil. Espaço Aberto: A USP e a cidade de São Paulo, São
Paulo, v. 170, 06 abr. 2020. ONZI, Franciele Zanella; GOMES, Roberta de Figueiredo. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: a
importância do diagnóstico e reabilitação. Caderno Pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 188-199, 2015.
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TITULO PERFIL DE FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA EM PESSOAS COM E SEM RISCO DE DEMÊNCIA ASSISTIDAS EM CASA DE REPOUSO

INTRODUCAO

No processo do envelhecimento o comprometimento da memória tende a gerar impacto devido a influenciar na própria capacidade
de contar sua história, na de adquirir, reter e resgatar informações de forma consciente para fazer uso no dia a dia e nas interações.
É comum a solidão e a depressão se manterem próximas e dependendo dos níveis de sentimento de solidão, pode haver aumento
ou diminuição de sintomas depressivos no idoso. Sendo o declínio da memória e a presença de alterações no humor e nos
pensamento, interessa saber se humor e pensamentos negativos favorece, o declínio da memória.

OBJETIVOS
Investigar o funcionamento da memória verbal e a possível relação entre declínio da memória com pensamentos negativos,
sintomas depressivos e sentimento de solidão em pessoas de mais idade que se encontram institucionalizadas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa prospectiva, de recorte transversar, abordagem quantitativa analítica, desenvolvida no Residencial Vida
Nova, Zona Oeste de São Paulo. Os instrumentos utilizados são: Memória Lógica Verbal - Wechsler Memory Scale (WMS); Mini
Exame do Estado Mental; Escala de Afetos Positivos e Negativos – PANAS; Escala de Depressão Geriátrica; Escala de Solidão –
UCLA e questionário sociodemográfico de desenvolvimento próprio do pesquisador. A análise de dados das tabelas com a
frequência das variáveis categóricas será desenvolvida por meio do software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for
Windows e o teste estatístico ANOVA.

RESULTADOS
Neste momento não é possível informar resultados devido ao projeto estar em processo de apreciação ética, com previsão de
resposta próximo. O tempo aproximado para a coleta será de uma semana.

CONCLUSOES Pelos motivos acima, neste momento não há dados de conclusão. .

REFERENCIAS

FOLSTEIN, Marshal; FOLSTEIN, Susan e MCHUGH Paul. Mini-mental state: a practical method for grading the cognitive state of
patients for the clinician. J Psychiatric Res 1975; 12:189- 98. GONÇALVES, Carla. Programa de estimulação cognitiva em idosos
institucionalizados. O portal do Psicólogos. 2002 IZQUIERDO, Ivan. Memória. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2018 MIOTTO,
Eliane; LUCIA, Mara e SCAFF, Milberto. Neuropsicologia Clínica. 2ª edição. Gen/Roca. 2019 WATSON, David; CLARK, Lee e
TELLEGEN, Auke. Development and validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales. Journal of
Personality and Social Psychology. 1988 YESAVAGE, Jerome; et al. Development and validation of a geriatric depression screening
scale: a preliminary report. J Psychiat Res 1983;17(1):37-49
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TITULO Sistemas rotatórios e reciprocantes no preparo dos canais radiculares

INTRODUCAO

O sucesso da terapia endodôntica associa-se a fatores relacionados como o acesso, preparo, desinfecção, modelagem e a
obturação do sistema de canais radiculares. A limpeza e modelagem de toda extensão do canal radicular é fundamental e deve
alcançar também áreas de complexidade anatômica, garantindo o adequado combate a infecção. A
introduc(#38)#807;a(#38)#771;o dos instrumentos rotato(#38)#769;rios de ni(#38)#769;quel-tita(#38)#770;nio (Ni-Ti) resultou no
aprimoramento da modelagem dos canais radiculares, bem como, na reduc(#38)#807;a(#38)#771;o de iatroge(#38)#770;nias.
Além disso, esses instrumentos apresentam maior capacidade em permanecer centralizados no canal radicular, o que resulta em
preparos mais homoge(#38)#770;neos. Essas caracteri(#38)#769;sticas te(#38)#770;m sido associadas a(#38)#768;
obtenc(#38)#807;a(#38)#771;o de resultados satisfato(#38)#769;rios na cli(#38)#769;nica endodo(#38)#770;ntica.

OBJETIVOS
Revisão de literatura sobre a instrumentac(#38)#807;a(#38)#771;o mecanizada (sistemas rotato(#38)#769;rios e reciprocantes)
utilizada no tratamento endodo(#38)#770;ntico.

METODOLOGIA
Realizou-se um estudo de revisão de literatura com busca sistematizada dos artigos com pesquisa nas bases de dados Pubmed,
Embase e Scholar Google ( 2019 à 2022). A pesquisa de material bibliográfico foi feita utilizando os descritores: rotatório,
reciprocante, limpeza, modelagem e preparo do canal radicular, "rotary files“.

RESULTADOS

Os sistemas de rotação alternada ou sistemas reciprocantes, principalmente Reciproc e WaveOne, se destacam em relação aos
sistemas de rotação contínua quanto a sua capacidade de modelagem do canal radicular, promovendo preparações mais
arredondadas. Os instrumentos reciprocantes produzem uma maior quantidade de debris dentinários que os instrumentos de
rotação contínua. O Reciproc se mostrou mais rápido que WaveOne ao analisar o tempo de trabalho dos instrumentos
reciprocantes. Para avaliar a capacidade de corte dos instrumentos reciprocantes são necessários mais estudos, visto que houve
contradição entre autores. Reciproc e WaveOne são instrumentos reciprocantes resistentes a fraturas que se destacam quando
comparados com instrumentos de rotação contínua. Os reciprocantes tem menor risco de contaminação cruzada, por serem
instrumentos descartáveis.

CONCLUSOES
Diante da análise, concluímos que: Capacidade de modelagem: reciprocantes se destacam QTTD debris dentinarios: reciprocantes
produzem mais Tempo de trabalho: Reciproc são mais ráoidos (Reciproc mais rápido que Wave One) Capacidade de corte:
Necessário mais estudos devido a contradição entre autores Resistência a fratura: Reciprocantes se destacam

REFERENCIAS

MEIRELES, M. F.; ANJOS NETO, D. A. Avaliação da qualidade de limpeza e modelagem de diferentes sistemas rotatórios: uma
revisão de literatura. 2017. Disponível em: https://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/handle/set/1946. Acesso em: 25 abr. 2020.
SABER, S. E. D. M.; NAGY, M. M.; SCHÄFER, E. Comparative evaluation of the shaping ability of WaveOne, Reciproc and One shape
single-file systems in severely curved root canals of extracted teeth. Int. Endod. J., v. 48, n. 1, p. 109-114, 2015 BERUTTI, E. et al.
Canal shaping with WaveOne primary reciprocating files and protaper system: a comparative study. J. Endod., v. 38, n. 4, p. 505-509,
2012 GRAC(#38)#807;A, E. V.; PAIVA, S. S. M. Limas reciprocantes no canal radicular. Cadernos de Odontologia do Unifeso, v. 1, n.
2, 2020.
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TITULO Sistemas rotatórios e reciprocantes no preparo dos canais radiculares

INTRODUCAO

O sucesso da terapia endodôntica associa-se a fatores relacionados como o acesso, preparo, desinfecção, modelagem e a
obturação do sistema de canais radiculares. A limpeza e modelagem de toda extensão do canal radicular é fundamental e deve
alcançar também áreas de complexidade anatômica, garantindo o adequado combate a infecção. A
introduc(#38)#807;a(#38)#771;o dos instrumentos rotato(#38)#769;rios de ni(#38)#769;quel-tita(#38)#770;nio (Ni-Ti) resultou no
aprimoramento da modelagem dos canais radiculares, bem como, na reduc(#38)#807;a(#38)#771;o de iatroge(#38)#770;nias.
Além disso, esses instrumentos apresentam maior capacidade em permanecer centralizados no canal radicular, o que resulta em
preparos mais homoge(#38)#770;neos. Essas caracteri(#38)#769;sticas te(#38)#770;m sido associadas a(#38)#768;
obtenc(#38)#807;a(#38)#771;o de resultados satisfato(#38)#769;rios na cli(#38)#769;nica endodo(#38)#770;ntica.

OBJETIVOS
Revisão de literatura sobre a instrumentac(#38)#807;a(#38)#771;o mecanizada (sistemas rotato(#38)#769;rios e reciprocantes)
utilizada no tratamento endodo(#38)#770;ntico.

METODOLOGIA
Realizou-se um estudo de revisão de literatura com busca sistematizada dos artigos com pesquisa nas bases de dados Pubmed,
Embase e Scholar Google ( 2019 à 2022). A pesquisa de material bibliográfico foi feita utilizando os descritores: rotatório,
reciprocante, limpeza, modelagem e preparo do canal radicular, "rotary files“.

RESULTADOS

Os sistemas de rotação alternada ou sistemas reciprocantes, principalmente Reciproc e WaveOne, se destacam em relação aos
sistemas de rotação contínua quanto a sua capacidade de modelagem do canal radicular, promovendo preparações mais
arredondadas. Os instrumentos reciprocantes produzem uma maior quantidade de debris dentinários que os instrumentos de
rotação contínua. O Reciproc se mostrou mais rápido que WaveOne ao analisar o tempo de trabalho dos instrumentos
reciprocantes. Para avaliar a capacidade de corte dos instrumentos reciprocantes são necessários mais estudos, visto que houve
contradição entre autores. Reciproc e WaveOne são instrumentos reciprocantes resistentes a fraturas que se destacam quando
comparados com instrumentos de rotação contínua. Os reciprocantes tem menor risco de contaminação cruzada, por serem
instrumentos descartáveis.

CONCLUSOES
Diante da análise, concluímos que: Capacidade de modelagem: reciprocantes se destacam QTTD debris dentinarios: reciprocantes
produzem mais Tempo de trabalho: Reciproc são mais ráoidos (Reciproc mais rápido que Wave One) Capacidade de corte:
Necessário mais estudos devido a contradição entre autores Resistência a fratura: Reciprocantes se destacam

REFERENCIAS

MEIRELES, M. F.; ANJOS NETO, D. A. Avaliação da qualidade de limpeza e modelagem de diferentes sistemas rotatórios: uma
revisão de literatura. 2017. Disponível em: https://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/handle/set/1946. Acesso em: 25 abr. 2020.
SABER, S. E. D. M.; NAGY, M. M.; SCHÄFER, E. Comparative evaluation of the shaping ability of WaveOne, Reciproc and One shape
single-file systems in severely curved root canals of extracted teeth. Int. Endod. J., v. 48, n. 1, p. 109-114, 2015 BERUTTI, E. et al.
Canal shaping with WaveOne primary reciprocating files and protaper system: a comparative study. J. Endod., v. 38, n. 4, p. 505-509,
2012 GRAC(#38)#807;A, E. V.; PAIVA, S. S. M. Limas reciprocantes no canal radicular. Cadernos de Odontologia do Unifeso, v. 1, n.
2, 2020.
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TITULO
Três dias de uso do ActiGraph® são suficientes para determinar o tempogasto em comportamento sedentário, atividade física
moderada emoderada a vigorosa em pessoas com transtorno depressivo maior

INTRODUCAO
Avaliar atividade física com precisão é fundamental, e métodos objetivos, como acelerômetros, são essenciais nesse contexto. Os
acelerômetros apresentam vantagens em relação aos questionários, porém, a coleta de dados com acelerômetro é desafiadora,
principalmente pela necessidade de uso do aparelho por sete dias, por no mínimo 10horas por dia.

OBJETIVOS
Examinar o número mínimo de dias de acompanhamento necessários para estimar com segurança o tempo gasto
emcomportamento sedentário (CS) e atividade física (AF) a partir de dados de acelerômetro em pessoas com transtornodepressivo
maior (TDM).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional transversal, que incluiu adultos, sem deficiência física ou lesão musculoesquelética, com
diagnóstico de TDM confirmado por entrevista estruturada (M.I.N.I). Os participantes foram avaliados em relação aos sintomas
depressivos (escala MADRS), e CS e AF (acelerômetro GT9X ActiGraph®)durante sete dias consecutivos, classificados quanto ao
tempo despendido em CS e diferentes intensidades de AF -leve (AFL), moderada (AFM), vigorosa (AFV) e AF moderada a vigorosa
(AFMV). Participantes com pelo menos 600minutos registrados por dia foram incluídos na análise. As análises foram realizadas por
meio de teste não paramétrico(teste de Kruskal Wallis) e mediana e intervalos interquartis (25 - 75). Além disso, foram utilizadas as
correlações de Spearman e o coeficiente de correlação intraclasse (ICC) de CS, AFL, AFM, AFV e AFMV entre os dias de uso (1, 2,3,
4, 5, 6 ou 7 dias) . Por fim, valores de 2 dias e 7 dias foram adotados para determinar o número de dias de monitoramento
necessários para alcançar a confiabilidade da medida, para um ICC (#62) 0,8 usando a fórmula de Spearman-Brown.

RESULTADOS

Noventa e oito pessoas com TDM foram incluídas neste estudo. As comparações utilizando os valores de 1, 2, 3, 4, 5,6 ou 7 dias e
dias de semana ou finais de semana não mostraram diferenças estatisticamente significativas (p(#62)0,05)para CS, AFL, AFM, AFV
e AFMV. A correlação de Spearman e ICC foi (#62)0,8 para CS, AFM e AFMV (7 dias vs 6, 5, 4,3 e 2 dias). As análises de Spearman-
Brown, considerando 7 dias e 2 dias (2 dias = menor número de dias com ICC(#62)0,8) indicaram que é necessário um mínimo de 3
dias para estimar com segurança o tempo de CS, AFM e AFMV, em pacientes com TDM.

CONCLUSOES
É necessário um mínimo de 3 dias para estimar com segurança o tempo de CS, AFM e AFMV em pacientes com TDM. A redução do
número de dias de seguimento para medidas de AFL e AFV não representou uma medida confiável.

REFERENCIAS

Patterson R, et al. Sedentary behaviour and risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and incident type 2diabetes. 2018;
33: 811-829. Bull FC, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity. 2020; 54: 1451-1462. Schuch FB, et al.
Associations of moderate to vigorous physical activity and sedentary behavior with depressive.Psychiatry research 2020; 292:
113339.
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TITULO
Três dias de uso do ActiGraph® são suficientes para determinar o tempogasto em comportamento sedentário, atividade física
moderada emoderada a vigorosa em pessoas com transtorno depressivo maior

INTRODUCAO
Avaliar atividade física com precisão é fundamental, e métodos objetivos, como acelerômetros, são essenciais nesse contexto. Os
acelerômetros apresentam vantagens em relação aos questionários, porém, a coleta de dados com acelerômetro é desafiadora,
principalmente pela necessidade de uso do aparelho por sete dias, por no mínimo 10horas por dia.

OBJETIVOS
Examinar o número mínimo de dias de acompanhamento necessários para estimar com segurança o tempo gasto
emcomportamento sedentário (CS) e atividade física (AF) a partir de dados de acelerômetro em pessoas com transtornodepressivo
maior (TDM).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional transversal, que incluiu adultos, sem deficiência física ou lesão musculoesquelética, com
diagnóstico de TDM confirmado por entrevista estruturada (M.I.N.I). Os participantes foram avaliados em relação aos sintomas
depressivos (escala MADRS), e CS e AF (acelerômetro GT9X ActiGraph®)durante sete dias consecutivos, classificados quanto ao
tempo despendido em CS e diferentes intensidades de AF -leve (AFL), moderada (AFM), vigorosa (AFV) e AF moderada a vigorosa
(AFMV). Participantes com pelo menos 600minutos registrados por dia foram incluídos na análise. As análises foram realizadas por
meio de teste não paramétrico(teste de Kruskal Wallis) e mediana e intervalos interquartis (25 - 75). Além disso, foram utilizadas as
correlações de Spearman e o coeficiente de correlação intraclasse (ICC) de CS, AFL, AFM, AFV e AFMV entre os dias de uso (1, 2,3,
4, 5, 6 ou 7 dias) . Por fim, valores de 2 dias e 7 dias foram adotados para determinar o número de dias de monitoramento
necessários para alcançar a confiabilidade da medida, para um ICC (#62) 0,8 usando a fórmula de Spearman-Brown.

RESULTADOS

Noventa e oito pessoas com TDM foram incluídas neste estudo. As comparações utilizando os valores de 1, 2, 3, 4, 5,6 ou 7 dias e
dias de semana ou finais de semana não mostraram diferenças estatisticamente significativas (p(#62)0,05)para CS, AFL, AFM, AFV
e AFMV. A correlação de Spearman e ICC foi (#62)0,8 para CS, AFM e AFMV (7 dias vs 6, 5, 4,3 e 2 dias). As análises de Spearman-
Brown, considerando 7 dias e 2 dias (2 dias = menor número de dias com ICC(#62)0,8) indicaram que é necessário um mínimo de 3
dias para estimar com segurança o tempo de CS, AFM e AFMV, em pacientes com TDM.

CONCLUSOES
É necessário um mínimo de 3 dias para estimar com segurança o tempo de CS, AFM e AFMV em pacientes com TDM. A redução do
número de dias de seguimento para medidas de AFL e AFV não representou uma medida confiável.

REFERENCIAS

Patterson R, et al. Sedentary behaviour and risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and incident type 2diabetes. 2018;
33: 811-829. Bull FC, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity. 2020; 54: 1451-1462. Schuch FB, et al.
Associations of moderate to vigorous physical activity and sedentary behavior with depressive.Psychiatry research 2020; 292:
113339.
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TITULO
Três dias de uso do ActiGraph® são suficientes para determinar o tempogasto em comportamento sedentário, atividade física
moderada emoderada a vigorosa em pessoas com transtorno depressivo maior

INTRODUCAO
Avaliar atividade física com precisão é fundamental, e métodos objetivos, como acelerômetros, são essenciais nesse contexto. Os
acelerômetros apresentam vantagens em relação aos questionários, porém, a coleta de dados com acelerômetro é desafiadora,
principalmente pela necessidade de uso do aparelho por sete dias, por no mínimo 10horas por dia.

OBJETIVOS
Examinar o número mínimo de dias de acompanhamento necessários para estimar com segurança o tempo gasto
emcomportamento sedentário (CS) e atividade física (AF) a partir de dados de acelerômetro em pessoas com transtornodepressivo
maior (TDM).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional transversal, que incluiu adultos, sem deficiência física ou lesão musculoesquelética, com
diagnóstico de TDM confirmado por entrevista estruturada (M.I.N.I). Os participantes foram avaliados em relação aos sintomas
depressivos (escala MADRS), e CS e AF (acelerômetro GT9X ActiGraph®)durante sete dias consecutivos, classificados quanto ao
tempo despendido em CS e diferentes intensidades de AF -leve (AFL), moderada (AFM), vigorosa (AFV) e AF moderada a vigorosa
(AFMV). Participantes com pelo menos 600minutos registrados por dia foram incluídos na análise. As análises foram realizadas por
meio de teste não paramétrico(teste de Kruskal Wallis) e mediana e intervalos interquartis (25 - 75). Além disso, foram utilizadas as
correlações de Spearman e o coeficiente de correlação intraclasse (ICC) de CS, AFL, AFM, AFV e AFMV entre os dias de uso (1, 2,3,
4, 5, 6 ou 7 dias) . Por fim, valores de 2 dias e 7 dias foram adotados para determinar o número de dias de monitoramento
necessários para alcançar a confiabilidade da medida, para um ICC (#62) 0,8 usando a fórmula de Spearman-Brown.

RESULTADOS

Noventa e oito pessoas com TDM foram incluídas neste estudo. As comparações utilizando os valores de 1, 2, 3, 4, 5,6 ou 7 dias e
dias de semana ou finais de semana não mostraram diferenças estatisticamente significativas (p(#62)0,05)para CS, AFL, AFM, AFV
e AFMV. A correlação de Spearman e ICC foi (#62)0,8 para CS, AFM e AFMV (7 dias vs 6, 5, 4,3 e 2 dias). As análises de Spearman-
Brown, considerando 7 dias e 2 dias (2 dias = menor número de dias com ICC(#62)0,8) indicaram que é necessário um mínimo de 3
dias para estimar com segurança o tempo de CS, AFM e AFMV, em pacientes com TDM.

CONCLUSOES
É necessário um mínimo de 3 dias para estimar com segurança o tempo de CS, AFM e AFMV em pacientes com TDM. A redução do
número de dias de seguimento para medidas de AFL e AFV não representou uma medida confiável.

REFERENCIAS

Patterson R, et al. Sedentary behaviour and risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and incident type 2diabetes. 2018;
33: 811-829. Bull FC, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity. 2020; 54: 1451-1462. Schuch FB, et al.
Associations of moderate to vigorous physical activity and sedentary behavior with depressive.Psychiatry research 2020; 292:
113339.
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TITULO AQUISIÇÕES PANCREÁTICAS E OS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DOS TUMORES SÓLIDOS DA CABEÇA DO PÂNCREAS

INTRODUCAO

O câncer de pâncreas (CP) é a quarta principal causa de morte relacionada ao câncer em todo o mundo. O seu desenvolvimento é a
partir de uma progressão gradual de uma lesão precursora. O ultrassom tem um papel fundamental no seu diagnóstico e é
amplamente utilizado como triagem em pacientes que possuem massa palpável no exame físico abdominal. No entanto, o pâncreas
é um órgão delgado que se localiza atrás do estômago e muitas vezes, é difícil visualizar todo o pâncreas pela sua anatomia,
pacientes obesos e excesso de gás na cavidade abdominal. A sensibilidade do ultrassom abdominal é de 67,3% no estágio 1 da
doença, enquanto que, o ultrassom endoscópico possui sensibilidade de 92,4%. Pela sua alta mortalidade, o diagnóstico precoce do
câncer de pâncreas é fundamental.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as aquisições pancreáticas e os achados ultrassonográficos dos tumores sólidos da cabeça do
pâncreas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados Pubmed dos últimos dez
anos que abordavam sobre o tema.

RESULTADOS

Inicialmente apresenta-se a técnica de varredura ultrassonográfica para aquisição das imagens do pâncreas. A técnica deve ser
executada com atenção aos detalhes da anatomia, como identificação das porções pancreáticas (processo uncinado, cabeça, corpo
e cauda), bem como as suas relações com estruturas anatômicas importantes como o tronco celíaca, os vasos mesentéricos
superiores, aorta, veia cava inferior, rim esquerdo. O tumor sólido de cabeça de pâncreas é evidenciado como nódulo
hipoecogênico, hipovascular ao uso do contraste. Dentre os sinais indiretos da presença do tumor de cabeça de pâncreas destaca-
se a dilatação de ducto pancreático comum e seus ramos, hepatocolédoco e vias biliares intra-hepáticas, a depender do grau de
obstrução.

CONCLUSOES
Considerando a importância da ultrassonografia como primeira análise pancreática em pacientes assintomáticos e sintomáticos. É
de extrema relevância o aprimoramento da técnica de captura de imagens, bem como o entendimento dos achados diretos e
indiretos dos tumores sólidos do pâncreas.

REFERENCIAS

Yamashita, Y., Shimokawa, T., Ashida, R., Dietrich, C. F., D'Onofrio, M., Hirooka, Y., Kudo, M., Mori, H., Sofuni, A., (#38) Kitano, M.
(2021). Value of Low-Mechanical-Index Contrast-Enhanced Transabdominal Ultrasound for Diagnosis of Pancreatic Cancer: A Meta-
analysis. Ultrasound in medicine (#38) biology, 47(12), 3315–3322. Okaniwa S. (2020). How Does Ultrasound Manage Pancreatic
Diseases? Ultrasound Findings and Scanning Maneuvers. Gut and liver, 14(1), 37–46. Sofuni, A., Tsuchiya, T., (#38) Itoi, T. (2020).
Ultrasound diagnosis of pancreatic solid tumors. Journal of medical ultrasonics (2001), 47(3), 359–376
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TITULO AQUISIÇÕES PANCREÁTICAS E OS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DOS TUMORES SÓLIDOS DA CABEÇA DO PÂNCREAS

INTRODUCAO

O câncer de pâncreas (CP) é a quarta principal causa de morte relacionada ao câncer em todo o mundo. O seu desenvolvimento é a
partir de uma progressão gradual de uma lesão precursora. O ultrassom tem um papel fundamental no seu diagnóstico e é
amplamente utilizado como triagem em pacientes que possuem massa palpável no exame físico abdominal. No entanto, o pâncreas
é um órgão delgado que se localiza atrás do estômago e muitas vezes, é difícil visualizar todo o pâncreas pela sua anatomia,
pacientes obesos e excesso de gás na cavidade abdominal. A sensibilidade do ultrassom abdominal é de 67,3% no estágio 1 da
doença, enquanto que, o ultrassom endoscópico possui sensibilidade de 92,4%. Pela sua alta mortalidade, o diagnóstico precoce do
câncer de pâncreas é fundamental.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as aquisições pancreáticas e os achados ultrassonográficos dos tumores sólidos da cabeça do
pâncreas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados Pubmed dos últimos dez
anos que abordavam sobre o tema.

RESULTADOS

Inicialmente apresenta-se a técnica de varredura ultrassonográfica para aquisição das imagens do pâncreas. A técnica deve ser
executada com atenção aos detalhes da anatomia, como identificação das porções pancreáticas (processo uncinado, cabeça, corpo
e cauda), bem como as suas relações com estruturas anatômicas importantes como o tronco celíaca, os vasos mesentéricos
superiores, aorta, veia cava inferior, rim esquerdo. O tumor sólido de cabeça de pâncreas é evidenciado como nódulo
hipoecogênico, hipovascular ao uso do contraste. Dentre os sinais indiretos da presença do tumor de cabeça de pâncreas destaca-
se a dilatação de ducto pancreático comum e seus ramos, hepatocolédoco e vias biliares intra-hepáticas, a depender do grau de
obstrução.

CONCLUSOES
Considerando a importância da ultrassonografia como primeira análise pancreática em pacientes assintomáticos e sintomáticos. É
de extrema relevância o aprimoramento da técnica de captura de imagens, bem como o entendimento dos achados diretos e
indiretos dos tumores sólidos do pâncreas.

REFERENCIAS

Yamashita, Y., Shimokawa, T., Ashida, R., Dietrich, C. F., D'Onofrio, M., Hirooka, Y., Kudo, M., Mori, H., Sofuni, A., (#38) Kitano, M.
(2021). Value of Low-Mechanical-Index Contrast-Enhanced Transabdominal Ultrasound for Diagnosis of Pancreatic Cancer: A Meta-
analysis. Ultrasound in medicine (#38) biology, 47(12), 3315–3322. Okaniwa S. (2020). How Does Ultrasound Manage Pancreatic
Diseases? Ultrasound Findings and Scanning Maneuvers. Gut and liver, 14(1), 37–46. Sofuni, A., Tsuchiya, T., (#38) Itoi, T. (2020).
Ultrasound diagnosis of pancreatic solid tumors. Journal of medical ultrasonics (2001), 47(3), 359–376
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TITULO AQUISIÇÕES PANCREÁTICAS E OS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DOS TUMORES SÓLIDOS DA CABEÇA DO PÂNCREAS

INTRODUCAO

O câncer de pâncreas (CP) é a quarta principal causa de morte relacionada ao câncer em todo o mundo. O seu desenvolvimento é a
partir de uma progressão gradual de uma lesão precursora. O ultrassom tem um papel fundamental no seu diagnóstico e é
amplamente utilizado como triagem em pacientes que possuem massa palpável no exame físico abdominal. No entanto, o pâncreas
é um órgão delgado que se localiza atrás do estômago e muitas vezes, é difícil visualizar todo o pâncreas pela sua anatomia,
pacientes obesos e excesso de gás na cavidade abdominal. A sensibilidade do ultrassom abdominal é de 67,3% no estágio 1 da
doença, enquanto que, o ultrassom endoscópico possui sensibilidade de 92,4%. Pela sua alta mortalidade, o diagnóstico precoce do
câncer de pâncreas é fundamental.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as aquisições pancreáticas e os achados ultrassonográficos dos tumores sólidos da cabeça do
pâncreas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados Pubmed dos últimos dez
anos que abordavam sobre o tema.

RESULTADOS

Inicialmente apresenta-se a técnica de varredura ultrassonográfica para aquisição das imagens do pâncreas. A técnica deve ser
executada com atenção aos detalhes da anatomia, como identificação das porções pancreáticas (processo uncinado, cabeça, corpo
e cauda), bem como as suas relações com estruturas anatômicas importantes como o tronco celíaca, os vasos mesentéricos
superiores, aorta, veia cava inferior, rim esquerdo. O tumor sólido de cabeça de pâncreas é evidenciado como nódulo
hipoecogênico, hipovascular ao uso do contraste. Dentre os sinais indiretos da presença do tumor de cabeça de pâncreas destaca-
se a dilatação de ducto pancreático comum e seus ramos, hepatocolédoco e vias biliares intra-hepáticas, a depender do grau de
obstrução.

CONCLUSOES
Considerando a importância da ultrassonografia como primeira análise pancreática em pacientes assintomáticos e sintomáticos. É
de extrema relevância o aprimoramento da técnica de captura de imagens, bem como o entendimento dos achados diretos e
indiretos dos tumores sólidos do pâncreas.

REFERENCIAS

Yamashita, Y., Shimokawa, T., Ashida, R., Dietrich, C. F., D'Onofrio, M., Hirooka, Y., Kudo, M., Mori, H., Sofuni, A., (#38) Kitano, M.
(2021). Value of Low-Mechanical-Index Contrast-Enhanced Transabdominal Ultrasound for Diagnosis of Pancreatic Cancer: A Meta-
analysis. Ultrasound in medicine (#38) biology, 47(12), 3315–3322. Okaniwa S. (2020). How Does Ultrasound Manage Pancreatic
Diseases? Ultrasound Findings and Scanning Maneuvers. Gut and liver, 14(1), 37–46. Sofuni, A., Tsuchiya, T., (#38) Itoi, T. (2020).
Ultrasound diagnosis of pancreatic solid tumors. Journal of medical ultrasonics (2001), 47(3), 359–376
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TITULO AQUISIÇÕES PANCREÁTICAS E OS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DOS TUMORES SÓLIDOS DA CABEÇA DO PÂNCREAS

INTRODUCAO

O câncer de pâncreas (CP) é a quarta principal causa de morte relacionada ao câncer em todo o mundo. O seu desenvolvimento é a
partir de uma progressão gradual de uma lesão precursora. O ultrassom tem um papel fundamental no seu diagnóstico e é
amplamente utilizado como triagem em pacientes que possuem massa palpável no exame físico abdominal. No entanto, o pâncreas
é um órgão delgado que se localiza atrás do estômago e muitas vezes, é difícil visualizar todo o pâncreas pela sua anatomia,
pacientes obesos e excesso de gás na cavidade abdominal. A sensibilidade do ultrassom abdominal é de 67,3% no estágio 1 da
doença, enquanto que, o ultrassom endoscópico possui sensibilidade de 92,4%. Pela sua alta mortalidade, o diagnóstico precoce do
câncer de pâncreas é fundamental.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as aquisições pancreáticas e os achados ultrassonográficos dos tumores sólidos da cabeça do
pâncreas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados Pubmed dos últimos dez
anos que abordavam sobre o tema.

RESULTADOS

Inicialmente apresenta-se a técnica de varredura ultrassonográfica para aquisição das imagens do pâncreas. A técnica deve ser
executada com atenção aos detalhes da anatomia, como identificação das porções pancreáticas (processo uncinado, cabeça, corpo
e cauda), bem como as suas relações com estruturas anatômicas importantes como o tronco celíaca, os vasos mesentéricos
superiores, aorta, veia cava inferior, rim esquerdo. O tumor sólido de cabeça de pâncreas é evidenciado como nódulo
hipoecogênico, hipovascular ao uso do contraste. Dentre os sinais indiretos da presença do tumor de cabeça de pâncreas destaca-
se a dilatação de ducto pancreático comum e seus ramos, hepatocolédoco e vias biliares intra-hepáticas, a depender do grau de
obstrução.

CONCLUSOES
Considerando a importância da ultrassonografia como primeira análise pancreática em pacientes assintomáticos e sintomáticos. É
de extrema relevância o aprimoramento da técnica de captura de imagens, bem como o entendimento dos achados diretos e
indiretos dos tumores sólidos do pâncreas.

REFERENCIAS

Yamashita, Y., Shimokawa, T., Ashida, R., Dietrich, C. F., D'Onofrio, M., Hirooka, Y., Kudo, M., Mori, H., Sofuni, A., (#38) Kitano, M.
(2021). Value of Low-Mechanical-Index Contrast-Enhanced Transabdominal Ultrasound for Diagnosis of Pancreatic Cancer: A Meta-
analysis. Ultrasound in medicine (#38) biology, 47(12), 3315–3322. Okaniwa S. (2020). How Does Ultrasound Manage Pancreatic
Diseases? Ultrasound Findings and Scanning Maneuvers. Gut and liver, 14(1), 37–46. Sofuni, A., Tsuchiya, T., (#38) Itoi, T. (2020).
Ultrasound diagnosis of pancreatic solid tumors. Journal of medical ultrasonics (2001), 47(3), 359–376
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TITULO AQUISIÇÕES PANCREÁTICAS E OS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DOS TUMORES SÓLIDOS DA CABEÇA DO PÂNCREAS

INTRODUCAO

O câncer de pâncreas (CP) é a quarta principal causa de morte relacionada ao câncer em todo o mundo. O seu desenvolvimento é a
partir de uma progressão gradual de uma lesão precursora. O ultrassom tem um papel fundamental no seu diagnóstico e é
amplamente utilizado como triagem em pacientes que possuem massa palpável no exame físico abdominal. No entanto, o pâncreas
é um órgão delgado que se localiza atrás do estômago e muitas vezes, é difícil visualizar todo o pâncreas pela sua anatomia,
pacientes obesos e excesso de gás na cavidade abdominal. A sensibilidade do ultrassom abdominal é de 67,3% no estágio 1 da
doença, enquanto que, o ultrassom endoscópico possui sensibilidade de 92,4%. Pela sua alta mortalidade, o diagnóstico precoce do
câncer de pâncreas é fundamental.

OBJETIVOS
Revisar, identificar e descrever as aquisições pancreáticas e os achados ultrassonográficos dos tumores sólidos da cabeça do
pâncreas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados Pubmed dos últimos dez
anos que abordavam sobre o tema.

RESULTADOS

Inicialmente apresenta-se a técnica de varredura ultrassonográfica para aquisição das imagens do pâncreas. A técnica deve ser
executada com atenção aos detalhes da anatomia, como identificação das porções pancreáticas (processo uncinado, cabeça, corpo
e cauda), bem como as suas relações com estruturas anatômicas importantes como o tronco celíaca, os vasos mesentéricos
superiores, aorta, veia cava inferior, rim esquerdo. O tumor sólido de cabeça de pâncreas é evidenciado como nódulo
hipoecogênico, hipovascular ao uso do contraste. Dentre os sinais indiretos da presença do tumor de cabeça de pâncreas destaca-
se a dilatação de ducto pancreático comum e seus ramos, hepatocolédoco e vias biliares intra-hepáticas, a depender do grau de
obstrução.

CONCLUSOES
Considerando a importância da ultrassonografia como primeira análise pancreática em pacientes assintomáticos e sintomáticos. É
de extrema relevância o aprimoramento da técnica de captura de imagens, bem como o entendimento dos achados diretos e
indiretos dos tumores sólidos do pâncreas.

REFERENCIAS

Yamashita, Y., Shimokawa, T., Ashida, R., Dietrich, C. F., D'Onofrio, M., Hirooka, Y., Kudo, M., Mori, H., Sofuni, A., (#38) Kitano, M.
(2021). Value of Low-Mechanical-Index Contrast-Enhanced Transabdominal Ultrasound for Diagnosis of Pancreatic Cancer: A Meta-
analysis. Ultrasound in medicine (#38) biology, 47(12), 3315–3322. Okaniwa S. (2020). How Does Ultrasound Manage Pancreatic
Diseases? Ultrasound Findings and Scanning Maneuvers. Gut and liver, 14(1), 37–46. Sofuni, A., Tsuchiya, T., (#38) Itoi, T. (2020).
Ultrasound diagnosis of pancreatic solid tumors. Journal of medical ultrasonics (2001), 47(3), 359–376
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TITULO AUSÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA ESEUS PROBLEMAS DECORRENTES

INTRODUCAO

A Educação financeira é um assunto, que se tem um papel fundamental nas nossas vidas, umtema de suma importância que deveria
ser compartilhado desde a infância, tanto dentro doslares como nas escolas. Infelizmente estamos incluídos em uma cultura, que a
educaçãofinanceira é tardia para crianças e adolescentes, principalmente quando a relacionamos entreas classes mais pobres,
“preocupação explícita do MEC com a inserção da educaçãofinanceira no ensino” (SAVOIA, SAITO (#38) SANTANA, 2007, p. 1134).
Cerca de 46% dosbrasileiros com idade entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso e estão inadimplentes noBrasil. Entre os que têm
idade entre 18 e 24 anos, a proporção é de 19%, o que juntos,representam 12,5 milhões de pessoas (SPC, 2022). “A tendência
consumista de muitos jovensé insustentável no médio prazo”. A hipótese a ser considerada é que a construção precoce dehábitos
de consumo saudáveis possa contribuir para redução futura de jovens inadimplentes noBrasil. (MENEGHETTI, 2014).

OBJETIVOS
Objetiva-se discutir a importância da educação financeira nas escolas, como possibilidade deformar cidadãos mais conscientizados
na gestão de suas respectivas finanças.

METODOLOGIA
O referido artigo descreve os principais conceitos utilizados para realização desta pesquisaqualitativa, com temas abordados sobre
educação financeira, por meio de pesquisasbibliográficas, artigos, livros e portais especializados.

RESULTADOS

Em decorrência de uma pesquisa realizada O Brasil ainda ocupa o 74º lugar no ranking globalnos níveis de educação financeira de
acordo com a pesquisa S(#38)P Ratings Services GlobalFinancial Literacy Survey. Estima-se que 45% da população brasileira é
sustentada porrecursos públicos, são 93,4 milhões de pessoas vivendo do dinheiro do estado. A quantidadede endividados bateu
recorde em março onde 77,5% das famílias brasileiras fecharam o mêscom alguma dívida, esse foi o maior percentual desde o
começo dos registros. (CNC, 2021)

CONCLUSOES

Conclui-se que por meio do estudo e do conhecimento, os jovens que tiverem o conhecimento,desde cedo através das escolas,
sobre o mundo financeiro, saberá lidar cada vez melhor com oseu dinheiro, saberá a importância de realizar um bom planejamento,
saberá fazerinvestimentos adequados para a sua necessidade, não causando tanto endividamento, tendouma saúde financeira
estável, gastar somente aquilo que está planejado, e dentro do seuorçamento financeiro. Desse modo, a educação financeira nas
escolas e de extremaimportância, tanto para os estudantes quanto para o futuro do país.

REFERENCIAS
Savoia, J. R. P., Saito, A. T., (#38) Santana, F.A. (2007). Alfredo Meneghetti. Educação Financeira. 1°Ed.pg 19. 2014 Claudia M. J.
Forte. Estratégia nacional de educação financeira (enef) em busca de um brasilmelhor, 1ª edição, novembro de 2020, Pag 87.
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TITULO AUSÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA ESEUS PROBLEMAS DECORRENTES

INTRODUCAO

A Educação financeira é um assunto, que se tem um papel fundamental nas nossas vidas, umtema de suma importância que deveria
ser compartilhado desde a infância, tanto dentro doslares como nas escolas. Infelizmente estamos incluídos em uma cultura, que a
educaçãofinanceira é tardia para crianças e adolescentes, principalmente quando a relacionamos entreas classes mais pobres,
“preocupação explícita do MEC com a inserção da educaçãofinanceira no ensino” (SAVOIA, SAITO (#38) SANTANA, 2007, p. 1134).
Cerca de 46% dosbrasileiros com idade entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso e estão inadimplentes noBrasil. Entre os que têm
idade entre 18 e 24 anos, a proporção é de 19%, o que juntos,representam 12,5 milhões de pessoas (SPC, 2022). “A tendência
consumista de muitos jovensé insustentável no médio prazo”. A hipótese a ser considerada é que a construção precoce dehábitos
de consumo saudáveis possa contribuir para redução futura de jovens inadimplentes noBrasil. (MENEGHETTI, 2014).

OBJETIVOS
Objetiva-se discutir a importância da educação financeira nas escolas, como possibilidade deformar cidadãos mais conscientizados
na gestão de suas respectivas finanças.

METODOLOGIA
O referido artigo descreve os principais conceitos utilizados para realização desta pesquisaqualitativa, com temas abordados sobre
educação financeira, por meio de pesquisasbibliográficas, artigos, livros e portais especializados.

RESULTADOS

Em decorrência de uma pesquisa realizada O Brasil ainda ocupa o 74º lugar no ranking globalnos níveis de educação financeira de
acordo com a pesquisa S(#38)P Ratings Services GlobalFinancial Literacy Survey. Estima-se que 45% da população brasileira é
sustentada porrecursos públicos, são 93,4 milhões de pessoas vivendo do dinheiro do estado. A quantidadede endividados bateu
recorde em março onde 77,5% das famílias brasileiras fecharam o mêscom alguma dívida, esse foi o maior percentual desde o
começo dos registros. (CNC, 2021)

CONCLUSOES

Conclui-se que por meio do estudo e do conhecimento, os jovens que tiverem o conhecimento,desde cedo através das escolas,
sobre o mundo financeiro, saberá lidar cada vez melhor com oseu dinheiro, saberá a importância de realizar um bom planejamento,
saberá fazerinvestimentos adequados para a sua necessidade, não causando tanto endividamento, tendouma saúde financeira
estável, gastar somente aquilo que está planejado, e dentro do seuorçamento financeiro. Desse modo, a educação financeira nas
escolas e de extremaimportância, tanto para os estudantes quanto para o futuro do país.

REFERENCIAS
Savoia, J. R. P., Saito, A. T., (#38) Santana, F.A. (2007). Alfredo Meneghetti. Educação Financeira. 1°Ed.pg 19. 2014 Claudia M. J.
Forte. Estratégia nacional de educação financeira (enef) em busca de um brasilmelhor, 1ª edição, novembro de 2020, Pag 87.
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Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO AUSÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA ESEUS PROBLEMAS DECORRENTES

INTRODUCAO

A Educação financeira é um assunto, que se tem um papel fundamental nas nossas vidas, umtema de suma importância que deveria
ser compartilhado desde a infância, tanto dentro doslares como nas escolas. Infelizmente estamos incluídos em uma cultura, que a
educaçãofinanceira é tardia para crianças e adolescentes, principalmente quando a relacionamos entreas classes mais pobres,
“preocupação explícita do MEC com a inserção da educaçãofinanceira no ensino” (SAVOIA, SAITO (#38) SANTANA, 2007, p. 1134).
Cerca de 46% dosbrasileiros com idade entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso e estão inadimplentes noBrasil. Entre os que têm
idade entre 18 e 24 anos, a proporção é de 19%, o que juntos,representam 12,5 milhões de pessoas (SPC, 2022). “A tendência
consumista de muitos jovensé insustentável no médio prazo”. A hipótese a ser considerada é que a construção precoce dehábitos
de consumo saudáveis possa contribuir para redução futura de jovens inadimplentes noBrasil. (MENEGHETTI, 2014).

OBJETIVOS
Objetiva-se discutir a importância da educação financeira nas escolas, como possibilidade deformar cidadãos mais conscientizados
na gestão de suas respectivas finanças.

METODOLOGIA
O referido artigo descreve os principais conceitos utilizados para realização desta pesquisaqualitativa, com temas abordados sobre
educação financeira, por meio de pesquisasbibliográficas, artigos, livros e portais especializados.

RESULTADOS

Em decorrência de uma pesquisa realizada O Brasil ainda ocupa o 74º lugar no ranking globalnos níveis de educação financeira de
acordo com a pesquisa S(#38)P Ratings Services GlobalFinancial Literacy Survey. Estima-se que 45% da população brasileira é
sustentada porrecursos públicos, são 93,4 milhões de pessoas vivendo do dinheiro do estado. A quantidadede endividados bateu
recorde em março onde 77,5% das famílias brasileiras fecharam o mêscom alguma dívida, esse foi o maior percentual desde o
começo dos registros. (CNC, 2021)

CONCLUSOES

Conclui-se que por meio do estudo e do conhecimento, os jovens que tiverem o conhecimento,desde cedo através das escolas,
sobre o mundo financeiro, saberá lidar cada vez melhor com oseu dinheiro, saberá a importância de realizar um bom planejamento,
saberá fazerinvestimentos adequados para a sua necessidade, não causando tanto endividamento, tendouma saúde financeira
estável, gastar somente aquilo que está planejado, e dentro do seuorçamento financeiro. Desse modo, a educação financeira nas
escolas e de extremaimportância, tanto para os estudantes quanto para o futuro do país.

REFERENCIAS
Savoia, J. R. P., Saito, A. T., (#38) Santana, F.A. (2007). Alfredo Meneghetti. Educação Financeira. 1°Ed.pg 19. 2014 Claudia M. J.
Forte. Estratégia nacional de educação financeira (enef) em busca de um brasilmelhor, 1ª edição, novembro de 2020, Pag 87.
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Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO AUSÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA ESEUS PROBLEMAS DECORRENTES

INTRODUCAO

A Educação financeira é um assunto, que se tem um papel fundamental nas nossas vidas, umtema de suma importância que deveria
ser compartilhado desde a infância, tanto dentro doslares como nas escolas. Infelizmente estamos incluídos em uma cultura, que a
educaçãofinanceira é tardia para crianças e adolescentes, principalmente quando a relacionamos entreas classes mais pobres,
“preocupação explícita do MEC com a inserção da educaçãofinanceira no ensino” (SAVOIA, SAITO (#38) SANTANA, 2007, p. 1134).
Cerca de 46% dosbrasileiros com idade entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso e estão inadimplentes noBrasil. Entre os que têm
idade entre 18 e 24 anos, a proporção é de 19%, o que juntos,representam 12,5 milhões de pessoas (SPC, 2022). “A tendência
consumista de muitos jovensé insustentável no médio prazo”. A hipótese a ser considerada é que a construção precoce dehábitos
de consumo saudáveis possa contribuir para redução futura de jovens inadimplentes noBrasil. (MENEGHETTI, 2014).

OBJETIVOS
Objetiva-se discutir a importância da educação financeira nas escolas, como possibilidade deformar cidadãos mais conscientizados
na gestão de suas respectivas finanças.

METODOLOGIA
O referido artigo descreve os principais conceitos utilizados para realização desta pesquisaqualitativa, com temas abordados sobre
educação financeira, por meio de pesquisasbibliográficas, artigos, livros e portais especializados.

RESULTADOS

Em decorrência de uma pesquisa realizada O Brasil ainda ocupa o 74º lugar no ranking globalnos níveis de educação financeira de
acordo com a pesquisa S(#38)P Ratings Services GlobalFinancial Literacy Survey. Estima-se que 45% da população brasileira é
sustentada porrecursos públicos, são 93,4 milhões de pessoas vivendo do dinheiro do estado. A quantidadede endividados bateu
recorde em março onde 77,5% das famílias brasileiras fecharam o mêscom alguma dívida, esse foi o maior percentual desde o
começo dos registros. (CNC, 2021)

CONCLUSOES

Conclui-se que por meio do estudo e do conhecimento, os jovens que tiverem o conhecimento,desde cedo através das escolas,
sobre o mundo financeiro, saberá lidar cada vez melhor com oseu dinheiro, saberá a importância de realizar um bom planejamento,
saberá fazerinvestimentos adequados para a sua necessidade, não causando tanto endividamento, tendouma saúde financeira
estável, gastar somente aquilo que está planejado, e dentro do seuorçamento financeiro. Desse modo, a educação financeira nas
escolas e de extremaimportância, tanto para os estudantes quanto para o futuro do país.

REFERENCIAS
Savoia, J. R. P., Saito, A. T., (#38) Santana, F.A. (2007). Alfredo Meneghetti. Educação Financeira. 1°Ed.pg 19. 2014 Claudia M. J.
Forte. Estratégia nacional de educação financeira (enef) em busca de um brasilmelhor, 1ª edição, novembro de 2020, Pag 87.
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Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO AUSÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA ESEUS PROBLEMAS DECORRENTES

INTRODUCAO

A Educação financeira é um assunto, que se tem um papel fundamental nas nossas vidas, umtema de suma importância que deveria
ser compartilhado desde a infância, tanto dentro doslares como nas escolas. Infelizmente estamos incluídos em uma cultura, que a
educaçãofinanceira é tardia para crianças e adolescentes, principalmente quando a relacionamos entreas classes mais pobres,
“preocupação explícita do MEC com a inserção da educaçãofinanceira no ensino” (SAVOIA, SAITO (#38) SANTANA, 2007, p. 1134).
Cerca de 46% dosbrasileiros com idade entre 25 e 29 anos têm dívidas em atraso e estão inadimplentes noBrasil. Entre os que têm
idade entre 18 e 24 anos, a proporção é de 19%, o que juntos,representam 12,5 milhões de pessoas (SPC, 2022). “A tendência
consumista de muitos jovensé insustentável no médio prazo”. A hipótese a ser considerada é que a construção precoce dehábitos
de consumo saudáveis possa contribuir para redução futura de jovens inadimplentes noBrasil. (MENEGHETTI, 2014).

OBJETIVOS
Objetiva-se discutir a importância da educação financeira nas escolas, como possibilidade deformar cidadãos mais conscientizados
na gestão de suas respectivas finanças.

METODOLOGIA
O referido artigo descreve os principais conceitos utilizados para realização desta pesquisaqualitativa, com temas abordados sobre
educação financeira, por meio de pesquisasbibliográficas, artigos, livros e portais especializados.

RESULTADOS

Em decorrência de uma pesquisa realizada O Brasil ainda ocupa o 74º lugar no ranking globalnos níveis de educação financeira de
acordo com a pesquisa S(#38)P Ratings Services GlobalFinancial Literacy Survey. Estima-se que 45% da população brasileira é
sustentada porrecursos públicos, são 93,4 milhões de pessoas vivendo do dinheiro do estado. A quantidadede endividados bateu
recorde em março onde 77,5% das famílias brasileiras fecharam o mêscom alguma dívida, esse foi o maior percentual desde o
começo dos registros. (CNC, 2021)

CONCLUSOES

Conclui-se que por meio do estudo e do conhecimento, os jovens que tiverem o conhecimento,desde cedo através das escolas,
sobre o mundo financeiro, saberá lidar cada vez melhor com oseu dinheiro, saberá a importância de realizar um bom planejamento,
saberá fazerinvestimentos adequados para a sua necessidade, não causando tanto endividamento, tendouma saúde financeira
estável, gastar somente aquilo que está planejado, e dentro do seuorçamento financeiro. Desse modo, a educação financeira nas
escolas e de extremaimportância, tanto para os estudantes quanto para o futuro do país.

REFERENCIAS
Savoia, J. R. P., Saito, A. T., (#38) Santana, F.A. (2007). Alfredo Meneghetti. Educação Financeira. 1°Ed.pg 19. 2014 Claudia M. J.
Forte. Estratégia nacional de educação financeira (enef) em busca de um brasilmelhor, 1ª edição, novembro de 2020, Pag 87.
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Renan Ponte Marianno

TITULO Racismo Estrutural no Brasil

INTRODUCAO
O presente artigo tem como objetivo promover reflexões sobre os contextos históricos do racismo estrutural no Brasil, e os
aspectos históricos da discriminação racial e suas influências na educação, cultura e nas áreas sociais. Tendo como base a história
do negro no Brasil.

OBJETIVOS
Verificar e analisar os aspectos que levam a discriminação racial e suas influências, e quais as questões que norteiam o negro no
Brasil.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, sobre o lugar de fala do negro no Brasil, e da mesma forma conhecer as questões sociais que
promovem desigualdade, e buscar novos caminhos a despeito das questões sociais no Brasil, bem como descrever o papel do negro
em sociedade; e apresentar quais os benefícios para uma sociedade justa e igualitária.

RESULTADOS

Para compreendermos as questões mencionadas, foram realizadas diversas pesquisas bibliográficas, utilizando a metodologia
bibliográfica que compreende o estudo sistematizado baseado em livros, internet, e artigos científicos. Portanto, reuniu dados e
informações sobre o racismo estrutural e lugar de fala, trazendo luzes e resultados importantes com o propósito de responder ao
seguinte problema de pesquisa: Racismo estrutural, como forma de propor novos caminhos, frente a discriminação racial no Brasil.

CONCLUSOES

Destacando a importância do tema em questão e seus desafios e limitações e diante dos desafios e por meio de todo o estudo
realizado e das sugestões apontadas, é possível afirmar que através das políticas públicas assertivas, e da promoção do negro em
sua cultura, e através de processos educativos. É possível trilhar novos caminhos contra o racismo, promovendo dessa forma a
inclusão social e cultural do negro em sociedade.

REFERENCIAS
1. Almeida, S. L. (2019). Racismo estrutural. Pólen. 2. Federais, C. d. (05 de 10 de 2022). Atividade Legislativa. Fonte: Portal da
Câmara dos Deputados: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1989/lei-7716-5-janeiro-1989-356354-publicacaooriginal-1-
pl.html 3. Ribeiro, D. (2019). Lugar de fala. Pólen.
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TITULO Racismo Estrutural no Brasil

INTRODUCAO
O presente artigo tem como objetivo promover reflexões sobre os contextos históricos do racismo estrutural no Brasil, e os
aspectos históricos da discriminação racial e suas influências na educação, cultura e nas áreas sociais. Tendo como base a história
do negro no Brasil.

OBJETIVOS
Verificar e analisar os aspectos que levam a discriminação racial e suas influências, e quais as questões que norteiam o negro no
Brasil.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, sobre o lugar de fala do negro no Brasil, e da mesma forma conhecer as questões sociais que
promovem desigualdade, e buscar novos caminhos a despeito das questões sociais no Brasil, bem como descrever o papel do negro
em sociedade; e apresentar quais os benefícios para uma sociedade justa e igualitária.

RESULTADOS

Para compreendermos as questões mencionadas, foram realizadas diversas pesquisas bibliográficas, utilizando a metodologia
bibliográfica que compreende o estudo sistematizado baseado em livros, internet, e artigos científicos. Portanto, reuniu dados e
informações sobre o racismo estrutural e lugar de fala, trazendo luzes e resultados importantes com o propósito de responder ao
seguinte problema de pesquisa: Racismo estrutural, como forma de propor novos caminhos, frente a discriminação racial no Brasil.

CONCLUSOES

Destacando a importância do tema em questão e seus desafios e limitações e diante dos desafios e por meio de todo o estudo
realizado e das sugestões apontadas, é possível afirmar que através das políticas públicas assertivas, e da promoção do negro em
sua cultura, e através de processos educativos. É possível trilhar novos caminhos contra o racismo, promovendo dessa forma a
inclusão social e cultural do negro em sociedade.

REFERENCIAS
1. Almeida, S. L. (2019). Racismo estrutural. Pólen. 2. Federais, C. d. (05 de 10 de 2022). Atividade Legislativa. Fonte: Portal da
Câmara dos Deputados: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1989/lei-7716-5-janeiro-1989-356354-publicacaooriginal-1-
pl.html 3. Ribeiro, D. (2019). Lugar de fala. Pólen.
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Renan Ponte Marianno

TITULO Racismo Estrutural no Brasil

INTRODUCAO
O presente artigo tem como objetivo promover reflexões sobre os contextos históricos do racismo estrutural no Brasil, e os
aspectos históricos da discriminação racial e suas influências na educação, cultura e nas áreas sociais. Tendo como base a história
do negro no Brasil.

OBJETIVOS
Verificar e analisar os aspectos que levam a discriminação racial e suas influências, e quais as questões que norteiam o negro no
Brasil.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, sobre o lugar de fala do negro no Brasil, e da mesma forma conhecer as questões sociais que
promovem desigualdade, e buscar novos caminhos a despeito das questões sociais no Brasil, bem como descrever o papel do negro
em sociedade; e apresentar quais os benefícios para uma sociedade justa e igualitária.

RESULTADOS

Para compreendermos as questões mencionadas, foram realizadas diversas pesquisas bibliográficas, utilizando a metodologia
bibliográfica que compreende o estudo sistematizado baseado em livros, internet, e artigos científicos. Portanto, reuniu dados e
informações sobre o racismo estrutural e lugar de fala, trazendo luzes e resultados importantes com o propósito de responder ao
seguinte problema de pesquisa: Racismo estrutural, como forma de propor novos caminhos, frente a discriminação racial no Brasil.

CONCLUSOES

Destacando a importância do tema em questão e seus desafios e limitações e diante dos desafios e por meio de todo o estudo
realizado e das sugestões apontadas, é possível afirmar que através das políticas públicas assertivas, e da promoção do negro em
sua cultura, e através de processos educativos. É possível trilhar novos caminhos contra o racismo, promovendo dessa forma a
inclusão social e cultural do negro em sociedade.

REFERENCIAS
1. Almeida, S. L. (2019). Racismo estrutural. Pólen. 2. Federais, C. d. (05 de 10 de 2022). Atividade Legislativa. Fonte: Portal da
Câmara dos Deputados: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1989/lei-7716-5-janeiro-1989-356354-publicacaooriginal-1-
pl.html 3. Ribeiro, D. (2019). Lugar de fala. Pólen.
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TITULO Ergonomia em tempos de home office e análise de seus riscos frente à pandemia de Covid-19

INTRODUCAO

A Covid-19 afetou a população em diversos aspectos, seja físico, mental ou profissional. Muitas empresas tiveram que adequar
seus protocolos à nova realidade. Como exemplo de adaptação ao momento vivenciado, temos a transferência do local de trabalho
para o ambiente residencial. O trabalhador passou a desenvolver suas atividades próximo de sua família; as corporações reduziram
custos fixos, dentre alguns benefícios. Todavia, o empregado também experimentou o lado ruim da mudança, pois nem sempre sua
residência era adaptada à rotina de labor – mobiliário inadequado, sobrecarga de trabalho, interferências ambientais, conflitos
familiares, acarretando danos à sua saúde física e mental. Faz-se então necessária a avaliação dos riscos e da ergonomia do
ambiente residencial, e as devidas correções visando proporcionar qualidade e bem-estar no ambiente de trabalho, e aumentar a
produtividade do trabalhador.

OBJETIVOS
Discutir sobre possíveis efeitos ocasionados pela pandemia na rotina corporativa e sugerir algumas adaptações na residência do
trabalhador.

METODOLOGIA

Realizada pesquisa literária por meio de revisão bibliográfica em artigos científicos publicados em revistas técnicas, anais de
eventos e normas regulamentadoras, com os dados é possível discutir sobre os impactos da modalidade home office diante da
Covid-19 e pós pandemia, considerando os aspectos ergonômicos para postos de trabalho, previstos em ambientes corporativos,
porém possivelmente desconsiderados em ambientes residenciais.

RESULTADOS

A nova rotina surpreendeu muitas corporações, que adequaram seus protocolos operacionais em curto lapso temporal. Os
empregados também precisaram se adaptar à realidade, desempenhando suas atividades em casa. Contudo, apesar dos benefícios
de ordem econômica, vários trabalhadores não possuíam ergonomia adequada em suas residências, mostrando a necessidade de
avaliar os riscos oriundos desta falta de ergonomia, além de modificações no ambiente laboral. Ainda, devido ao prolongado
período de isolamento social, alguns trabalhadores passaram a sofrer as consequências da restrição ao ambiente doméstico: com a
queda no número de casos, aos poucos as empresas foram reinserindo os mesmos ao ambiente corporativo.

CONCLUSOES

A nova rotina surpreendeu muitas corporações, que adequaram seus protocolos operacionais em curto lapso temporal. Os
empregados também precisaram se adaptar à realidade, desempenhando suas atividades em casa. Contudo, apesar dos benefícios
de ordem econômica, vários trabalhadores não possuíam ergonomia adequada em suas residências, mostrando a necessidade de
avaliar os riscos oriundos desta falta de ergonomia, além de modificações no ambiente laboral. Ainda, devido ao prolongado
período de isolamento social, alguns trabalhadores passaram a sofrer as consequências da restrição ao ambiente doméstico: com a
queda no número de casos, aos poucos as empresas foram reinserindo os mesmos ao ambiente corporativo.

REFERENCIAS

ALMEIDA, M. S. Dignidade do trabalhador em home office. Universidade Tiradentes – UNIT. Aracaju-SE, Junho de 2018. BORTOLAN,
G. M. Z. et al. Modelo visual do design de interação no ambiente de home office: espaço físico, atividade e usuário. Ação
Ergonômica. Vol 15, número I. 2022. Disponível em: abergo-16-1-e202208.pdf (periodikos.com.br). Acesso em: 09/09/2022.
CALIXTO, E. Uma metodologia para gerenciamento de risco em empreendimentos: estudo de caso na Indústria de petróleo.
Disponível em: XXVI ENEGEP – Fortaleza, CE, 09 a 11 de Outubro de 2006. Acesso em: 10/09/2022. DAVIS, K. G. et al. The Home
Office: Ergonomic Lessons From the new normal. Ergonomics in Design, v. 28, n. 04, p. 04-10, 2020. DOI:
https://doi.org/10.1177/1064804620937907. Acesso em: 09/09/2022. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. An employers’
guide on working from home in response to the outbreak of COVID-19. Switzerland: ILO, 2020. Disponível em:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--- act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf. Acesso em
09/09/2022. JANNECK, M.; JENT, S.; WEBER, P.; NISSEN, H. Ergonomics to Go: Designing the Mobile Workspace. International
Journal of Human-Computer Interaction. v. 34, p. 1052-1062, 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/10447318.2017.1413057. Acesso
em: 09/09/2022. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. NR-17. Ergonomia. Disponível em: www.gov.br/trabalho-e-
previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-
regulamentadoras/nr-17.pdf. Acesso em: 09/09/2022.
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TITULO Ergonomia em tempos de home office e análise de seus riscos frente à pandemia de Covid-19

INTRODUCAO

A Covid-19 afetou a população em diversos aspectos, seja físico, mental ou profissional. Muitas empresas tiveram que adequar
seus protocolos à nova realidade. Como exemplo de adaptação ao momento vivenciado, temos a transferência do local de trabalho
para o ambiente residencial. O trabalhador passou a desenvolver suas atividades próximo de sua família; as corporações reduziram
custos fixos, dentre alguns benefícios. Todavia, o empregado também experimentou o lado ruim da mudança, pois nem sempre sua
residência era adaptada à rotina de labor – mobiliário inadequado, sobrecarga de trabalho, interferências ambientais, conflitos
familiares, acarretando danos à sua saúde física e mental. Faz-se então necessária a avaliação dos riscos e da ergonomia do
ambiente residencial, e as devidas correções visando proporcionar qualidade e bem-estar no ambiente de trabalho, e aumentar a
produtividade do trabalhador.

OBJETIVOS
Discutir sobre possíveis efeitos ocasionados pela pandemia na rotina corporativa e sugerir algumas adaptações na residência do
trabalhador.

METODOLOGIA

Realizada pesquisa literária por meio de revisão bibliográfica em artigos científicos publicados em revistas técnicas, anais de
eventos e normas regulamentadoras, com os dados é possível discutir sobre os impactos da modalidade home office diante da
Covid-19 e pós pandemia, considerando os aspectos ergonômicos para postos de trabalho, previstos em ambientes corporativos,
porém possivelmente desconsiderados em ambientes residenciais.

RESULTADOS

A nova rotina surpreendeu muitas corporações, que adequaram seus protocolos operacionais em curto lapso temporal. Os
empregados também precisaram se adaptar à realidade, desempenhando suas atividades em casa. Contudo, apesar dos benefícios
de ordem econômica, vários trabalhadores não possuíam ergonomia adequada em suas residências, mostrando a necessidade de
avaliar os riscos oriundos desta falta de ergonomia, além de modificações no ambiente laboral. Ainda, devido ao prolongado
período de isolamento social, alguns trabalhadores passaram a sofrer as consequências da restrição ao ambiente doméstico: com a
queda no número de casos, aos poucos as empresas foram reinserindo os mesmos ao ambiente corporativo.

CONCLUSOES

A nova rotina surpreendeu muitas corporações, que adequaram seus protocolos operacionais em curto lapso temporal. Os
empregados também precisaram se adaptar à realidade, desempenhando suas atividades em casa. Contudo, apesar dos benefícios
de ordem econômica, vários trabalhadores não possuíam ergonomia adequada em suas residências, mostrando a necessidade de
avaliar os riscos oriundos desta falta de ergonomia, além de modificações no ambiente laboral. Ainda, devido ao prolongado
período de isolamento social, alguns trabalhadores passaram a sofrer as consequências da restrição ao ambiente doméstico: com a
queda no número de casos, aos poucos as empresas foram reinserindo os mesmos ao ambiente corporativo.

REFERENCIAS

ALMEIDA, M. S. Dignidade do trabalhador em home office. Universidade Tiradentes – UNIT. Aracaju-SE, Junho de 2018. BORTOLAN,
G. M. Z. et al. Modelo visual do design de interação no ambiente de home office: espaço físico, atividade e usuário. Ação
Ergonômica. Vol 15, número I. 2022. Disponível em: abergo-16-1-e202208.pdf (periodikos.com.br). Acesso em: 09/09/2022.
CALIXTO, E. Uma metodologia para gerenciamento de risco em empreendimentos: estudo de caso na Indústria de petróleo.
Disponível em: XXVI ENEGEP – Fortaleza, CE, 09 a 11 de Outubro de 2006. Acesso em: 10/09/2022. DAVIS, K. G. et al. The Home
Office: Ergonomic Lessons From the new normal. Ergonomics in Design, v. 28, n. 04, p. 04-10, 2020. DOI:
https://doi.org/10.1177/1064804620937907. Acesso em: 09/09/2022. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. An employers’
guide on working from home in response to the outbreak of COVID-19. Switzerland: ILO, 2020. Disponível em:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--- act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf. Acesso em
09/09/2022. JANNECK, M.; JENT, S.; WEBER, P.; NISSEN, H. Ergonomics to Go: Designing the Mobile Workspace. International
Journal of Human-Computer Interaction. v. 34, p. 1052-1062, 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/10447318.2017.1413057. Acesso
em: 09/09/2022. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. NR-17. Ergonomia. Disponível em: www.gov.br/trabalho-e-
previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-
regulamentadoras/nr-17.pdf. Acesso em: 09/09/2022.
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TITULO Estudo sobre a Desigualdade de Gênero no Mercado de Trabalho

INTRODUCAO

A questão da diferença de gênero é algo cultural, enraizado na sociedade, em busca de uma reflexão e mudança comportamental. É
necessário entender os motivos das diferenças de gênero buscando soluções. O estudo propôs entender eventuais desigualdades
de gênero mantendo em evidência discussões históricas sobre a temática. A pesquisa contribui com indicadores que direcionam a
necessidade de mudanças sociais que impliquem em melhores condições para o gênero feminino no mercado de trabalho.

OBJETIVOS
A pesquisa visa analisar a participação e prevalência de gênero, buscando fatores que influenciam a desigualdade no mercado de
trabalho, refletindo sobre a importância da discussão e de ações para solução da problemática.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa contando com 208 respondentes, aplicação de questionário abordando escolaridade, área de atuação,
idade, faixa salarial, filhos e gênero.

RESULTADOS

A interpretação dos dados da pesquisa sugere uma discreta prevalência masculina no mercado de trabalho representando 68%
contra 63% do público feminino. A pesquisa revelou que a presença de crianças pequenas (até 3 anos de idade) acentua a
desigualdade de gênero. Os setores de Saúde (6%), Educação (9%), Atividades Domésticas (7%) e de Recursos Humanos (11%) têm
a prevalência do gênero feminino comparado ao masculino centrado nas áreas de Tecnologia (13%) e Construção Civil (17%). O
estudo também apresenta uma diferença de renda estando o gênero masculino acima do feminino com acentuada diferença entre
as faixas salariais.

CONCLUSOES

Por meio do desenvolvimento desta pesquisa foi possível analisar a participação das mulheres no mercado de trabalho analisando a
questão da desigualdade de gênero. Os resultados sugerem uma equiparação no percentual de empregabilidade com uma diferença
de apenas 5%, no entanto, fortemente acentuada quando analisado a variável de crianças até três anos, representando uma
diferença de 30% a menor para o gênero feminino. Em relação a formação no ensino médio e superior não foi identificada
desigualdade no acesso à educação. No âmbito profissional, foi identificada forte concentração de atuação do gênero feminino nas
áreas de beleza, educação, serviços domésticos e recursos humanos, já em relação ao gênero masculino, as principais áreas de
atuação são tecnologia da informação e construção civil. Os resultados provocam uma reflexão para a necessidade de mudança nas
políticas sociais caminhando para a igualdade de gênero. Os fatores que acentuaram a desigualdade de gênero a partir da
interpretação dos dados desta pesquisa foram: limitação de acesso as áreas profissionais com predominância masculina,
existência de crianças menores de três anos, e, remuneração. Sugere-se análise com amostras maiores como base comparativa de
resultados.

REFERENCIAS

BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. Trabalho e gênero no Brasil nos últimos dez anos. Disponível em:
(#60)http://www.scielo.br/pdf/cp/v37n132/a0337132.pdf(#62). Acesso em: 01/10/2022. IBGE. Estatística de Gênero. Disponível em
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101784_informativo.pdf acessado em 07/10/2022. MAIA, Katy; LIRA, Sachiko
Araki. A mulher no mercado de trabalho. IPEA Disponível em http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5177, acesso em
01/10/2022
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga

TITULO Estudo sobre a Desigualdade de Gênero no Mercado de Trabalho

INTRODUCAO

A questão da diferença de gênero é algo cultural, enraizado na sociedade, em busca de uma reflexão e mudança comportamental. É
necessário entender os motivos das diferenças de gênero buscando soluções. O estudo propôs entender eventuais desigualdades
de gênero mantendo em evidência discussões históricas sobre a temática. A pesquisa contribui com indicadores que direcionam a
necessidade de mudanças sociais que impliquem em melhores condições para o gênero feminino no mercado de trabalho.

OBJETIVOS
A pesquisa visa analisar a participação e prevalência de gênero, buscando fatores que influenciam a desigualdade no mercado de
trabalho, refletindo sobre a importância da discussão e de ações para solução da problemática.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa contando com 208 respondentes, aplicação de questionário abordando escolaridade, área de atuação,
idade, faixa salarial, filhos e gênero.

RESULTADOS

A interpretação dos dados da pesquisa sugere uma discreta prevalência masculina no mercado de trabalho representando 68%
contra 63% do público feminino. A pesquisa revelou que a presença de crianças pequenas (até 3 anos de idade) acentua a
desigualdade de gênero. Os setores de Saúde (6%), Educação (9%), Atividades Domésticas (7%) e de Recursos Humanos (11%) têm
a prevalência do gênero feminino comparado ao masculino centrado nas áreas de Tecnologia (13%) e Construção Civil (17%). O
estudo também apresenta uma diferença de renda estando o gênero masculino acima do feminino com acentuada diferença entre
as faixas salariais.

CONCLUSOES

Por meio do desenvolvimento desta pesquisa foi possível analisar a participação das mulheres no mercado de trabalho analisando a
questão da desigualdade de gênero. Os resultados sugerem uma equiparação no percentual de empregabilidade com uma diferença
de apenas 5%, no entanto, fortemente acentuada quando analisado a variável de crianças até três anos, representando uma
diferença de 30% a menor para o gênero feminino. Em relação a formação no ensino médio e superior não foi identificada
desigualdade no acesso à educação. No âmbito profissional, foi identificada forte concentração de atuação do gênero feminino nas
áreas de beleza, educação, serviços domésticos e recursos humanos, já em relação ao gênero masculino, as principais áreas de
atuação são tecnologia da informação e construção civil. Os resultados provocam uma reflexão para a necessidade de mudança nas
políticas sociais caminhando para a igualdade de gênero. Os fatores que acentuaram a desigualdade de gênero a partir da
interpretação dos dados desta pesquisa foram: limitação de acesso as áreas profissionais com predominância masculina,
existência de crianças menores de três anos, e, remuneração. Sugere-se análise com amostras maiores como base comparativa de
resultados.

REFERENCIAS

BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. Trabalho e gênero no Brasil nos últimos dez anos. Disponível em:
(#60)http://www.scielo.br/pdf/cp/v37n132/a0337132.pdf(#62). Acesso em: 01/10/2022. IBGE. Estatística de Gênero. Disponível em
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101784_informativo.pdf acessado em 07/10/2022. MAIA, Katy; LIRA, Sachiko
Araki. A mulher no mercado de trabalho. IPEA Disponível em http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5177, acesso em
01/10/2022
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TITULO Estudo sobre a Desigualdade de Gênero no Mercado de Trabalho

INTRODUCAO

A questão da diferença de gênero é algo cultural, enraizado na sociedade, em busca de uma reflexão e mudança comportamental. É
necessário entender os motivos das diferenças de gênero buscando soluções. O estudo propôs entender eventuais desigualdades
de gênero mantendo em evidência discussões históricas sobre a temática. A pesquisa contribui com indicadores que direcionam a
necessidade de mudanças sociais que impliquem em melhores condições para o gênero feminino no mercado de trabalho.

OBJETIVOS
A pesquisa visa analisar a participação e prevalência de gênero, buscando fatores que influenciam a desigualdade no mercado de
trabalho, refletindo sobre a importância da discussão e de ações para solução da problemática.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa contando com 208 respondentes, aplicação de questionário abordando escolaridade, área de atuação,
idade, faixa salarial, filhos e gênero.

RESULTADOS

A interpretação dos dados da pesquisa sugere uma discreta prevalência masculina no mercado de trabalho representando 68%
contra 63% do público feminino. A pesquisa revelou que a presença de crianças pequenas (até 3 anos de idade) acentua a
desigualdade de gênero. Os setores de Saúde (6%), Educação (9%), Atividades Domésticas (7%) e de Recursos Humanos (11%) têm
a prevalência do gênero feminino comparado ao masculino centrado nas áreas de Tecnologia (13%) e Construção Civil (17%). O
estudo também apresenta uma diferença de renda estando o gênero masculino acima do feminino com acentuada diferença entre
as faixas salariais.

CONCLUSOES

Por meio do desenvolvimento desta pesquisa foi possível analisar a participação das mulheres no mercado de trabalho analisando a
questão da desigualdade de gênero. Os resultados sugerem uma equiparação no percentual de empregabilidade com uma diferença
de apenas 5%, no entanto, fortemente acentuada quando analisado a variável de crianças até três anos, representando uma
diferença de 30% a menor para o gênero feminino. Em relação a formação no ensino médio e superior não foi identificada
desigualdade no acesso à educação. No âmbito profissional, foi identificada forte concentração de atuação do gênero feminino nas
áreas de beleza, educação, serviços domésticos e recursos humanos, já em relação ao gênero masculino, as principais áreas de
atuação são tecnologia da informação e construção civil. Os resultados provocam uma reflexão para a necessidade de mudança nas
políticas sociais caminhando para a igualdade de gênero. Os fatores que acentuaram a desigualdade de gênero a partir da
interpretação dos dados desta pesquisa foram: limitação de acesso as áreas profissionais com predominância masculina,
existência de crianças menores de três anos, e, remuneração. Sugere-se análise com amostras maiores como base comparativa de
resultados.

REFERENCIAS

BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. Trabalho e gênero no Brasil nos últimos dez anos. Disponível em:
(#60)http://www.scielo.br/pdf/cp/v37n132/a0337132.pdf(#62). Acesso em: 01/10/2022. IBGE. Estatística de Gênero. Disponível em
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101784_informativo.pdf acessado em 07/10/2022. MAIA, Katy; LIRA, Sachiko
Araki. A mulher no mercado de trabalho. IPEA Disponível em http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5177, acesso em
01/10/2022

Página 1349



19500 - 25º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2022 14011
Administração de

Empresas
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

4047125 - JOYCE SANTOS DUARTE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo do Impacto da Pandemia nos Trabalhos Informais

INTRODUCAO

O mercado de trabalho passou por mudanças face a pandemia da COVID 19. Muitos colaboradores foram dispensados de suas
atividades laborais ou tiveram seus salários reduzidos incentivando o crescimento do trabalho informal. Esse estudo visa analisar de
modo longitudinal os dados do IBGE comparando informações do período anterior a pandemia da Covid 19 e após sua contenção em
2021.

OBJETIVOS
Essa pesquisa tem por objetivo estudar o impacto da Pandemia da Covid no trabalho informal analisando especificidades por Estado
brasileiro.

METODOLOGIA
A análise contou com dados divulgados pelo IBGE no período de 2019 a 2022 apresentando o número de trabalhos informais por
estado brasileiro.

RESULTADOS

Os resultados da análise longitudinal do período nos permitem concluir a respeito de uma discreta redução do número de trabalhos
informais no Brasil no período de 2019 a 2022. Sob a análise anual, em 2019 os três maiores Estados em relação ao índice de
informalidade foram: Pará (60,5%); Maranhão (60,5%), e; Piauí (59,5%). Os Estados que tiveram menos crescimento foram Santa
Catarina (27,3%), Distrito Federal (29,6%) e São Paulo (32%). Já em 2020, dentre os três maiores estados em relação ao percentual
de informalidade permanecem o Maranhão (60,5%) e o Pará (60,5%), inserindo o Amazonas (59,7%). Durante 2020, os Estados que
menos apresentaram crescimento permaneceram Santa Catarina (26,9%), Distrito Federal (30,7%) e São Paulo (31,1%). No ano de
2021, os Estados que estiveram em ascensão em relação a informalidade foram os mesmos de 2020: Pará (62,7%), Maranhão
(59,4%) e Amazonas (57,7%). Os Estados que menos tiveram crescimento foram Santa Catarina (27,3%), São Paulo (31,2%) e Rio
Grande do Sul (33,0%). Referente ao ano de 2022 os três maiores estados foram Pará (61,8%), Maranhão (59,4%) e Amazonas
(57,7%). Os estados que menos apresentaram informalidade foram Santa Catarina (27,2%), São Paulo (31,1%) e Distrito Federal
(31,2%).

CONCLUSOES
Ao finalizar a análise dos dados da pesquisa podemos sugerir uma discreta redução dos trabalhos informais durante a pandemia,
contrapondo a expectativa de crescimento em razão das demissões, reduções salariais dentre outras dificuldades financeiras, em
razão de questões econômicas mundiais que impactaram a economia do Brasil.

REFERENCIAS

IBGE - TAXA DE INFORMALIDADE DA POPULAÇÃO 2021. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33033-pnad-continua-trimestral-desocupacao-recua-em-15-das-27-ufs-no-4-
trimestre-de-2021. Acesso em: 18 setembro 2022. IBGE - TAXA DE INFORMALIDADE DA POPULAÇÃO 2022. Disponível em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/34641-pnad-continua-
trimestral-desocupacao-cai-em-22-das-27-ufs-no-segundo-trimestre-de-2022. Acesso em: 18 setembro 2022. TAVARES, Maria
Augusta. Trabalho informal: os fios (in)visíveis da produção capitalista, 2002. Disponível em:
https://img.fae.edu/galeria/getImage/1/361633460249798.pdf. Acesso em: 08 de outubro de 2022.
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4098676 - JÉSSICA OLIVEIRA PAIVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo do Impacto da Pandemia nos Trabalhos Informais

INTRODUCAO

O mercado de trabalho passou por mudanças face a pandemia da COVID 19. Muitos colaboradores foram dispensados de suas
atividades laborais ou tiveram seus salários reduzidos incentivando o crescimento do trabalho informal. Esse estudo visa analisar de
modo longitudinal os dados do IBGE comparando informações do período anterior a pandemia da Covid 19 e após sua contenção em
2021.

OBJETIVOS
Essa pesquisa tem por objetivo estudar o impacto da Pandemia da Covid no trabalho informal analisando especificidades por Estado
brasileiro.

METODOLOGIA
A análise contou com dados divulgados pelo IBGE no período de 2019 a 2022 apresentando o número de trabalhos informais por
estado brasileiro.

RESULTADOS

Os resultados da análise longitudinal do período nos permitem concluir a respeito de uma discreta redução do número de trabalhos
informais no Brasil no período de 2019 a 2022. Sob a análise anual, em 2019 os três maiores Estados em relação ao índice de
informalidade foram: Pará (60,5%); Maranhão (60,5%), e; Piauí (59,5%). Os Estados que tiveram menos crescimento foram Santa
Catarina (27,3%), Distrito Federal (29,6%) e São Paulo (32%). Já em 2020, dentre os três maiores estados em relação ao percentual
de informalidade permanecem o Maranhão (60,5%) e o Pará (60,5%), inserindo o Amazonas (59,7%). Durante 2020, os Estados que
menos apresentaram crescimento permaneceram Santa Catarina (26,9%), Distrito Federal (30,7%) e São Paulo (31,1%). No ano de
2021, os Estados que estiveram em ascensão em relação a informalidade foram os mesmos de 2020: Pará (62,7%), Maranhão
(59,4%) e Amazonas (57,7%). Os Estados que menos tiveram crescimento foram Santa Catarina (27,3%), São Paulo (31,2%) e Rio
Grande do Sul (33,0%). Referente ao ano de 2022 os três maiores estados foram Pará (61,8%), Maranhão (59,4%) e Amazonas
(57,7%). Os estados que menos apresentaram informalidade foram Santa Catarina (27,2%), São Paulo (31,1%) e Distrito Federal
(31,2%).

CONCLUSOES
Ao finalizar a análise dos dados da pesquisa podemos sugerir uma discreta redução dos trabalhos informais durante a pandemia,
contrapondo a expectativa de crescimento em razão das demissões, reduções salariais dentre outras dificuldades financeiras, em
razão de questões econômicas mundiais que impactaram a economia do Brasil.

REFERENCIAS

IBGE - TAXA DE INFORMALIDADE DA POPULAÇÃO 2021. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33033-pnad-continua-trimestral-desocupacao-recua-em-15-das-27-ufs-no-4-
trimestre-de-2021. Acesso em: 18 setembro 2022. IBGE - TAXA DE INFORMALIDADE DA POPULAÇÃO 2022. Disponível em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/34641-pnad-continua-
trimestral-desocupacao-cai-em-22-das-27-ufs-no-segundo-trimestre-de-2022. Acesso em: 18 setembro 2022. TAVARES, Maria
Augusta. Trabalho informal: os fios (in)visíveis da produção capitalista, 2002. Disponível em:
https://img.fae.edu/galeria/getImage/1/361633460249798.pdf. Acesso em: 08 de outubro de 2022.
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4136641 - GIOVANA AZEVEDO OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo do Impacto da Pandemia nos Trabalhos Informais

INTRODUCAO

O mercado de trabalho passou por mudanças face a pandemia da COVID 19. Muitos colaboradores foram dispensados de suas
atividades laborais ou tiveram seus salários reduzidos incentivando o crescimento do trabalho informal. Esse estudo visa analisar de
modo longitudinal os dados do IBGE comparando informações do período anterior a pandemia da Covid 19 e após sua contenção em
2021.

OBJETIVOS
Essa pesquisa tem por objetivo estudar o impacto da Pandemia da Covid no trabalho informal analisando especificidades por Estado
brasileiro.

METODOLOGIA
A análise contou com dados divulgados pelo IBGE no período de 2019 a 2022 apresentando o número de trabalhos informais por
estado brasileiro.

RESULTADOS

Os resultados da análise longitudinal do período nos permitem concluir a respeito de uma discreta redução do número de trabalhos
informais no Brasil no período de 2019 a 2022. Sob a análise anual, em 2019 os três maiores Estados em relação ao índice de
informalidade foram: Pará (60,5%); Maranhão (60,5%), e; Piauí (59,5%). Os Estados que tiveram menos crescimento foram Santa
Catarina (27,3%), Distrito Federal (29,6%) e São Paulo (32%). Já em 2020, dentre os três maiores estados em relação ao percentual
de informalidade permanecem o Maranhão (60,5%) e o Pará (60,5%), inserindo o Amazonas (59,7%). Durante 2020, os Estados que
menos apresentaram crescimento permaneceram Santa Catarina (26,9%), Distrito Federal (30,7%) e São Paulo (31,1%). No ano de
2021, os Estados que estiveram em ascensão em relação a informalidade foram os mesmos de 2020: Pará (62,7%), Maranhão
(59,4%) e Amazonas (57,7%). Os Estados que menos tiveram crescimento foram Santa Catarina (27,3%), São Paulo (31,2%) e Rio
Grande do Sul (33,0%). Referente ao ano de 2022 os três maiores estados foram Pará (61,8%), Maranhão (59,4%) e Amazonas
(57,7%). Os estados que menos apresentaram informalidade foram Santa Catarina (27,2%), São Paulo (31,1%) e Distrito Federal
(31,2%).

CONCLUSOES
Ao finalizar a análise dos dados da pesquisa podemos sugerir uma discreta redução dos trabalhos informais durante a pandemia,
contrapondo a expectativa de crescimento em razão das demissões, reduções salariais dentre outras dificuldades financeiras, em
razão de questões econômicas mundiais que impactaram a economia do Brasil.

REFERENCIAS

IBGE - TAXA DE INFORMALIDADE DA POPULAÇÃO 2021. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33033-pnad-continua-trimestral-desocupacao-recua-em-15-das-27-ufs-no-4-
trimestre-de-2021. Acesso em: 18 setembro 2022. IBGE - TAXA DE INFORMALIDADE DA POPULAÇÃO 2022. Disponível em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/34641-pnad-continua-
trimestral-desocupacao-cai-em-22-das-27-ufs-no-segundo-trimestre-de-2022. Acesso em: 18 setembro 2022. TAVARES, Maria
Augusta. Trabalho informal: os fios (in)visíveis da produção capitalista, 2002. Disponível em:
https://img.fae.edu/galeria/getImage/1/361633460249798.pdf. Acesso em: 08 de outubro de 2022.
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4136667 - SABRINA NASCIMENTO DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo do Impacto da Pandemia nos Trabalhos Informais

INTRODUCAO

O mercado de trabalho passou por mudanças face a pandemia da COVID 19. Muitos colaboradores foram dispensados de suas
atividades laborais ou tiveram seus salários reduzidos incentivando o crescimento do trabalho informal. Esse estudo visa analisar de
modo longitudinal os dados do IBGE comparando informações do período anterior a pandemia da Covid 19 e após sua contenção em
2021.

OBJETIVOS
Essa pesquisa tem por objetivo estudar o impacto da Pandemia da Covid no trabalho informal analisando especificidades por Estado
brasileiro.

METODOLOGIA
A análise contou com dados divulgados pelo IBGE no período de 2019 a 2022 apresentando o número de trabalhos informais por
estado brasileiro.

RESULTADOS

Os resultados da análise longitudinal do período nos permitem concluir a respeito de uma discreta redução do número de trabalhos
informais no Brasil no período de 2019 a 2022. Sob a análise anual, em 2019 os três maiores Estados em relação ao índice de
informalidade foram: Pará (60,5%); Maranhão (60,5%), e; Piauí (59,5%). Os Estados que tiveram menos crescimento foram Santa
Catarina (27,3%), Distrito Federal (29,6%) e São Paulo (32%). Já em 2020, dentre os três maiores estados em relação ao percentual
de informalidade permanecem o Maranhão (60,5%) e o Pará (60,5%), inserindo o Amazonas (59,7%). Durante 2020, os Estados que
menos apresentaram crescimento permaneceram Santa Catarina (26,9%), Distrito Federal (30,7%) e São Paulo (31,1%). No ano de
2021, os Estados que estiveram em ascensão em relação a informalidade foram os mesmos de 2020: Pará (62,7%), Maranhão
(59,4%) e Amazonas (57,7%). Os Estados que menos tiveram crescimento foram Santa Catarina (27,3%), São Paulo (31,2%) e Rio
Grande do Sul (33,0%). Referente ao ano de 2022 os três maiores estados foram Pará (61,8%), Maranhão (59,4%) e Amazonas
(57,7%). Os estados que menos apresentaram informalidade foram Santa Catarina (27,2%), São Paulo (31,1%) e Distrito Federal
(31,2%).

CONCLUSOES
Ao finalizar a análise dos dados da pesquisa podemos sugerir uma discreta redução dos trabalhos informais durante a pandemia,
contrapondo a expectativa de crescimento em razão das demissões, reduções salariais dentre outras dificuldades financeiras, em
razão de questões econômicas mundiais que impactaram a economia do Brasil.

REFERENCIAS

IBGE - TAXA DE INFORMALIDADE DA POPULAÇÃO 2021. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33033-pnad-continua-trimestral-desocupacao-recua-em-15-das-27-ufs-no-4-
trimestre-de-2021. Acesso em: 18 setembro 2022. IBGE - TAXA DE INFORMALIDADE DA POPULAÇÃO 2022. Disponível em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/34641-pnad-continua-
trimestral-desocupacao-cai-em-22-das-27-ufs-no-segundo-trimestre-de-2022. Acesso em: 18 setembro 2022. TAVARES, Maria
Augusta. Trabalho informal: os fios (in)visíveis da produção capitalista, 2002. Disponível em:
https://img.fae.edu/galeria/getImage/1/361633460249798.pdf. Acesso em: 08 de outubro de 2022.
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4137574 - ALEXANDRE PINTO DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo do Impacto da Pandemia nos Trabalhos Informais

INTRODUCAO

O mercado de trabalho passou por mudanças face a pandemia da COVID 19. Muitos colaboradores foram dispensados de suas
atividades laborais ou tiveram seus salários reduzidos incentivando o crescimento do trabalho informal. Esse estudo visa analisar de
modo longitudinal os dados do IBGE comparando informações do período anterior a pandemia da Covid 19 e após sua contenção em
2021.

OBJETIVOS
Essa pesquisa tem por objetivo estudar o impacto da Pandemia da Covid no trabalho informal analisando especificidades por Estado
brasileiro.

METODOLOGIA
A análise contou com dados divulgados pelo IBGE no período de 2019 a 2022 apresentando o número de trabalhos informais por
estado brasileiro.

RESULTADOS

Os resultados da análise longitudinal do período nos permitem concluir a respeito de uma discreta redução do número de trabalhos
informais no Brasil no período de 2019 a 2022. Sob a análise anual, em 2019 os três maiores Estados em relação ao índice de
informalidade foram: Pará (60,5%); Maranhão (60,5%), e; Piauí (59,5%). Os Estados que tiveram menos crescimento foram Santa
Catarina (27,3%), Distrito Federal (29,6%) e São Paulo (32%). Já em 2020, dentre os três maiores estados em relação ao percentual
de informalidade permanecem o Maranhão (60,5%) e o Pará (60,5%), inserindo o Amazonas (59,7%). Durante 2020, os Estados que
menos apresentaram crescimento permaneceram Santa Catarina (26,9%), Distrito Federal (30,7%) e São Paulo (31,1%). No ano de
2021, os Estados que estiveram em ascensão em relação a informalidade foram os mesmos de 2020: Pará (62,7%), Maranhão
(59,4%) e Amazonas (57,7%). Os Estados que menos tiveram crescimento foram Santa Catarina (27,3%), São Paulo (31,2%) e Rio
Grande do Sul (33,0%). Referente ao ano de 2022 os três maiores estados foram Pará (61,8%), Maranhão (59,4%) e Amazonas
(57,7%). Os estados que menos apresentaram informalidade foram Santa Catarina (27,2%), São Paulo (31,1%) e Distrito Federal
(31,2%).

CONCLUSOES
Ao finalizar a análise dos dados da pesquisa podemos sugerir uma discreta redução dos trabalhos informais durante a pandemia,
contrapondo a expectativa de crescimento em razão das demissões, reduções salariais dentre outras dificuldades financeiras, em
razão de questões econômicas mundiais que impactaram a economia do Brasil.

REFERENCIAS

IBGE - TAXA DE INFORMALIDADE DA POPULAÇÃO 2021. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33033-pnad-continua-trimestral-desocupacao-recua-em-15-das-27-ufs-no-4-
trimestre-de-2021. Acesso em: 18 setembro 2022. IBGE - TAXA DE INFORMALIDADE DA POPULAÇÃO 2022. Disponível em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/34641-pnad-continua-
trimestral-desocupacao-cai-em-22-das-27-ufs-no-segundo-trimestre-de-2022. Acesso em: 18 setembro 2022. TAVARES, Maria
Augusta. Trabalho informal: os fios (in)visíveis da produção capitalista, 2002. Disponível em:
https://img.fae.edu/galeria/getImage/1/361633460249798.pdf. Acesso em: 08 de outubro de 2022.
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3995356 - FERNANDA NEIVA COSTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Incentivo ao aleitamento materno: revisão da literatura

INTRODUCAO
A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) recomenda iniciar a amamentação nos
primeiros 60 minutos de vida, assim como o aleitamento materno como forma exclusiva de alimentação até os seis meses de idade
e, de maneira completar, até os dois anos

OBJETIVOS
Descrever por meio de estudos disponíveis na literatura sobre o incentivo ao aleitamento materno na Saúde materna, perinatal, da
família e comunidade

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) o propósito da RIL é reunir conhecimento sobre um tópico, ajudando nas
fundações de um estudo significativo. A RIL é capaz de determinar conhecimento atual sobre uma temática específica, além disso,
sistematiza a condução de modo a identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto. A
busca de produções científicas na literatura se deu no período de agosto a novembro de 2020, optou-se por artigos extraídos das
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online
(SciELO) e Google Scholar. Para a coleta de dados foram utilizados, na busca dos artigos, os seguintes Descritores em Saúde (DEcs)
e suas combinações na língua portuguesa e inglesa: Aleitamento materno, Assistência de Enfermagem, Cuidado de Enfermagem,
Enfermeiro, Educação em Saúde.

RESULTADOS

Dos 254 estudos foram inicialmente considerados elegíveis 31 artigos para leitura dos títulos e resumos, já que os outros não
estavam relacionados com o objetivo deste estudo. Entretanto, após a leitura dos títulos e resumos foi observado que 30 estudos
apresentaram dados sobre o Aleitamento materno e COVID-19, selecionados para leitura completa, dos quais apenas 11 trataram do
assunto, abordando o AME e, portanto, constituíram a amostra do estudo.

CONCLUSOES
Conclui-se que a percepção sobre amamentação é uma construção de conhecimentos advindos dos sentidos e da memória e varia
conforme a origem de suas informações, condições sociais e econômicas, cultura, crenças, emoções, habilidades, necessidades e
objetivos.

REFERENCIAS

1. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento
materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2.
ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 184 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23) 2. WHO. World Health Organization.
Department of Nutrition for Health and Development. The Optimal Duration of Exclusive Breastfeeding: Report of an Expert
Consultation. Geneva: WHO; 2002 3. WHO. World Health Organization. Management of breast conditions and other breastfeeding
difficulties. In: INFANT AND yOuNG CHILD FEEDING: model chapter for textbooks for medical students and allied health
professionals. Geneva: WHO, 2009, p. 65-7 4. WHO. World Health Organization. Aleitamento materno nos primeiros anos de vida
salvaria mais de 820 mil crianças menores de cinco anos em todo o mundo. Brasil, 2020
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4074254 - FERNANDA APARECIDA SANTOS TREPAT 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Incentivo ao aleitamento materno: revisão da literatura

INTRODUCAO
A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) recomenda iniciar a amamentação nos
primeiros 60 minutos de vida, assim como o aleitamento materno como forma exclusiva de alimentação até os seis meses de idade
e, de maneira completar, até os dois anos

OBJETIVOS
Descrever por meio de estudos disponíveis na literatura sobre o incentivo ao aleitamento materno na Saúde materna, perinatal, da
família e comunidade

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) o propósito da RIL é reunir conhecimento sobre um tópico, ajudando nas
fundações de um estudo significativo. A RIL é capaz de determinar conhecimento atual sobre uma temática específica, além disso,
sistematiza a condução de modo a identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto. A
busca de produções científicas na literatura se deu no período de agosto a novembro de 2020, optou-se por artigos extraídos das
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online
(SciELO) e Google Scholar. Para a coleta de dados foram utilizados, na busca dos artigos, os seguintes Descritores em Saúde (DEcs)
e suas combinações na língua portuguesa e inglesa: Aleitamento materno, Assistência de Enfermagem, Cuidado de Enfermagem,
Enfermeiro, Educação em Saúde.

RESULTADOS

Dos 254 estudos foram inicialmente considerados elegíveis 31 artigos para leitura dos títulos e resumos, já que os outros não
estavam relacionados com o objetivo deste estudo. Entretanto, após a leitura dos títulos e resumos foi observado que 30 estudos
apresentaram dados sobre o Aleitamento materno e COVID-19, selecionados para leitura completa, dos quais apenas 11 trataram do
assunto, abordando o AME e, portanto, constituíram a amostra do estudo.

CONCLUSOES
Conclui-se que a percepção sobre amamentação é uma construção de conhecimentos advindos dos sentidos e da memória e varia
conforme a origem de suas informações, condições sociais e econômicas, cultura, crenças, emoções, habilidades, necessidades e
objetivos.

REFERENCIAS

1. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento
materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2.
ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 184 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23) 2. WHO. World Health Organization.
Department of Nutrition for Health and Development. The Optimal Duration of Exclusive Breastfeeding: Report of an Expert
Consultation. Geneva: WHO; 2002 3. WHO. World Health Organization. Management of breast conditions and other breastfeeding
difficulties. In: INFANT AND yOuNG CHILD FEEDING: model chapter for textbooks for medical students and allied health
professionals. Geneva: WHO, 2009, p. 65-7 4. WHO. World Health Organization. Aleitamento materno nos primeiros anos de vida
salvaria mais de 820 mil crianças menores de cinco anos em todo o mundo. Brasil, 2020
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4042841 - MYLLENA MELO DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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TITULO Fortalecimento da prática ao aleitamento materno: revisão da literatura

INTRODUCAO

A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) recomenda iniciar a amamentação nos
primeiros 60 minutos de vida, assim como o aleitamento materno como forma exclusiva de alimentação até os seis meses de idade
e, de maneira completar, até os dois anos. Atualmente, apenas 38% dos bebês são alimentos exclusivamente com leite materno até
os seis meses na região das Américas e só 32% continuam amamentando até os 24 meses. O aleitamento materno é vital para a
saúde e desenvolvimentos das crianças ao longo de toda a vida e reduz os cursos para os sistemas de saúde, famílias e governos.

OBJETIVOS Descrever por da literatura sobre o fortalecimento da prática ao aleitamento materno.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) o propósito da RIL é reunir conhecimento sobre um tópico, ajudando nas
fundações de um estudo significativo. A RIL é capaz de determinar conhecimento atual sobre uma temática específica, além disso,
sistematiza a condução de modo a identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto. A
busca de produções científicas na literatura se deu no período de agosto a novembro de 2020, optou-se por artigos extraídos das
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online
(SciELO) e Google Scholar.

RESULTADOS

Dos 254 estudos foram inicialmente considerados elegíveis 31 artigos para leitura dos títulos e resumos, já que os outros não
estavam relacionados com o objetivo deste estudo. Entretanto, após a leitura dos títulos e resumos foi observado que 30 estudos
apresentaram dados sobre aleitamento, selecionados para leitura completa, dos quais apenas 11 trataram do assunto, abordando o
AME e, portanto, constituíram a amostra do estudo. Geralmente, a atuação dos profissionais de saúde na promoção ao aleitamento
materno caracteriza-se por uma abordagem mais passiva, sem grande envolvimento por parte desses profissionais, salientando a
falta de prática destes. Dentre os profissionais inseridos nessa prática, os que mais se destacaram foram os enfermeiros, os
técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, sendo que esses profissionais envolvidos não estão atualizados
quanto aos conhecimentos exigidos para atuarem de forma significativa e efetiva nesta prática, reforçando assim a necessidade de
participarem de intervenções de capacitação

CONCLUSOES

Conclui-se que a educação em saúde e a promoção da saúde como práticas muito importantes para a gestante no momento do pré-
natal, preparando a mulher para o parto, puerpério e lactação, sendo a época ideal para tirar todas as dúvidas da gestante sobre esse
processo. Pode-se e deve-se o enfermeiro promover essas ações, a fim de melhorar a adesão ao aleitamento exclusivo durante os
seis meses, e, depois, até dois anos, sendo complementada com alimentos.

REFERENCIAS

1. MOURA, R. M. G.; MARTINS NETO, U. R. As tecnologias educacionais em saúde na promoção e proteção do aleitamento materno.
Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 12, n. 10, p. e5058, 10 out. 2020 2. COSTA, E. C. S.; FONTOURA, E. DE S.; SOUZA, S. L. DE C.;
SARAIVA, A. P. C. Mito ou verdade? Educação em saúde com gestantes sobre aleitamento materno exclusivo. Revista Eletrônica
Acervo Enfermagem, v. 6, p. e5375, 20 nov. 2020 3. MODES, P. S. S. DOS A.; GAÍVA, M. A. M.; MONTESCHIO, C. A. C. Incentivo e
Promoção do Aleitamento Materno na Consulta de Enfermagem à Criança. Revista Enfermagem Atual In Derme, v. 86, n. 24, 10 dez.
2018 4. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança:
aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção
Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 184 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23)
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TITULO Fortalecimento da prática ao aleitamento materno: revisão da literatura

INTRODUCAO

A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) recomenda iniciar a amamentação nos
primeiros 60 minutos de vida, assim como o aleitamento materno como forma exclusiva de alimentação até os seis meses de idade
e, de maneira completar, até os dois anos. Atualmente, apenas 38% dos bebês são alimentos exclusivamente com leite materno até
os seis meses na região das Américas e só 32% continuam amamentando até os 24 meses. O aleitamento materno é vital para a
saúde e desenvolvimentos das crianças ao longo de toda a vida e reduz os cursos para os sistemas de saúde, famílias e governos.

OBJETIVOS Descrever por da literatura sobre o fortalecimento da prática ao aleitamento materno.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) o propósito da RIL é reunir conhecimento sobre um tópico, ajudando nas
fundações de um estudo significativo. A RIL é capaz de determinar conhecimento atual sobre uma temática específica, além disso,
sistematiza a condução de modo a identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto. A
busca de produções científicas na literatura se deu no período de agosto a novembro de 2020, optou-se por artigos extraídos das
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online
(SciELO) e Google Scholar.

RESULTADOS

Dos 254 estudos foram inicialmente considerados elegíveis 31 artigos para leitura dos títulos e resumos, já que os outros não
estavam relacionados com o objetivo deste estudo. Entretanto, após a leitura dos títulos e resumos foi observado que 30 estudos
apresentaram dados sobre aleitamento, selecionados para leitura completa, dos quais apenas 11 trataram do assunto, abordando o
AME e, portanto, constituíram a amostra do estudo. Geralmente, a atuação dos profissionais de saúde na promoção ao aleitamento
materno caracteriza-se por uma abordagem mais passiva, sem grande envolvimento por parte desses profissionais, salientando a
falta de prática destes. Dentre os profissionais inseridos nessa prática, os que mais se destacaram foram os enfermeiros, os
técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, sendo que esses profissionais envolvidos não estão atualizados
quanto aos conhecimentos exigidos para atuarem de forma significativa e efetiva nesta prática, reforçando assim a necessidade de
participarem de intervenções de capacitação

CONCLUSOES

Conclui-se que a educação em saúde e a promoção da saúde como práticas muito importantes para a gestante no momento do pré-
natal, preparando a mulher para o parto, puerpério e lactação, sendo a época ideal para tirar todas as dúvidas da gestante sobre esse
processo. Pode-se e deve-se o enfermeiro promover essas ações, a fim de melhorar a adesão ao aleitamento exclusivo durante os
seis meses, e, depois, até dois anos, sendo complementada com alimentos.

REFERENCIAS

1. MOURA, R. M. G.; MARTINS NETO, U. R. As tecnologias educacionais em saúde na promoção e proteção do aleitamento materno.
Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 12, n. 10, p. e5058, 10 out. 2020 2. COSTA, E. C. S.; FONTOURA, E. DE S.; SOUZA, S. L. DE C.;
SARAIVA, A. P. C. Mito ou verdade? Educação em saúde com gestantes sobre aleitamento materno exclusivo. Revista Eletrônica
Acervo Enfermagem, v. 6, p. e5375, 20 nov. 2020 3. MODES, P. S. S. DOS A.; GAÍVA, M. A. M.; MONTESCHIO, C. A. C. Incentivo e
Promoção do Aleitamento Materno na Consulta de Enfermagem à Criança. Revista Enfermagem Atual In Derme, v. 86, n. 24, 10 dez.
2018 4. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança:
aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção
Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 184 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23)
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TITULO Fortalecimento da prática ao aleitamento materno: revisão da literatura

INTRODUCAO

A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) recomenda iniciar a amamentação nos
primeiros 60 minutos de vida, assim como o aleitamento materno como forma exclusiva de alimentação até os seis meses de idade
e, de maneira completar, até os dois anos. Atualmente, apenas 38% dos bebês são alimentos exclusivamente com leite materno até
os seis meses na região das Américas e só 32% continuam amamentando até os 24 meses. O aleitamento materno é vital para a
saúde e desenvolvimentos das crianças ao longo de toda a vida e reduz os cursos para os sistemas de saúde, famílias e governos.

OBJETIVOS Descrever por da literatura sobre o fortalecimento da prática ao aleitamento materno.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) o propósito da RIL é reunir conhecimento sobre um tópico, ajudando nas
fundações de um estudo significativo. A RIL é capaz de determinar conhecimento atual sobre uma temática específica, além disso,
sistematiza a condução de modo a identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto. A
busca de produções científicas na literatura se deu no período de agosto a novembro de 2020, optou-se por artigos extraídos das
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online
(SciELO) e Google Scholar.

RESULTADOS

Dos 254 estudos foram inicialmente considerados elegíveis 31 artigos para leitura dos títulos e resumos, já que os outros não
estavam relacionados com o objetivo deste estudo. Entretanto, após a leitura dos títulos e resumos foi observado que 30 estudos
apresentaram dados sobre aleitamento, selecionados para leitura completa, dos quais apenas 11 trataram do assunto, abordando o
AME e, portanto, constituíram a amostra do estudo. Geralmente, a atuação dos profissionais de saúde na promoção ao aleitamento
materno caracteriza-se por uma abordagem mais passiva, sem grande envolvimento por parte desses profissionais, salientando a
falta de prática destes. Dentre os profissionais inseridos nessa prática, os que mais se destacaram foram os enfermeiros, os
técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, sendo que esses profissionais envolvidos não estão atualizados
quanto aos conhecimentos exigidos para atuarem de forma significativa e efetiva nesta prática, reforçando assim a necessidade de
participarem de intervenções de capacitação

CONCLUSOES

Conclui-se que a educação em saúde e a promoção da saúde como práticas muito importantes para a gestante no momento do pré-
natal, preparando a mulher para o parto, puerpério e lactação, sendo a época ideal para tirar todas as dúvidas da gestante sobre esse
processo. Pode-se e deve-se o enfermeiro promover essas ações, a fim de melhorar a adesão ao aleitamento exclusivo durante os
seis meses, e, depois, até dois anos, sendo complementada com alimentos.

REFERENCIAS

1. MOURA, R. M. G.; MARTINS NETO, U. R. As tecnologias educacionais em saúde na promoção e proteção do aleitamento materno.
Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 12, n. 10, p. e5058, 10 out. 2020 2. COSTA, E. C. S.; FONTOURA, E. DE S.; SOUZA, S. L. DE C.;
SARAIVA, A. P. C. Mito ou verdade? Educação em saúde com gestantes sobre aleitamento materno exclusivo. Revista Eletrônica
Acervo Enfermagem, v. 6, p. e5375, 20 nov. 2020 3. MODES, P. S. S. DOS A.; GAÍVA, M. A. M.; MONTESCHIO, C. A. C. Incentivo e
Promoção do Aleitamento Materno na Consulta de Enfermagem à Criança. Revista Enfermagem Atual In Derme, v. 86, n. 24, 10 dez.
2018 4. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança:
aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção
Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 184 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23)
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TITULO
ESTUDO MICROBIOLÓGICO E CONSERVAÇÃO EM MEL E EM PRÓPOLIS DA PELE DE TILÁPIA DO NILO (OREOCHROMIS NILOTICUS)
PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS ABERTAS EM CÃES E GATOS

INTRODUCAO
O estudo do tratamento de feridas em animais é de extrema relevância, tendo em vista a sua alta frequência nas clínicas e hospitais
veterinários (SIMAS, 2010). Assim, faz-se necessário o estudo e a atualização na busca de novos métodos para o tratamento de
feridas, a fim de promover a melhor e mais rápida cicatrização da lesão do paciente.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi realizar análise microbiológica da pele de Tilápia do Nilo antes de tratamento prévio, e repetir a
análise após cerca de 30 dias de conservação em mel e em própolis, a fim de avaliar e comparar o poder antimicrobiano dos
mesmos sobre a pele de Tilápia.

METODOLOGIA

Foram obtidas 10 amostras de peles de Tilápia do Nilo oriundas de comércios de vendas de peixes. As peles passaram pelos
devidos passos de limpeza, sendo que as 5 primeiras amostras não passaram por nenhum processo de descontaminação, já as 5
seguintes foram submetidas à limpeza com Clorexidine 2%. Após isso, foi feita uma cultura das peles para identificação dos
microrganismos presentes. Posteriormente, as peles passaram pelo processo de conservação utilizando o mel e própolis
separadamente, os quais também passaram por um estudo microbiológico previamente. Por fim, após cerca de 30 dias de
conservação, foi realizada uma nova cultura das peles para verificar se há a presença ou ausência desses mesmos microrganismos.

RESULTADOS

Como resultados finais, levando em consideração a contagem total de todos os microorganismos analisados nesse estudo,
podemos observar que, a contaminação inicial de Staphylococcus ssp., Mesófilos, Psicrotróficos e Coliformes das amostras de pele
de tilápia foi considerável nas 5 primeiras amostras, e reduzida nas 5 últimas amostras, as quais foram descontaminadas com
Clorexidine 2%. Após 30 dias de conservação, nas amostras conservadas em mel, em 39,4% das análises houve manutenção da
contagem negativa inicial, além disso, houve redução da contaminação inicial em 34,8%, manutenção da contaminação inicial em
20,1% e apenas 5,5% de aumento da contaminação inicial. Já nas amostras conservadas em própolis, houve manutenção da
contagem negativa inicial em 39,4% das análises, redução da contaminação inicial em 36,6%, manutenção da contaminação inicial
em 20,1% e apenas 3,6% de aumento da contaminação inicial (Gráfico 5 e 6).

CONCLUSOES
Após observação dos resultados, pode-se inferir que o mel e o própolis são substâncias eficazes e seguras para conservação da
pele de tilápia para o uso no tratamento de feridas abertas em cães e gatos, sendo que o própolis apresentou redução da
contaminação inicial superior ao mel.

REFERENCIAS
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pequenos animais – 4° Ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. LIMA JUNIOR, E. M.; PICOLLO, N. S.; MIRANDA,M. J. B.; RIBEIRO, W. L.
C.; ALVES, A. P. N. N.; FERREIRA, G. E.; PARENTE,E. A.; MORAES-FILHO, M. O. - Uso da pele de tilápia (Oreochromis niloticus), como
curativo biológico oclusivo, no tratamento de queimaduras - Revista Brasileira de queimaduras, Vol. 16, n° 1, 2017. Disponível em:
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recentes estudos de suas propriedades famacológicas. - Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.72, n.3, p.405-411, jul./set., 2005. Disponível
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