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ABRIGO DA TERRA E SUA RELAÇÃO COM O COMÉRCIO:  UM ESTUDO NA 
EMPRESA CEMEAR EM PRESIDENTE GETÚLIO/SC

Francielle Franz
francielle.franz@unidavi.edu.br

Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br

Elisandra Marluce de Brito Farias
elisandra@unidavi.edu.br

O estudo teve como objetivo analisar os impactos financeiros com relação à comercialização 
realizada pelos produtores que fazem parte do Projeto Abrigo da Terra. Para tanto, a pesquisa 
buscou verificar os cultivos desenvolvidos nos estabelecimentos rurais que compõem a cadeia 
produtiva agroecológica, predominante na região do Alto Vale do Itajaí. Nessa perspectiva, 
identificou-se a importância da sociedade civil e do agronegócio no desenvolvimento da região 
do Alto Vale do Itajaí, tornando-se necessário determinar as demandas que levam a sociedade 
organizada a se reunir para tentar suprir algumas demandas do Estado no sentido de promover 
as essenciais ao cidadão e por causas que não interessam ao mercado. A metodologia utilizada 
refere-se à pesquisa de caracterização descritiva, que utilizou no processo a pesquisa de cam-
po e levantamento bibliográfico, por meio da análise qualitativa. A coleta de informações foi 
realizada por meio de entrevistas com um profissional formado em agronomia participante do 
Cemear (Centro de Motivação Ecológica e Alternativas Rurais) do município de Presidente 
Getúlio, com apoio da CAU (Consultoria Acadêmica Unidavi), do município de Presidente 
Getúlio e Rio do Sul, e por meio de questionários de pesquisa aplicados em meio eletrônico. 
Os possíveis resultados em desenvolvimento podem apresentar no cenário econômico ganhos 
principalmente para os agricultores, pois proporcionaram aumento da produtividade, expansão 
de agronegócio, controle financeiro, maturidade nos elos da cadeia produtiva do agronegócio 
e, também, menores custos. O presente estudo contribui especialmente para que os agricultores 
e consumidores avaliem o impacto econômico e ambiental na comercialização do Alto Vale do 
Itajaí. Diante da situação do sistema de produção agrícola, torna-se indispensável a criação do 
equilíbrio entre o crescimento econômico e a prevenção do cuidar do meio ambiente, com a 
união de forças e o apoio que garantam o bem-estar econômico e ambiental atual e das gerações 
que estão por vir.

Palavras-chave: Agroecologia. Comercialização. Finanças.
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ANÁLISE DA VIABILIDADE DE LANÇAMENTO DE UM HIDROMEL NO ATUAL 
CENÁRIO DO MERCADO DE BEBIDAS BRASILEIRO

Isadora Kiebler
isadora.kiebler@unidavi.edu.br

Ana Katlin Jordão
ana.jordao@unidavi.edu.br

Renato Laurentino
laurentino@unidavi.edu.br

O hidromel é uma espécie de bebida alcoólica produzida a partir da fermentação do mel com 
a água, podendo também possuir ingredientes variados acrescidos. É considerada por especia-
listas a bebida mais antiga do mundo, remetendo à cultura viking e tendo registros de consumo 
datados de mais de 10 mil anos atrás. Desde 2013, o hidromel é a categoria de bebida que mais 
cresce nos Estados Unidos, superando até mesmo as cervejas artesanais. Estima-se que já exis-
tam cerca de 500 hidromelarias legalizadas no país, além de outras 200 aguardando aprovação 
para iniciarem a produção. No Brasil, o mercado também vem apresentando indícios de cres-
cimento. Há uma grande demanda no e-commerce pelo produto, o que impulsiona a profissio-
nalização no setor e a crescente variedade de hidroméis. Além disso, segundo a OMS, o Brasil 
possui uma média de consumo de álcool superior à média mundial: o consumo médio mundial 
para pessoas acima de 15 anos é de 6,2 litros por ano. No caso do Brasil, os dados apontam que 
o consumo médio é de 8,7 litros por pessoa por ano. Por ser um produto relativamente novo 
em nossa cultura, no Brasil ainda não existem informações específicas acerca do consumo 
de hidromel, o qual geralmente é enquadrado na categoria de “outras bebidas fermentadas”, 
onde fica ao lado de bebidas como sidra, espumante e sangria (SEBRAE, 2015). Objetivando 
atender um nicho que vem ganhando importância pelo crescimento da cultura geek, a Alfar Hi-
dromel foi idealizada visando evidenciar a riqueza da história da humanidade, mostrando que 
cultivar o passado, aprendendo com ele, é a base do futuro. O método utilizado neste trabalho 
é o qualitativo, a partir de uma abordagem exploratória, onde se utilizará o levantamento em 
fontes secundárias, como pesquisas já realizadas e plataformas especializadas. Com este traba-
lho pode-se perceber, primeiramente, um ganho em termos de experiência acadêmica, pois as 
estudantes poderão aplicar conhecimentos desenvolvidos em sala para analisar a viabilidade de 
lançamento dessa bebida, que de certa forma ainda é nova no mercado de fermentados no Bra-
sil. O Hidromel é uma bebida com uma enorme força cultural e um potencial de mercado que 
é ainda inexplorado. Estes fatores podem ser utilizados, se bem pautados e idealizados, como 
objetos promissores na esfera econômica.

Palavras-chave: Hidromel. Lançamento. Mercado.
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ANÁLISE DE CUSTO DO PRODUTO E LUCRO

Marildo Marian
marildo.marian@unidavi.edu.br

Adenilson Alves ribeiro
adenilson.ribeiro@unidavi.edu.br

O presente estudo trata da abordagem sobre a pesquisa do cálculo de custo de produto, for-
mação do preço de venda e cálculo da rentabilidade do produto tanto na indústria quanto no 
comércio e na prestação de serviço, considerando que o cálculo dos custos é fundamental para 
que o empreendedor possa conhecer profundamente o seu negócio, levando em conta o mer-
cado a que está inserido, os seus concorrentes e a sua lucratividade. Por conseguinte, a tomada 
de decisões se torna mais clara e acertada. Tais ferramentas são responsáveis por fornecer in-
formações de custos através de formas de custeio e a análise de custos fixos e variáveis, pois a 
dificuldade na determinação de preços se constitui um grande desafio. Sabe-se que o mercado 
de consumo está cada vez mais exigente e por esse motivo as empresas menores sofrem com a 
concorrência, que muitas vezes pratica preços impossíveis de competir. O presente estudo será 
realizado numa empresa real, a D’Prada Publicidade, com um produto que está efetivamente 
inserido no mercado, e que se enquadra nas três modalidades que são: a produção, a comercia-
lização e a prestação de serviços. Trata-se de uma Microempresa (ME) com faturamento não 
superior a R$ 360.000,00 anuais. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é demonstrar qual é o 
custo fixo e o custo variável que a empresa possui mensalmente, bem como o custo real de um 
produto específico, nesse caso em estudo, o Totem de álcool gel, para ao final saber se o referido 
produto é lucrativo para a empresa ou não. A metodologia de pesquisa utilizada foi com base no 
desenvolvimento de planilhas de cálculo no MLC (Mapa de Localização de Custos), análise dos 
materiais utilizados na fabricação do Totem, dados operacionais para a fabricação do mesmo 
(mão de obra) e, por fim, a planilha cálculo sobre o preço de venda do produto.

Palavras-chave: Custo fixo. Custos. Produto.



27

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

ANÁLISE DE CUSTOS E LUCRATIVIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE EM UMA 
PROPRIEDADE NO MUNICÍPIO DE DONA EMMA

Camila Gamba
camila.gamba@unidavi.edu.br

A agricultura está em constante mudança no cenário atual, investindo em novas tecnologias, 
maquinário e manejo de animais. Por conta disso, é importante ter uma gestão de custos ade-
quada e lucratividade dos produtos da propriedade. Santos (2012) diz que com a gestão de 
custos é possível coletar informações que afetam diretamente a tomada de decisão e, conse-
quentemente, onde serão investidos os lucros da propriedade. Neste trabalho, a cultura agrícola 
que será apresentada é da pecuária para produção de leite. O estudo foi desenvolvido em uma 
propriedade familiar que produz leite in natura, através de acompanhamento e obtenção de da-
dos reais do período de janeiro a setembro de 2020. As informações foram coletadas de forma 
qualitativa e quantitativa, obtidas diretamente com o produtor de acordo com as notas fiscais, e 
organizadas em tabelas e gráficos. O principal objetivo foi a implementação de uma gestão de 
custos eficiente, capaz de apurar o custo de produção do litro de leite e demonstrar lucrativi-
dade. Como base para o desenvolvimento prático do trabalho foram utilizados métodos como 
a parte teórica que norteou o desenvolvimento, identificando os custos diretos e indiretos de 
produção, lucratividade e gestão. Com o método utilizado chegou-se ao valor unitário do custo 
de R$ 1,27 e lucratividade de R$ 0,30 por litro de leite. Os custos de produção representam um 
total de 89,47% da receita líquida, e a lucratividade 9,06% sobre a receita. Visto as práticas de 
apuração, foi sugerido ao produtor adotar o modelo de gestão, contribuindo para melhor con-
trole e planejamento da atividade, assim influenciando de forma direta na tomada de decisão.

Palavras-chave: Custos. Lucratividade. Produção de leite.
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CANAL EMPREENDEDOR

Fernanda Stringari
fernanda.stringari2@gmail.com

O projeto Canal Empreendedor é uma parceria entre Casa do Empreendedor (Prefeitura), CAU 
(Unidavi) e Sebrae, com o objetivo de auxiliar o pequeno empresário. O projeto conta com a 
participação dessa tríplice força, através de colaboradores, estudantes, professores e consul-
tores, com o objetivo de desenvolver o pequeno negócio em diversas áreas, desde a fase de 
viabilidade financeira, elaboração do plano de negócios e consultorias, até o acompanhamento 
especializado em demandas específicas. O projeto é pioneiro no estado e tem trazido excelen-
tes resultados para os empreendedores que conseguem visualizar de forma rápida, simples e 
sem custo, suas dificuldades e de que forma melhora-las para a evolução do seus negócios. 
Abaixo, alguns dados que são coletados e estudados: 1. Caracterização do Empreendimento; 
1.1. Descrição do negócio; 1.2. Descrição do projeto; 1.3. Descrição do empreendimento; 1.4. 
Estrutura administrativa e qualificação dos empreendedores; 2. Plano Estratégico; 2.1. Missão 
do negócio e visão; 2.2. Diagnóstico estratégico; 2.3. Objetivos e metas; 3. Plano Mercadoló-
gico; 3.1. Descrição do produto; 3.2. Análise do setor e mercado; 3.3. Análise da atratividade 
da indústria; 3.4. Análise da concorrência; 3.5. Canais de comercialização; 3.6. Estratégias de 
promoção; 3.7. Formação e definição de preço; 3.8. Projeção da demanda do projeto; 4. Plano 
Operacional; 4.1. Definição da localização; 4.2. Implantação do projeto; 4.2.1. Investimentos 
fixos e cronograma físico-financeiro; 4.2.2. Exigências regulatórias; 4.3. Processo produtivo; 
4.3.1. Fluxo de produção; 4.3.2. Layout; 4.3.3. Insumos e fornecedores; 4.3.4. Pessoal e qualifi-
cação; 4.3.5. Qualificação da gerência; 5. Plano Financeiro; 5.1. Quadro de investimentos; 5.2. 
Quadro de usos e fontes; 5.3. Quadro de financiamento; 5.4. Quadro de premissas econômicas e 
financeiras; 5.5. Quadro de produção e vendas; 5.6. Quadro de custos e despesas operacionais; 
5.7. Demonstrativo econômico projetado; 5.8. Fluxo de caixa projetado; 6. Análise dos Investi-
mentos; 6.1. Método Payback; 6.2. Método VPL; 6.3. Método TIR; e a conclusão.

Palavras-chave: Canal Empreendedor. Desenvolvimento. Empresas.
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CLIMA ORGANIZACIONAL: EMPRESA D´PRADA PUBLICIDADE & 
COMUNICAÇÕES VISUAIS NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL

Emily Chiarelli
emily.chiarelli@unidavi.edu.br

Iris Luane de Oliveira Arantes
iris.arantes@unidavi.edu.br

Esta é uma apresentação de uma pesquisa de Clima Organizacional, que foi realizada na empre-
sa D´Prada Publicidade & Comunicações Visuais, situada no município de Rio do Sul, através 
da supervisão da Prof.ª Dr.ª em Administração, Susana Gauche, na disciplina de Administração 
de Recursos Humanos II. A D´Prada conta com um corpo de dois sócios e cinco funcionários 
divididos em departamentos. A divulgação da pesquisa realizada pelas acadêmicas foi feita 
a partir de uma peça de divulgação compartilhada em um grupo com todos da empresa pelo 
aplicativo WhatsApp. Essa pesquisa de clima teve como objetivo analisar o clima dentro da em-
presa em relação a como os funcionários sentem-se sobre o convívio entre si e com os proprie-
tários. Sendo realizada através de um questionário físico com perguntas objetivas e descritivas, 
as quais foram posteriormente transcritas para a ferramenta Formulários do Google, e transfor-
madas em gráficos. Foi escolhida esta maneira para garantir que nenhum dos funcionários fosse 
identificado, para assim preservar a identidade perante os chefes e garantir a imparcialidade 
após o conhecimento do que ali foi exposto. Com os resultados obtidos, as acadêmicas reali-
zaram uma sugestão de plano de melhorias para a empresa, utilizando como base as respostas 
dos funcionários, visando também transmitir a estes a sensação de estarem sendo ouvidos e 
validados em suas opiniões. Os funcionários fizeram sugestões de aplicação de treinamentos na 
empresa, prezaram pela melhoria na comunicação e sugeriram aplicação de reuniões com mais 
frequência na empresa, juntamente com o feedback sobre as atividades realizadas. Também 
apontaram sugestões de melhorias para os benefícios, como: cartão alimentação e recompensas 
por metas atingidas; e apontaram como necessidade de melhoria a questão da organização e 
limpeza da empresa. Os resultados obtidos foram divulgados através de uma apresentação na 
disciplina utilizada para a pesquisa e para os proprietários.

Palavras-chave: Clima Organizacional. D´Prada. Sugestões.
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Este trabalho tem por objetivo analisar o clima organizacional da empresa Siga Bem de Rio 
do Sul. O comportamento organizacional é algo imprescindível para as empresas, é um estudo 
sobre a gestão das pessoas e seus comportamentos como parte de uma organização. Em uma 
empresa é muito importante ter o conhecimento de como as pessoas percebem o clima organi-
zacional, pois ele pode impactar positivamente ou negativamente sobre os objetivos da orga-
nização. Para o desenvolvimento do presente estudo optou-se por uma abordagem quantitativa 
e um alcance descritivo. Ou seja, a pesquisa foi realizada na empresa Siga Bem de Rio do Sul 
em 48 colaboradores por meio de um questionário de Clima organizacional. O questionário 
abordou as seguintes dimensões: vida profissional; comunicação; estrutura organizacional; in-
centivos profissionais; ambiente de trabalho; burocracia; saúde e motivação. O resultado da 
respectiva pesquisa teve vários fatores que motivam e desmotivam os colaboradores da empre-
sa, sendo que os principais aspectos que motivam os colaboradores são a segurança no traba-
lho (91,7%), ótimo relacionamento com o colega de trabalho (85,4%) e orgulho em exercer a 
função (81,3%). Já os fatores que desmotivam os colaboradores estão relacionados com a falta 
de cursos e treinamentos (64,6%), falta de elogios sobre a qualidade do trabalho (64,6%) e 
falta de as ideais dos colaboradores serem levadas em conta nas tomadas de decisões (60,4%). 
A pesquisa teve uma boa participação dos colaboradores, abordando fatores bons e ruins que a 
empresa possui. Com todos os dados que foram obtidos da pesquisa, foram identificados pon-
tos fortes e pontos fracos da empresa, e no caso dos pontos fracos, foi apresentado um quadro 
de sugestões para a melhoria desses pontos, a fim de resolver os problemas que atrapalham os 
colaboradores e, por consequência, a empresa.

Palavras-chave: Clima Organizacional. Gestão de Pessoas. Motivação.
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ENSINO NA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ/SC

Renan Luís Demeterko Silva
renan.silva@unidavi.edu.br

Susana Gauche
susana@unidavi.edu.br

Este trabalho objetiva a análise da cultura organizacional em uma instituição de ensino do Alto 
Vale do Itajaí/SC (uma instituição privada e de caráter confessional) através do Instrumento 
Brasileiro para a Avaliação da Cultura Organizacional (IBACO) de Ferreira et al. (2002). São 
objetivos específicos a aplicação do IBACO com os colaboradores da instituição, o diagnóstico 
da cultura organizacional enfatizando as práticas e valores organizacionais através da perspec-
tiva dos colaboradores e a análise dos resultados obtidos através da pesquisa. O aporte teórico 
compreende discussões sobre gestão de recursos humanos, cultura e cultura organizacional, 
elementos da cultura organizacional, dimensões da cultura organizacional, espiritualidade nas 
organizações e gestão escolar. Definiu-se esta pesquisa como descritiva com uma abordagem 
quantitativa. A coleta dos dados se deu através de uma adaptação do questionário Instrumento 
Brasileiro para a Avaliação da Cultura Organizacional (IBACO) proposto por Ferreira et. al 
(2002), com perguntas estruturadas e de múltipla escolha. O cálculo amostral indicou uma 
amostra de 54 colaboradores, obtendo-se 55 respostas. O questionário, dividido em sete blo-
cos, obteve como itens mais relevantes: no bloco “profissionalismo cooperativo”, envolvimento 
com ideias e valores, o espírito de colaboração e a valorização do esforço e dedicação; no bloco 
“rigidez na estrutura hierárquica de poder”, a admiração dos gestores, a relação entre ascensão 
e rotatividade e a valorização da criatividade; no bloco “profissionalismo competitivo e indivi-
dualista”, o crescimento profissional e permanência na instituição, a centralização das decisões 
e a gestão e criatividade; no bloco “satisfação e bem-estar dos empregados”, o investimento 
no bom ambiente e bem-estar, atmosfera de segurança e o bem-estar e resultados; no bloco 
“práticas de integração externa”, a colegialidade das decisões, o relacionamento amigável com 
clientes e a busca da excelência para satisfação dos clientes; no bloco “práticas de recompensa 
e treinamento”, a comemoração do aniversário da empresa, a participação dos familiares nos 
eventos e festas e a inovação e treinamento; no bloco “práticas de relacionamento interpessoal”, 
a liberdade de acesso aos gestores, a cordialidade das relações entre empregados e gestores e as 
relações em clima de família.

Palavras-chave: Cultura Organizacional. Gestão de Recursos Humanos. IBACO.
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A importância da educação financeira da população se tornou uma preocupação mundial nos 
últimos anos, devido a crises econômicas, à oferta de vários novos produtos no mercado fi-
nanceiro e à falta de conhecimentos que as pessoas no geral não recebem do âmbito familiar 
e escolar para administrar as finanças pessoais na vida adulta. Com isso, muitos países, assim 
como o Brasil, criaram estratégias e estão evoluindo em relação à educação financeira da po-
pulação. Além do governo, várias instituições escolares e universitárias estão comprometidas 
em criar estratégias a fim de tratar sobre finanças com os alunos e comunidade. Pois, de acordo 
com o artigo 207 da Constituição de 1998, um dos princípios das universidades trata da indis-
sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mostrando a necessidade de se desenvolver, 
além do ensino aos alunos, a prática da pesquisa e extensão. Para tanto, essa pesquisa trata da 
elaboração de um Laboratório de Finanças no Centro Universitário para o Desenvolvimento do 
Alto Vale do Itajaí (Unidavi), como estratégia de extensão no curso de Administração, que visa 
tratar de assuntos sobre finanças pessoais com discentes, egressos e comunidade. O objetivo 
geral desse estudo é explanar o desenvolvimento do Laboratório de Finanças. Além disso, visa 
identificar os principais resultados obtidos com as consultorias realizadas no primeiro mês de 
exercício. Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa aplicada, com objetivos de pesquisa 
descritiva, a partir de uma abordagem quantitativa e procedimento survey para coleta de dados. 
Para a criação do Laboratório, foi desenvolvido um espaço físico próprio para serem elaboradas 
estratégias e consultorias. A primeira tarefa do Laboratório foi conhecer o público inicial (gra-
duandos do campus), divulgar o Laboratório de Finanças e identificar a demanda sobre assuntos 
financeiros, por meio de questionário. Para isso, foi selecionada uma amostra de 62 turmas do 
campus sede da Unidavi, totalizando dois mil alunos, sendo divulgado em cada sala de aula e 
solicitada a resposta do questionário. A partir da divulgação, obteve-se um resultado de 268 
questionários respondidos, onde 159 respondentes informaram que nunca receberam algum 
conselho profissional sobre gerenciamento de finanças e 109 responderam que sim. Foi possível 
também identificar que 244 alunos gostariam de realizar uma consultoria financeira no Labora-
tório de Finanças e apenas 24 responderam que não. Para os respondentes interessados, havia 
uma questão aberta para o preenchimento do contato telefônico e nome completo, onde foram 
estratificados 136 preenchimentos corretos. Com essas respostas, foi possível elaborar uma 
agenda e entrar em contato com os interessados para marcar uma consultoria. O Laboratório já 
atendeu 35 alunos com apenas um mês de funcionamento. Tal fato mostra que existe interesse 
nos alunos sobre finanças e evidencia também a importância da contribuição do Laboratório 
para as atividades de extensão da Unidavi.

Palavras-chave: Educação Financeira. Extensão Universitária. Laboratório de Finanças.
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OS PRINCIPAIS SEGREDOS DE COMO EXECUTAR OPERAÇÕES MATERIAIS E 
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A logística pode ser considerada uma área da gestão e, muito se engana quem pensa que está 
voltada apenas para a parte de transporte. Nos dias de hoje a logística engloba a área de en-
genharia, economia, marketing, estatísticas, tecnologia e recursos humanos para satisfazer a 
demanda dos clientes ao menor custo possível. A logística faz o gerenciamento do fluxo de 
produtos, desde os pontos de fornecimento até os pontos de consumo. É por este motivo que o 
armazenamento de produtos é a principal responsabilidade. Ele abrange a conferência de car-
gas e a organização das matérias. Já o transporte da mercadoria faz a diferença no processo e é 
através desse processo que existe a aquisição e o recebimento, a movimentação e, por fim, a en-
trega final. Com este embasamento teórico, a pesquisa teve como objetivo pontuar os princípios 
básicos referentes aos principais processos incluídos na rotina das organizações de uma forma 
que o leitor possa conhecer os processos adotados e sugerir melhorias, ou até mesmo resolver 
problemas que surgem no dia a dia. A metodologia aplicada foi através do enquadramento 
metodológico qualitativo por meio da realização de pesquisa do tipo bibliográfico, básico e ex-
ploratório. Foram consultados referenciais teóricos que serviram de base para a produção desse 
material que está sendo apresentado. Resultados obtidos: no processo de organização acabam 
surgindo várias dúvidas e incertezas. Cabe, então, aos gestores desenvolver formas de planeja-
mentos para solucionar os devidos problemas. Através do estudo referente aos temas abordados 
foi identificada e evidenciada a importância que a logística tem nas organizações, sendo deter-
minante para os processos adotados e para um controle eficiente dos materiais necessários para 
organização. Portanto, se torna indispensável dar a devida atenção para esses setores. Conclui-
-se ser importante destacar o treinamento constante da equipe de trabalho, os investimentos em 
tecnologia e a contratação de bons fornecedores logísticos, junto com outras iniciativas que são 
fundamentais e essenciais para a evolução das organizações, reduzindo gastos para a empresa 
e clientes, investindo em tecnologia. Assim buscando, acima de tudo, auxiliar e solucionar pro-
blemas e proporcionar os melhores serviços e atendimentos aos seus clientes, sempre visando 
a melhoria e a satisfação.
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PLANO DE NEGÓCIO PARA ABERTURA DE UMA EMPRESA NO SEGMENTO DE 
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O presente trabalho tem como objetivo apresentar a escolha do tema para elaboração do Traba-
lho de Conclusão de Curso a ser apresentado no curso de Administração da Unidavi em dezem-
bro de 2021. Para o desenvolvimento do trabalho final será elaborado um Plano de Negócios 
para implantação de uma empresa no segmento de viagens e turismo no município de Aurora, 
em Santa Catarina. O empreendimento surge da necessidade de atender um nicho de mercado 
que busca opções que atendam à sua necessidade com segurança e qualidade. O plano de negó-
cio é compreendido como uma ferramenta para retratar fielmente o mercado de atuação, desde 
o produto ou serviço em si até as atitudes que o empreendedor precisa ter, o que fornece mais 
segurança para quem quer iniciar uma empresa com maiores condições de sucesso ou mesmo 
expandir ou promover inovações em seu negócio. O plano auxiliará o empreendedor a concluir 
se sua ideia é viável e buscar informações mais detalhadas sobre o seu ramo, os produtos e 
serviços oferecidos, os clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente, sobre os pontos 
fortes e fracos do seu negócio. Fazer turismo em época de pandemia tem se mostrado um de-
safio. As pessoas estão optando por passeios em meio à natureza e individuais. Neste sentido, 
viajar de moto entende-se que proporcionará segurança com relação ao distanciamento social, 
além de permitir que as pessoas apreciem mais os caminhos por onde passam. O trabalho se 
desenvolve através de pesquisa exploratória e descritiva de abordagem qualitativa. Os resulta-
dos do trabalho final serão apresentados sob forma de Plano de Negócio dividido nas seguintes 
etapas: caracterização geral do negócio, estrutura organizacional e legal, plano de marketing, 
plano operacional e produtivo, plano financeiro e análise de viabilidade e investimentos.

Palavras-chave: Plano de Negócio. Turismo. Viabilidade.
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No momento atual, a globalização e o avanço da tecnologia, juntamente com o aumento da 
competitividade, mostram os problemas sociais dentro das empresas. Sejam elas de grande ou 
pequeno porte, enfrentam questões éticas em seu dia a dia. Tais questões podem vir a afetar os 
funcionários socialmente no interior da empresa e, consequentemente, no progresso de suas 
funções, comprometendo o desenvolvimento da própria empresa. Por meio dessa pesquisa, ob-
jetivou-se trazer medidas para o enfrentamento desses problemas éticos e sociais nas empresas 
da região. Tornando o ambiente de trabalho mais agradável para os contratados e, como efeito, 
um melhor desempenho desses e melhores resultados para a instituição. Fazendo assim, uma 
gestão socialmente responsável e de qualidade. Para a realização do estudo foi criado, pelas 
autoras, um questionário on-line de caráter qualitativo. Foi enviado através da internet (jun-
tamente com um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)), para pessoas empre-
gadas atuantes na região do Alto Vale do Itajaí. O questionário foi aberto para a amostra-alvo, 
podendo responder quantas pessoas tivessem interesse. Ao todo, participaram 16 respondentes. 
No presente estudo foi dado ênfase em três questões com base nas respostas obtidas, sendo: 
questão 01 - se a pessoa tinha conhecimento sobre Responsabilidade Social Corporativa (RSC); 
questão 02 - se, caso ela não soubesse o que significava, a empresa deveria trazer este assunto 
para os colaboradores; e a questão 03 - se na empresa em que ela trabalha há a contratação de 
pessoas com deficiência. Após a análise dos resultados percebeu-se que a maioria dos respon-
dentes não sabia o que significa RSC e que achava que a empresa deveria trazer este assunto 
para o conhecimento dos colaboradores; e a maior parte das empresas não realiza a contratação 
de pessoas com deficiências. Mediante o objetivo concluído, de analisar a visão dos colabora-
dores nas empresas, para avaliar se as instituições estão cumprindo com seu compromisso em 
manter o comportamento ético, ressaltou-se, como resultado principal, a falta de conhecimento 
dos colaboradores em relação à Responsabilidade Social Corporativa, concomitantemente com 
a identificação da falta de programas para a contratação de pessoas com algum tipo de deficiên-
cia. Para sanar esses problemas, será necessário que as empresas invistam em programas de 
contratação de deficientes e retratem que se importam com os envolvidos, garantindo, assim, a 
ética e o desenvolvimento social e econômico da empresa. Outra sugestão seria a realização de 
palestras para os colaboradores disponibilizando conhecimento e despertando conscientização 
sobre o assunto, tornando-se uma empresa responsável e transparente.

Palavras-chave: Comportamento Ético. Qualidade de Vida no Trabalho. Soluções de Melho-
rias.
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Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar a motivação e o significado do trabalho 
dos colaboradores da Viacredi Alto Vale, uma cooperativa de Crédito que faz parte do sistema 
AILOS e atua na região do Alto Vale do Itajaí. Considerando que o trabalho é uma das ativida-
des mais presentes e importantes na vida das pessoas, e que manter colaboradores motivados 
é relevante para as organizações, entende-se que a relação entre significado e motivação do 
trabalho é expressiva e muito importante para ser estudada e diagnosticada. O significado está 
ligado ao que move os colaboradores a realizar todos os dias a atividades diárias, refere-se às 
expectativas pessoais, aos valores de cada ser humano. A motivação analisa os mesmos itens na 
empresa estudada, ou seja, o que ocorre no dia a dia no ambiente de trabalho. Para a elaboração 
da pesquisa foram coletados dados primários através da aplicação de um questionário adaptado 
do IMST (Inventário da Motivação e do Significado do Trabalho) desenvolvido pelos autores 
Borges, Alves-filho e Tamayo (2008) com questões semiabertas. O questionário foi enviado a 
74 colaboradores e obteve-se 42 respostas, mais de 50 %. A pesquisa foi descritiva de abor-
dagem quantitativa. A análise dos resultados indica a relação do significado e motivação do 
trabalho com a necessidade de sobrevivência. Destaque-se ainda quanto aos resultados que os 
colaboradores da Viacredi Alto Vale são motivados pela confiança dos líderes e equipe, prezam 
pelo clima no ambiente de trabalho e pela oportunidade que têm dentro da cooperativa em se 
desenvolver profissionalmente.
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Compreender uma organização como um todo é colocar em pauta todos os aspectos pessoais 
dos colaboradores, os objetivos e os motivos pelos quais estão na empresa. Falar de motivação 
e satisfação, embora seja um dos temas simples para o auxílio da produtividade, é um indicador 
de como o funcionário observa a empresa e a forma de como ela trata os colaboradores, sendo 
por desempenho ou pela junção de valores e de cultura. Este estudo teve como objetivo anali-
sar o grau de satisfação dos colaboradores e sua interferência no turnover de uma empresa de 
embalagens, a fim de apresentar um diagnóstico sobre quais fatores possam estar influenciando 
nos índices de turnover, bem como apresentar o grau de satisfação dos colaboradores e sua 
relação com o estado físico da organização e sua autonomia com requisitos para uma melhoria 
nos processos produtivos. Nesta pesquisa utilizou-se a abordagem quanti-qualitativa, com a 
aplicação de um questionário com questões abertas e fechadas. A análise dos dados realizou-se 
por meio do software NVivo, o qual suporta métodos qualitativos e variados de pesquisa. Sendo 
projetado para ajudar a organizar, analisar e encontrar informações em dados não estruturados 
ou qualitativos. Quanto aos resultados destacam-se os principais pontos fortes referentes aos 
questionamentos pertinentes estipulados pela empresa e pela acadêmica, de modo que fossem 
convertidos em dados quantitativos e, assim, determinadas propostas de ação. Após isso, apre-
sentam-se alguns conceitos básicos sobre motivação, satisfação e desempenho organizacional 
dentro de algumas teorias, entre as quais a de Maslow, McGregor e Herzberg, relacionando 
também com a influência de algumas ações básicas no desenvolvimento das pessoas, na forma-
ção da cultura/valores da empresa e na consequência gerada dentro dessas ações. Na sequência 
são elaboradas algumas sugestões de planos de ação e seu impacto na estruturação das ativida-
des que a empresa possui hoje.
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Os centros de atenção primária à saúde são essenciais para uma população mais saudável. 
Nesses espaços é feito o primeiro contato com o paciente, acolhendo-o e orientando-o para o 
tratamento mais adequado. O atendimento ao usuário deve ser realizado com base nos princí-
pios da universalidade, cuidado, responsabilidade e humanização. Assim, a concepção de um 
ambiente hospitalar deve estar voltada para o bem-estar e segurança dos pacientes, funcionários 
e administradores, uma vez que a qualidade do ambiente interfere na recuperação e no trabalho 
das pessoas. O objetivo deste trabalho é analisar a qualidade do ambiente hospitalar da Unidade 
Central de Saúde do município de Ituporanga. O método utilizou-se de levantamento físico, 
pesquisa com seus usuários e pesquisa bibliográfica. Com a compreensão da importância de 
espaços de saúde bem planejados e sua influência sobre o usuário, constatou-se que o espaço 
existente é precário, por não oferecer acessibilidade e conforto. A partir deste contexto, foram 
explorados elementos de design específicos para a humanização e integração dos espaços. Os 
resultados obtidos nas pesquisas permitem um melhor entendimento dos conceitos envolvidos 
no tema e como podem ser utilizados. Compreender a organização, a funcionalidade e ambiên-
cia de uma Unidade de Saúde é importante para promover o bem-estar e a saúde dos usuários. 
Assim, a arquitetura hospitalar é essencial para a qualidade da experiência vivida pelo usuário 
e como elemento influente em sua recuperação. Por fim, o trabalho irá subsidiar o anteprojeto 
arquitetônico de uma Policlínica de Atenção Básica e Especializada à Saúde no município de 
Ituporanga, cujo conceito se baseia na humanização dos ambientes hospitalares, para oferecer 
à comunidade um ambiente integrado e acolhedor.

Palavras-chave: Acolhimento. Espaço de Saúde. Humanização.
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A RESSIGNIFICAÇÃO DO BAIRRO REVÓLVER: UMA PROPOSTA PÓS-
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O município de Presidente Getúlio foi colonizado ao longo dos rios e, com isso, diversos fatores 
relacionados à vivência de suas comunidades foram implicados. O crescimento desordenado da 
cidade e o adensamento urbano provocaram ocupações irregulares em diversas áreas, portanto, 
com a frequência dos desastres naturais, as consequências são ainda maiores. O Bairro Revól-
ver está localizado em uma região privilegiada do município. No entanto, as fortes chuvas em 
um curto período em uma localização específica ocasionaram inundações e desmoronamento, 
afetando drasticamente o bairro, sem nenhum alerta, precaução ou previsão, provocando 18 
mortes, junto a muita lama, entulho, casas destruídas e o luto. Com base nisso, a proposta 
tem como conceito a ressignificação, em que sustenta a intenção de trazer um novo sentido 
para as pessoas do Bairro Revólver em Presidente Getúlio, as quais tiveram grandes perdas 
com a tragédia de dezembro de 2020. É através da integração da comunidade que se resgatará 
a vitalidade urbana do local. O objetivo desse trabalho é propor espaços aliados à natureza 
que abrigem espaços de memória, reflexão e meditação, além de espaços que proporcionarão 
manifestações culturais, atividades esportivas, alimentação, contemplação e estar através da 
valorização das áreas de preservação ambiental. Aliada a essa proposta também será projetada 
uma reestruturação da via principal do bairro, tornando-a segura, acessível e receptiva à inter-
modalidade, possibilitando acesso a pedestres, ciclistas e veículos. Os métodos aplicados se 
basearam em pesquisas bibliográficas, análises de projetos correlatos com base na implantação, 
habitabilidade, função, fluxos, forma, programa de necessidades, acessibilidade e tecnologia 
desses, e estudos de caso no local, através de entrevistas e questionários. Por fim, foi possível 
compreender a necessidade de espaços públicos voltados ao bem-estar da população do bairro, 
proporcionando a interação dessa com o meio natural, evidenciando o convívio e a integração 
como meios de superar as perdas.

Palavras-chave: Desastres naturais. Memória. Ressignificação.
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ACOLHER, APOIAR E LIBERTAR: UMA PROPOSTA ARQUITETÔNICA DA CASA 
DA MULHER EM RIO DO SUL/SC
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A violência constitui uma das maiores questões de políticas públicas no Brasil, tendo relevância 
por questões estatísticas, ainda mais no que tange à violência geral e doméstica contra a mulher. 
Rio do Sul, município de Santa Catarina, foi o 7º município no índice de violência contra a mu-
lher na região do Alto Vale do Itajaí no ano de 2020. Assim, o trabalho teve como objetivo dar 
luz a dados de violência contra a mulher na cidade de Rio do Sul e na região do Alto Vale do 
Itajaí para embasar e justificar a elaboração de um anteprojeto arquitetônico para o Trabalho de 
Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo. Os métodos adotados foram quali-quantitati-
vos embasados em coleta de dados, questionário on-line e entrevistas semiestruturadas. A Casa 
da Mulher, objeto de estudo deste trabalho, possui a proposta de anteprojeto inserida no centro 
da cidade de Rio do Sul, capital do Alto Vale do Itajaí, tendo como conceito acolher, apoiar e 
libertar as mulheres vítimas de violência de toda a região. O público-alvo, previsto para o ante-
projeto, são mulheres de todas as faixas etárias, juntamente com seus filhos menores de idade, 
que se encontram em situação de violência, abrangendo os cinco tipos de violência doméstica 
e familiar contra a mulher previstos na Lei Maria da Penha. A Casa da Mulher revoluciona o 
modelo de enfrentamento à violência contra as mulheres, pois amplia, integra e articula equipa-
mentos públicos voltados às mulheres vítimas de violência em um só lugar, além de proporcio-
nar atendimento especializado e ambientes humanizados.

Palavras-chave: Anteprojeto. Casa da Mulher. Violência contra a mulher.
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CASA CENA: PROPOSTA DE ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO PARA UMA 
RESIDÊNCIA DE 70 M², A SER IMPLANTADA EM RIO DO SUL/SC

Paulo César Coelho
paulo.coelho@unidavi.edu.br

Maristela Macedo Poleza
maristela@unidavi.edu.br

Faz parte do papel do Arquiteto e Urbanista elaborar projetos que sejam coerentes com a rea-
lidade de cada usuário e que também dialoguem com o local ao qual este será inserido. Nesse 
sentido, a criação de conceitos e estudos dos partidos arquitetônicos torna possível justificar as 
escolhas projetuais, e possibilita fazer com que cada projeto seja único e atenda às necessidades 
de cada usuário. Nesse contexto, buscou-se com o presente trabalho realizar um anteprojeto 
arquitetônico de uma residência de 70 m², inserida na Rua Prefeito Raulino João Rosar, Rio 
do Sul, em Santa Catarina. Buscou-se, ainda, com este projeto, atender às necessidades de um 
cliente fictício, um fotógrafo e professor de Produção Multimídia na Unidavi (Centro Univer-
sitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí). O desenvolvimento do trabalho teve 
início na disciplina de Ateliê de Projeto de Arquitetura e Urbanismo I, tendo como metodologia 
a Pesquisa Exploratória in loco, onde realizou-se o levantamento de dados da rua, como tam-
bém do lote ao qual o projeto seria implantado. Além disso, estudos em bibliografias de Jacobs 
(1961) e Gehl (2010) auxiliaram a dar embasamento científico à proposta. Após o levantamento 
de dados e estudos nas supracitadas bibliografias, nasceu a Casa Cena, cujo conceito se deu a 
partir do significado da própria palavra, e fez com que a residência fosse concebida para ser di-
nâmica e que possibilitasse diferentes cenas, com diferentes ações e personagens do dia a dia do 
possível cliente, além de manifestar o trabalho e paixão dele, a fotografia. Concluiu-se, então, 
que o presente trabalho foi capaz de destacar e revelar a importância acerca dos estudos da rua 
e do lote, bem como do estudo e criação de conceitos e partidos arquitetônicos como elementos 
fundamentais para concepção de propostas apropriadas para cada espaço e que retratem a per-
sonalidade de cada cliente.

Palavras-chave: Anteprojeto. Conceito. Partido Arquitetônico. 



43

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)
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A Casa Prochnow, da cidade de Agrolândia, situada no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, foi 
colonizada por descendentes de alemães que trouxeram, entre tantos valores, o domínio da 
técnica construtiva Enxaimel. Em muitas edificações existentes na área urbana e rural do muni-
cípio, ainda é possível observar a exposição das estruturas de madeiras em meio às alvenarias 
de tijolos aparentes. Em outras tantas, a alvenaria rebocada esconde a mesma técnica. A falta 
de políticas locais e de incentivo à valorização deste tipo de patrimônio arquitetônico tem feito 
com que muitas edificações antigas sejam demolidas, para dar lugar ao novo e, desta forma, 
a perda incalculável da história dos próprios colonizadores ali misturadas. A Casa Prochnow, 
situada na entrada principal da cidade, é também um destes ricos exemplares. Com a realização 
dos festejos para a comemorações dos 100 anos da colonização do município, estabeleceu-se 
uma parceria com a coordenação, professores e alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Unidavi, com o objetivo de buscar elaborar Projeto Arquitetônico de Restauro. Tal solicitação 
aconteceu para buscar ajuda nas condições necessárias para salvar a edificação, que já se en-
contrava bastante danificada. Primeiramente, realizou-se uma reunião com explicações sobre 
a técnica que contou com a presença de autoridades locais, alunos, professores e comunidade 
representada, para chamar atenção para a intenção de preservar o imóvel inserido na cultura lo-
cal. Na sequência, visitas in loco e reuniões com o poder público. Com a contratação de equipe 
técnica habilitada, realizaram-se novas visitas, onde dados do imóvel e suas condições foram 
especificamente levantados para elaboração de inventário, seguido de Projeto Arquitetônico de 
Restauro elaborado pela equipe de Frank D. Schulze. O projeto Arquitetônico de restauro foi 
elaborado a partir de dois documentos que são o Mapa de Danos, onde foram registrados os 
elementos construtivos como estrutura de madeira, vedações de alvenarias, esquadrias, pisos e 
revestimentos que apresentam degradação e o Projeto Arquitetônico de Restauro, que propõe 
as soluções técnicas que devem ser executadas, visando a recuperação desses elementos da-
nificados com base em técnicas construtivas que assegurem a manutenção das características 
originais da edificação. Com a finalização dos Projetos Arquitetônicos apontados, os objetivos 
iniciais foram alcançados plenamente.
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CASA TERRA: ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF

Paulo César Coelho
paulo.coelho@unidavi.edu.br

Bruno Aied Passos
bruno.passos@unidavi.edu.br

Atualmente, junto ao alto crescimento e adensamento das cidades, é possível constatar mudan-
ças na temperatura, seja pela formação das chamadas ilhas de calor ou pelo avanço do aqueci-
mento global. Dessa forma, como futuros profissionais de Arquitetura e Urbanismo, devemos 
não só desenvolver projetos que atendam diferentes públicos, mas buscar também, cada vez 
mais, desenvolver propostas arquitetônicas sustentáveis, que priorizem o conforto térmico e a 
redução do consumo de energia. Uma das formas para obtenção de projetos coerentes com cada 
região, e que possibilitem maior bem-estar térmico, são as análises bioclimáticas. Neste sentido, 
buscou-se com o presente trabalho desenvolver um anteprojeto arquitetônico de uma habitação 
de interesse social para a cidade de Brasília, Distrito Federal, localizada na zona bioclimática 4, 
apoiando-se na interpretação do clima da região, e buscando apresentar soluções arquitetônicas 
que condicionassem maior conforto térmico aos usuários, além de apresentar propostas para 
redução do consumo de energia elétrica. A metodologia abrangeu a coleta de dados referente 
ao clima da cidade, através da utilização de softwares específicos, e posteriores estudos e aná-
lises dos dados e Normas Técnicas Brasileiras, a fim de compreender e definir quais estratégias 
bioclimáticas seriam utilizadas na edificação. A partir da coleta de dados referentes ao clima 
da cidade em questão, foi possível obter o perfil de temperatura do local, a porcentagem de 
desconforto anual por frio e calor, e informações quanto às horas de incidência solar em deter-
minados períodos do ano. Tais dados viabilizaram o desenvolvimento de um anteprojeto arqui-
tetônico termicamente e energeticamente eficiente, a Casa Terra, cujo nome, conceito e partido 
arquitetônico buscaram revelar uma construção mais sustentável, com a utilização de materiais 
locais, naturais e reutilizados. O nome também surgiu como um manifesto ao próprio material 
utilizado para a construção da habitação, edificada em Taipa de Pilão e baseada em conceitos 
da Arquitetura Vernacular e de baixo custo, o que também denota quem é o seu público-alvo, 
famílias de baixa renda. Concluiu-se, então, que o presente trabalho expandiu os olhares com 
relação à importância das análises climáticas de cada região para o desenvolvimento de pro-
postas arquitetônicas coerentes, que priorizem o bem-estar de todo e qualquer usuário, e que 
realcem conceitos mais sustentáveis.

Palavras-chave: Arquitetura de Baixa Renda. Conforto Térmico. Estratégias Bioclimáticas. 
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CONCRETO ARMADO: APLICABILIDADE E MÉTODOS NA CONSTRUÇÃO 
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O concreto é uma mistura de cimento, água e materiais inertes que, empregado em estado 
plástico, endurece com o passar do tempo. Essa particularidade dele o diferencia dos demais 
materiais utilizados na construção civil. Segundo a Cartilha do Pedreiro, a quantidade de água 
utilizada pode afetar a eficiência do concreto armado; pois o excesso pode diminuir a sua re-
sistência e a falta pode ocasionar buracos. Devido a isso, é eminente compreender o processo 
desenvolvido nas etapas para a preparação da massa, assim como a forma correta de manuseá-
-lo na obra. No presente trabalho serão explanadas informações sobre o funcionamento e ma-
nuseamento do concreto armado na aplicação de edificações, para entendimento desse método 
construtivo bastante utilizado em nossa região. O desenvolvimento deste trabalho teve início 
na disciplina de Materiais e Revestimentos, na qual desenvolvemos a pesquisa exploratória e 
nos aprofundamos acerca do tema escolhido. O desenvolvimento deu-se através de estudos de 
artigos e livros que apresentam a forma de aplicação do sistema e como o método funciona, 
bem como pesquisas referentes ao uso do concreto. Após o levantamento de todos esses da-
dos, foi possível compreender a importância do planejamento e cuidado durante a elaboração 
do concreto, para garantir a sua eficiência nas construções. Apesar de sua agilidade, que nos 
permite alcançar extensas edificações, foi possível notar como resultado negativo a quantidade 
de resíduos que são gerados no decorrer da obra, que com o aumento do crescimento dessa de-
manda nas construções, pode ocasionar danos ao meio ambiente. Dessa forma, o entendimento 
a respeito do tema impulsiona a buscar alternativas para diminuição das sobras nas construções, 
visando uma arquitetura mais sustentável.

Palavras-chave: Arquitetura. Edificação. Meio Ambiente.
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DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE LONTRAS

Lorena Emanuele Fridrich da Cunha
lorena.cunha@unidavi.edu.br

Catharina Cavasin Salvador
catharina.salvador@unidavi.edu.br

O presente trabalho acadêmico trata-se de um levantamento de dados municipal da cidade de 
Lontras, em Santa Catarina, desenvolvido na disciplina de Ateliê de Planejamento Urbano II e 
Ateliê de Projeto de Arquitetura IV. O objetivo geral da atividade proposta foi fazer um estudo 
com enfoque arquitetônico e urbanístico presente em todo o território da cidade. O objetivo 
específico do trabalho foi analisar os sistemas que compõem Lontras, como tipologias, usos e 
gabarito, malha urbana e infraestrutura, e organizar as informações em um diagnóstico com o 
intuito de propor possíveis soluções. O estudo foi realizado através de pesquisas on-line e do 
compartilhamento de informações entre os alunos da disciplina, além de observações in loco e 
de avaliações de situações urbanísticas. E para as soluções foi feito o uso de instrumentos do 
estatuto da cidade e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. 
Assim, foram elaboradas diretrizes visando solucionar os desafios urbanos encontrados e ex-
plorar as oportunidades e potencialidades. Evidenciou-se, a partir de observações, que a cidade 
possui um déficit em questão de saneamento básico, com enfoque no tratamento de esgoto e de 
coleta de resíduos sólidos, mas em contrapartida, conta com sistema de drenagem pluvial, abas-
tecimento de água potável e rede de energia elétrica eficazes. No quesito ambiental, as margens 
do Rio Itajaí-Açu tiveram a sua vegetação nativa desmatada e foram ocupadas indevidamente 
por edificações residenciais ou transformadas em campos para a agropecuária. No quesito mo-
bilidade urbana, o carro é o personagem principal e conta com vias largas e com várias vagas 
para estacionamento, mas quando se fala das ciclovias/ciclofaixas e dos passeios, ambos não 
são adequados, ou pela sua ausência ou pela sua situação precária, o que influencia para que não 
se tenha caminhabilidade nas ruas. Conclui-se, então, que uma cidade não é constituída apenas 
por edificações e ruas, mas também de pessoas, de integração de usos, de interações sociais, de 
peculiaridades e de características únicas que trazem as marcas da história do seu nascimento e 
de sua evolução. Lontras é um município com muito potencial, repleto de possibilidades para 
melhorias e avanços, então, com base no diagnóstico executado, foram propostas diretrizes com 
soluções para a resolução de alguns problemas encontrados, como a revitalização das APPs nas 
margens do rio, a criação de Áreas de Preservação Limitada (APL) e de áreas alagáveis, como 
jardins de chuva, para ajudar a prevenir as enchentes. Também foi proposta a inserção de ciclo-
vias nas vias principais da cidade, para estimular o uso de transporte alternativo e o ecoturismo, 
e a readequação nos passeios públicos, tornando-os acessíveis e seguros, além da criação de 
uma alça viária para atuar como um desvio do trânsito pesado que havia no centro da cidade.
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A cidade de Lontras se localiza no Alto Vale do Itajaí, tem o rio Itajaí-Açu e a BR 470 como 
principais condicionantes de desenvolvimento e formação. O município tem sua economia vol-
tada para a agricultura, mas também conta com algumas indústrias no ramo têxtil e cervejeiro. 
Este trabalho se trata de uma entrevista realizada com alguns moradores da cidade de Lontras, 
sendo estes, seis pessoas que moram no município a menos de cinco anos e a mais de 30 anos, 
e em diferentes bairros, os quais têm diferentes visões a respeito da cidade. O objetivo foi 
entender a cidade, o modo de vida, as deficiências, qualidades, possibilidades, desenvolvimen-
to econômico, mobilidade e sistema viário do município, a fim de desenvolver uma proposta 
de intervenção urbanística e arquitetônica em áreas deficitárias. Como metodologia para essa 
pesquisa, realizou-se uma visita à área e uso da ferramenta Google Forms, onde foi possível a 
criação de um formulário, o qual foi disponibilizado aos entrevistados, por meios de rede social 
como o WhatsApp. Neste formulário havia perguntas relacionadas à idade das pessoas, tempo 
em que vivem na cidade, em que parte do município residem, se fica próximo ao rio, se já so-
freram com enchentes e alagamentos, o que acham da urbana e rural, o que sentem ao caminhar 
pelas ruas, pontos positivos e aspectos negativos, o que poderia melhorar do ponto de vista dos 
moradores e quais vantagens o aeroporto regional traria para a cidade. Por fim, apresentou-se 
algumas opções de equipamentos que os entrevistados acham necessários e desnecessários para 
a melhoria da região. Sendo assim, foi possível constatar que para os moradores de Lontras, a 
cidade é considerada segura, e a maioria dos questionados está satisfeita, pois vive bem e con-
fortável. Porém, algumas questões de infraestrutura incomodam a população, como a falta de 
áreas de lazer e mobilidade inadequada aos usuários.
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A violência contra a mulher é percebida de várias maneiras dentro da sociedade, podendo acon-
tecer em ambientes privados como a própria casa da vítima, sendo denominada, neste caso, de 
violência doméstica, ou no espaço público, como as ruas, praças e parques. Sua ocorrência é re-
sultado de uma sociedade com atributos e características historicamente patriarcais e machistas, 
e resulta em danos muitas vezes irreparáveis tanto para as vítimas quanto para a sociedade em 
geral. Atualmente, existem algumas iniciativas, tanto de órgãos privados quanto de públicos, 
que visam minimizar estes cenários de violência contra a mulher. Uma delas é a criação da Ca-
sa-Abrigo, uma estrutura que abriga mulheres em situação de violência doméstica e seus filhos 
dependentes, e que está inclusa nas políticas de enfrentamento à violência contra a mulher do 
Governo Federal Brasileiro. A cidade de Rio do Sul, assim como as outras cidades da região do 
Alto Vale do Itajaí, possui quantidade significativa de ocorrências de violência doméstica todos 
os anos, porém nenhuma destas cidades possui uma Casa-Abrigo. O objetivo deste trabalho é 
desenvolver o anteprojeto de uma Casa-Abrigo para mulheres em situação de violência domés-
tica para a cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, que atenda também às demais cidades do 
Alto Vale, prezando acolhimento, assistência, sigilo e segurança aos seus usuários. Além dis-
so, este trabalho pretende tratar da temática do Urbanismo Feminista, trazendo suas diretrizes 
para a cidade de Rio do Sul. O método adotado é dividido em três etapas: análises de projetos 
correlatos, entrevistas e a aplicação de questionário. A análise de projetos correlatos permitiu 
entender como edificações deste tipo se relacionam com o seu entorno e com os seus usuários, 
assim como quais os espaços necessários e desejáveis em seu projeto e a relação entre segu-
rança e o espaço construído. As entrevistas trouxeram dados sobre a situação atual e como a 
sociedade lida com a violência doméstica na cidade de Rio do Sul, e demonstraram que existem 
políticas de enfrentamento à violência doméstica, mesmo que estas sejam insuficientes, além 
de informar sobre a existência de um abrigo para mulheres na cidade, porém esta não é adequa-
da ao uso e não atende apenas vítimas de violência doméstica. Já o questionário demonstrou 
a relação dos cidadãos rio-sulenses com os espaços urbanos da cidade, resultando em dados 
que mostram que o planejamento urbano atual está defasado e não inclui rotinas de gênero em 
suas diretrizes. Como conclusão, percebe-se a importância de iniciativas voltadas ao combate 
à violência contra a mulher em todos os ambientes, sejam eles privados ou públicos, onde a 
Arquitetura e o Urbanismo podem e devem participar.

Palavras-chave: Casa-Abrigo. Violência contra a Mulher. Urbanismo Feminista.
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A segregação urbana é um problema frequente nas cidades brasileiras. Em Rio do Sul, Santa 
Catarina, a existência de áreas segregadas está relacionada ao modo de ocupação da cidade e à 
presença de condicionantes caracterizadas como barreiras físicas na malha urbana: o relevo aci-
dentado, o Rio Itajaí Açu e a rodovia BR-470. Os moradores destas áreas segregadas apresen-
tam dificuldade de acesso para equipamentos básicos e para a vida cotidiana da cidade, devido 
à distância ao centro, à presença das barreiras físicas e à carência de áreas para convívio social 
próximas às moradias. O objetivo deste trabalho é apresentar um projeto de requalificação ur-
bana, com o propósito de diminuir os impactos causados pelas desconexões na malha urbana 
nos bairros Barra da Itoupava, Navegantes, Rainha, Valada Itoupava e Valada São Paulo, a fim 
de estabelecer o acesso democrático dos moradores à vida urbana. A metodologia da pesquisa 
apresentou três etapas: pesquisa bibliográfica, análises de projetos correlatos e aplicação de 
questionário com usuários. Na pesquisa bibliográfica foi abordado o processo de urbanização 
das cidades brasileiras associado aos principais meios de transporte utilizados no país, concei-
tos de barreiras físicas e segregação urbana, e conceitos relacionados à vitalidade urbana. Na 
análise de projetos correlatos, foram abordadas soluções de integração de áreas segregadas, 
através do estudo da implantação, função, forma, acessibilidade, habitabilidade e tecnologia. 
No questionário, buscou-se entender a avaliação dos moradores quanto ao acesso dos bairros, 
levantar os meios de locomoção mais utilizados, entender o impacto da BR-470 e do Rio Itajaí 
Açu na acessibilidade e levantar carências acerca de espaços públicos e meios de locomoção. 
Os resultados obtidos através da pesquisa bibliográfica estabeleceram a relação entre aspectos 
gerais da urbanização brasileira, principais meios de transporte utilizados no país, barreiras e 
segregação urbana com a cidade de Rio do Sul. Nos estudos correlatos, as análises apresen-
taram soluções em comum, tais como: prioridade para meios de transporte coletivos e não 
motorizados, implantação de equipamentos sociais voltados ao lazer e à prestação de serviços, 
e a valorização do ambiente natural. Os resultados obtidos através do questionário evidencia-
ram que os moradores dos bairros delimitados possuem dificuldade de acesso com o restante 
da cidade, e o Rio Itajaí Açu e a BR-470 impactam significativamente nos deslocamentos. 
Também foi evidenciada a carência de equipamentos públicos. Como conclusão, percebe-se a 
necessidade de integrar os bairros segregados com demais áreas da cidade, assim como estabe-
lecer espaços públicos adequados e acessíveis, de modo a diminuir os impactos causados pelas 
desconexões na malha urbana e possibilitar a participação de todos os grupos da sociedade na 
vida urbana cotidiana.

Palavras-chave: Direito à Cidade. Segregação Urbana. Vitalidade Urbana.
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O trabalho refere-se a uma proposta de projeto, realizada na disciplina de conforto ambiental 
térmico. Esta proposta é desenvolver o estudo preliminar de uma Habitação de Interesse So-
cial (HIS) proporcionando um maior conforto térmico, eficiência energética e, dessa forma, 
também considerando as condições climáticas. Cabe, também, ressaltar a importância em se 
levar em consideração o conforto térmico ao projetar uma edificação, pensando na tempera-
tura, umidade, altitude, ventos, pois em cada cidade as condições climáticas variam. Durante 
o desenvolvimento do projeto houve alguns desafios a serem enfrentados sobre as estratégias 
bioclimáticas a serem aplicadas na cidade de Goiânia, permitindo que, a edificação estivesse de 
acordo com as adequações da localização. A ideia inicial foi apresentar soluções arquitetônicas 
que melhor se adequem ao tipo de clima, trazendo o maior conforto térmico aos usuários, para 
assim apresentar formas construtivas que atendam as normativas vigentes no Brasil. O próximo 
passo foi apresentar estratégias bioclimáticas que possibilitem o condicionamento passivo da 
edificação. Com isso já estava apto para apresentar soluções para geração de energia e redução 
do consumo de energia elétrica e, por fim, fazer a análise do clima da cidade proposta, para 
que a edificação estivesse de acordo com as questões de insolação, temperatura e umidade. Na 
proposta de criação do projeto a cidade escolhida foi Goiânia, que tem peculiaridades a serem 
tomadas para que a edificação esteja de acordo com as condições climáticas do local. Um dos 
principais fatores no desenvolvimento do projeto na cidade de Goiânia é que no inverno o clima 
é mais ameno e seco e no verão é mais quente e chuvoso, sendo que, possui um desconforto 
térmico de 76% das horas do ano, e uma parte deste desconforto se dá por conta do calor e a 
outra por conta do frio. Apenas em 24% das horas do ano há conforto térmico. Os resultados 
esperados atenderam as normativas do local, sendo que umas de suas soluções adotadas foi 
a ventilação natural, que propiciou uma maior renovação do ar nos ambientes, gerando uma 
maior circulação, expulsando o ar quente e proporcionando com que o ambiente fique mais 
fresco. Assim como o efeito chaminé e o uso da vegetação, também incluso o telhado verde, 
para auxiliar na drenagem da água da chuva, isolamento acústico e térmico. Para a geração de 
energia foi proposta a criação do sistema fotovoltaico com placas solares, que contribuem para 
a redução no consumo de energia proveniente das redes de abastecimentos convencionais, o 
que se torna ainda mais relevante, uma vez que estamos vivendo em um momento de escassez 
de energia elétrica no Brasil.

Palavras-chave: Condições Climáticas. Conforto Térmico. Energia.
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O presente estudo refere-se à concepção do processo criativo individual, realizado no âmbito da 
disciplina Estudo da Forma II, com alunos da segunda fase do curso de graduação em Arquite-
tura e Urbanismo da Unidavi. O objetivo de tal atividade em sala de aula foi compreender a for-
ma arquitetônica como um objeto espacial, caracterizado por um efeito plástico que é atribuído 
à forma por meio da individualidade de cada aluno, ao moldarem curvas, ângulos e realizarem 
maquetes em dobraduras. A utilização de maquetes e dobraduras é um método de ensino a nível 
teórico-prático e experimental que guia uma série de decisões complexas no que compete às 
composições iniciais dos alunos. A metodologia envolveu, ainda, a elaboração de desenhos à 
mão livre, estilo croquis, esquemas, ilustrações e figuras variadas, visando dar suporte a essa 
ferramenta junto ao processo de projeto. Os alunos abordaram a «forma» como um método 
que envolveu relações espaciais e possibilidades volumétricas recorrentes durante a concepção 
de um objeto de estudo arquitetônico. Os resultados evidenciaram que, junto da concepção de 
formas abstratas diversas, os alunos usaram de experimentação livre, compreendendo que o 
avanço na concepção da forma e no arranjo espacial volumétrico está baseado no próprio pro-
cesso de projetar de cada um, o qual vai além do desenho em duas dimensões. Portanto, con-
cluiu-se que a estratégia educacional apresentada possui caráter eficiente para motivar os alunos 
a explorar diferentes possibilidades junto a um objeto arquitetônico. Por meio da visão especial 
das composições, por parte dos alunos, o ato de projetar demonstrou ser mais compreensível 
e sistemático, pois, através dos exercícios compositivos de projeto que foram propostos, foi 
possível obter subsídio teórico para que as relações históricas estivessem fundamentadas em 
realidades existentes e já exploradas por outros arquitetos ao longo dos séculos, as quais foram 
expostas por meio de volumetrias múltiplas que foram apresentadas em sala.

Palavras-chave: Forma. Plasticidade. Volumetria. 
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O arquiteto e urbanista deve entender, interpretar e ser capaz de, através da construção civil, 
proporcionar melhor qualidade de vida a seus usuários, de forma eficiente e funcional. O tra-
balho consiste em uma pesquisa sobre o clima e zona bioclimática, assim como normativas 
construtivas adequadas para a cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, no nordeste do 
Brasil. A pesquisa tem como objetivo apresentar as problemáticas, assim como as qualidades do 
clima estudado e, então, o desenvolvimento de um projeto de uma habitação de interesse social 
ideal que atenda e demonstre de forma satisfatória, as especificações e exigências das normas 
brasileiras construtivas para edificações, e apresentar ao menos uma solução sustentável para a 
geração de energia, que aproveite o ambiente da melhor maneira possível. O projeto foi elabo-
rado de forma a cumprir, como prioridade, as normas para desempenho térmico de edificações 
segundo as zonas bioclimáticas em que se encontram, assim como diretrizes construtivas para 
habitações unifamiliares e de interesse social (NBR 15220) e, então, por consequência, cumprir 
as normativas para edificações habitacionais no que diz respeito a vedações internas e externas, 
coberturas, ventilação e iluminação (NBR 15575). A pesquisa foi realizada através de estudo bi-
bliográfico, pesquisa documental e estudo explicativo, a fim de compreender quais as melhores 
medidas a serem adotadas, assim como suas consequências. Os resultados foram demonstrados 
por meio de ilustrações e textos explicativos, assim como no próprio projeto desenvolvido sen-
do possível, assim, observar quais as diretivas utilizadas em cada componente da edificação e 
a finalidade de cada uma delas.

Palavras-chave: Zona Bioclimática. Normas Brasileiras Construtivas. Solução Sustentável.
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A locação de uma obra é um procedimento feito em todos os empreendimentos para garantia 
da funcionalidade e qualidade da construção, evitando problemas com a delimitação do perí-
metro e a construção dos espaços de forma equivocada, garantindo que a obra será executada 
conforme o projeto, além proporcionar eficiência e agilidade para a construção, acelerando o 
processo e evitando retrabalhos. Com o intuito de aliar teoria à prática e aprofundar os estudos 
na experiência de locação de obra, no dia 2 de setembro de 2021 a Profª Mª Catharina e a enge-
nheira Laisla conduziram a locação de uma edificação de 69.07m² com os alunos do curso de 
Arquitetura e Urbanismo. No primeiro momento, a classe se direcionou ao Núcleo de Prática 
das Engenharias para a explicação do procedimento. Após as instruções, se dirigiu para reali-
zação da atividade. Foi escolhido um ponto para iniciar a locação e, a partir dele, mediu-se um 
metro de distância do ponto de referência escolhido, que foi o meio fio que marca o início do 
gramado. A partir dele, foi medida a primeira parede e demarcado o final dela. Após isso, me-
diu-se a parede perpendicular a ela, conferindo seu esquadro e corrigindo a demarcação. Quan-
do se obteve certeza acerca da localização dela, foi usada a linha projetada pelo nível a laser 
para auxiliar a demarcação com areia do perímetro da mesma. Para realizar este procedimento, 
além da linha do laser, foi usado um funil, um balde contendo areia fina e, para maior precisão, 
usou-se a trena física para dar um direcionamento da areia. Foi repetido este procedimento para 
todas as paredes, observando na planta baixa a medida da parede a ser locada e diminuindo a 
metade da dimensão de cada parede, para que a locação se encontre no eixo da mesma. Ao final 
da locação obtivemos um erro de seis centímetros. Em uma obra real esta diferença claramente 
não seria aceitável. No entanto, a diferença ocorreu pela irregularidade de nivelamento do terre-
no, que é composto de piso paver, causando dificuldades para o manuseio do nível a laser com 
exatidão. Portanto, seria necessária a repetição do procedimento, pois falhas desta magnitude 
irão ocasionar problemas graves na edificação, podendo aparecer trincas e fissuras, além do 
que, comprometeria o alinhamento das paredes (não podendo ser “consertado no reboco”) e a 
estabilidade da estrutura, gerando gastos desnecessários. Finalizou-se a atividade com a confe-
rência da locação, chegando-se à conclusão do erro supracitado. Após isso, a engenheira Laisla 
fez uma breve explicação dos motivos pelos quais ocasionou-se esta falha e o que precisaria ser 
feito em casos reais. Nada mais havendo a ser executado no dia, encerrou-se a atividade com a 
proposta de execução de relatório a ser entregue na aula seguinte.
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Na arquitetura a madeira sempre foi um elemento fluente nas construções e muito utilizada 
em parede de vedação, coberturas, estruturas etc., sempre trazendo benefícios, sofisticação e 
requinte às obras. Como a construção civil está em crescente evolução a cada dia percebe-se 
obras com estruturas mais fortes e resistentes, sendo assim, as estruturas metálicas e de concreto 
armado as mais dominantes no mercado, por suas altas resistências. Porém, de certa forma, a 
madeira ainda é muito utilizada e traz vários benefícios para o setor, como a redução dos des-
perdícios, economia nas obras e sua estética natural. Quando se refere ao quesito resistência à 
compressão, ensaios são feitos, onde os esforços são submetidos sobre um corpo de prova, sen-
do assim obtendo valores importantes, capazes de definir qual a melhor estrutura a ser utilizada 
em definida obra. Após os ensaios deve-se fazer um comparativo entre as estruturas. No caso, as 
estruturas de concreto possuem uma capacidade de resistir a forças de 25 MPa e uma estrutura 
de madeira da espécie cambará consegue 60,84 MPa obtendo uma resistência maior que a do 
concreto. Porém, há espécies de madeira que não conseguem obter uma boa resistência, que é 
o caso dos pinos e sua resistência de 20,08 Mpa. Sendo assim, devem ser estudados e compa-
rados os resultados obtidos para que a estrutura seja forte e resistente. Atualmente, o concreto 
está sendo substituído pela madeira em algumas obras de engenharia, pois a madeira, além de 
ser um recurso natural, se torna mais fácil de trabalhar nos canteiros de obra e traz sustentabi-
lidade para os projetos. Sem dúvidas, uma grande aliada para a construção civil é a tecnologia, 
sendo possível fornecer uma nova perspectiva para o futuro. Os prédios feitos em madeira pos-
suem uma estrutura mais leve, sendo um bom isolante térmico, causando menos transtornos nas 
construções e emitindo menos gás carbono. Levando em consideração estes fatores, o uso da 
madeira está se tornando mais frequente na construção de prédios com estruturas total de ma-
deira, sendo possível a construção de grandes empreendimentos. A madeira engenheirada é uma 
boa opção e está sendo muito utilizada, ela é uma placa única de madeira composta por várias 
camadas. Fora do Brasil esta placa já é muito utilizada na construção de prédios, hospitais, mu-
seus, construções em geral sendo muito eficiente, trazendo redução de prazos para construção e 
desperdícios na obra, além de promover a economia em revestimentos, pois por si só a madeira 
já traz charme e exuberância nas obras.
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A maquete é uma representação de um objeto real e não existe uma fórmula pronta para desen-
volver este recurso. Durante as aulas de Maquetaria objetivava-se a produção de uma maquete 
volumétrica de um projeto arquitetônico escolhido por cada dupla formada. A produção dessa 
maquete foi feita no decorrer do semestre, fazendo com que os acadêmicos do curso de Arqui-
tetura e Urbanismo tivessem o entendimento não só da casa como planta baixa, mas como sua 
volumetria também. O projeto foi feito com materiais diversos como chapas de madeira de 
4mm; palitos de picolé; cola; tinta e gel de cabelo. Os alunos começaram desenhando cada peça 
a ser recortada em uma escala específica que, no caso, era 1:50. Os desenhos eram feitos nas 
chapas de madeira que seriam recortadas para a montagem da maquete. O segundo passo seria 
a montagem e colagem de cada peça seguindo as informações da planta baixa. Finalizando a 
montagem houve a parte de pintura, onde seriam demarcadas as janelas, portas e feitos os aca-
bamentos. Por fim, para trazer mais vida à maquete, os alunos desenvolveram um ambiente, que 
foi a parte que estavam mais livres para criar e explorar as ideias. Desenvolveram uma piscina, 
estrada e um jardim. Por fim, conseguiram chegar a uma visualização da volumetria da casa e 
ao maior entendimento da maquete. Conseguiram perceber a diferença do bidimensional e do 
tridimensional na maquete, além de desenvolver as noções de proporção, orientação, localiza-
ção, percepção do projeto, todas as suas formas, fachadas e dimensões.
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Desde os primórdios da humanidade o nascimento era considerado um evento natural e a ex-
periência do parto possuía um caráter íntimo e pessoal, sendo encarado inicialmente de forma 
natural: feito de mulheres e entre mulheres. Por séculos esteve dissociado de mecanismos de 
controle, mas que, erroneamente, com a entrada das intervenções médicas no processo do nas-
cimento, um enraizamento se abre: o parto hospitalizado passa a ser tratado como mais seguro 
e livre de riscos, afastando o controle da mulher sobre seu corpo, visando procedimentos que 
aceleram e monitoram o trabalho de parto. Ambientes hostis e despreparados não são adequa-
dos para as mulheres viverem esse momento. Elas precisam de espaços que prestem assistência 
necessária no ciclo grávido-puerperal. Marias: Casa de Parto Normal e Centro de Apoio surge 
como uma proposta arquitetônica a fim de propor a revitalização do edifício da antiga mater-
nidade de Ituporanga. Fundamentado na premissa do resgate às suas origens, voltar ao seu 
natural. O resgate se dá tanto no edifício, que volta a ter uma arquitetura para receber a vida, 
quanto do parto que volta a ter seu processo fisiológico enaltecido, para que mais mulheres 
sejam empoderadas para viver esse momento em sua integralidade. Por assim dizer, o presente 
trabalho busca elaborar uma proposta que concretize a humanização do nascimento e de todo 
o processo, melhorando a percepção da experiência de parto, alinhado à busca de resguardar 
e preservar a edificação de características históricas que a cidade possui, de modo que sua re-
vitalização sirva como elemento potencializador da cultura local, preservando as memórias ali 
vividas, contribuindo assim para a cidade e sociedade, assim como o ambiente que lhe cerca.
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O trabalho foi desenvolvido na disciplina de Conforto Ambiental Térmico, na quarta fase de 
Arquitetura e Urbanismo e mostrou o quando fontes como luz elétrica são cada vez mais caras e 
o quanto estão sobrecarregadas. Uma maneira de minimizar este alto consumo dentro da arqui-
tetura é trabalhar formas arquitetônicas e materiais adequados para cada clima. O objetivo do 
trabalho foi trabalhar em “cima” de uma edificação de habitação de interesse social, e após estu-
dos da região e das cartas tempo, rosa dos ventos entre outras fontes, se pôde notar vantagens e 
desvantagens que a casa teria que se adaptar para trazer maior conforto térmico. A metodologia 
utilizada foi dividir diferentes cidades com climas diferentes para cada aluno, e com o trabalho 
dividido em três partes e com as orientações do professor Bruno, se pôde chegar à conclusão 
do que era melhor para cada cidade e seu respectivo clima. Após essas análises obtidas, se pôde 
ver a melhor forma arquitetônica para a região de Manaus, que foi a região que acabou-se fa-
zendo a edificação de habitação de interesse social. Foi possível concluir que a casa deveria ser 
feita para uma região muito quente e úmida, necessitando de aberturas grandes e telhado com 
beirais largos. As aberturas foram colocadas mais de uma em quase todos os cômodos para que 
ocorresse ventilação cruzada, e uma forma de dar maior conforto térmico seria o gotejamento 
no telhado para que pudesse esfriar o mesmo. E como forma de produzir energia foi apresentada 
a aplicação de painéis solares, pois ao logo dos anos estariam promovendo maior economia.

Palavras-chave: Conforto. Manaus. Temperatura.
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O presente trabalho refere-se a pesquisas realizadas sobre a antiga Maternidade da cidade de 
Ituporanga, em Santa Catarina. Por meio destes estudos sobre a casa, pesquisas foram realiza-
das tanto no estágio supervisionado no ano de 2019, quanto na Pesquisa Teórica do TCC em 
2021. Por meio de uma junção das pesquisas e estudos, o objetivo deste trabalho foi evidenciar 
as potencialidades e deficiências do edifício, para busca de soluções arquitetônicas visando sua 
preservação, uma vez que o edifício de 1957 foi a primeira maternidade da cidade, sendo de 
suma importância para a história da mesma. A maternidade foi desativada por volta da década 
de 80, atualmente pertence à entidade da Congregação das Irmãs Franciscanas de São José (CI-
FSJ) servindo de moradia para as irmãs. O edifício está situado na Rua Carlos Thiesen, no cen-
tro de Ituporanga. Por meio das pesquisas, os resultados obtidos indicaram que o edifício possui 
grande memória local, sendo de suma importância para os ituporanguenses. Infelizmente não 
há legislação da prefeitura de Ituporanga de proteção ao edifício, o que de certa forma, dificulta 
a preservação das características originais da casa, além da memória local, que contribui para 
a história e cultura da cidade. Ela possui traços e formas arquitetônicas estilizadas do estilo Art 
Deco. Sendo assim, o presente trabalho busca, através do potencial paisagístico, preservar, va-
lorizar e enaltecer o edifício da antiga Maternidade de Ituporanga, o que trará visibilidade para 
o mesmo, buscando conexão dos moradores da cidade com ele e, consequentemente, humani-
zando a cidade e sua história.

Palavras-chave: Arquitetura. História. Preservação.
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O USO DA AEROFOTOGRAMETRIA NO LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DE 
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A aerofotogrametria possibilita o registro da área estudada em mínimos detalhes, necessários 
para a clara compreensão das características de uma determinada região para que se identifique 
possíveis problemas, assim como eventuais potencialidades. No Alto Vale do Itajaí, em Santa 
Catarina, pode-se observar diversos fenômenos que poderiam ser evitados com o mapeamento 
das áreas de risco geológico. O trabalho foi elaborado através de estudo bibliográfico, expli-
cativo e pesquisa de campo, com o objetivo de promover a compreensão da importância da 
aerofotogrametria no levantamento das áreas de risco na região do Alto Vale do Itajaí, buscando 
enfoque nas ocorrências presenciadas no município de Rio do Sul ao longo dos últimos anos. A 
aerofotogrametria é um método de mapeamento da superfície terrestre, por meio de fotos, geral-
mente realizadas através do uso de drones e/ou aeronave tributáveis, que possuem uma câmera 
acoplada, com o objetivo de mapear, perceber áreas extensas, e facilitar o trabalho em áreas 
inseguras e/ou de difícil acesso. O levantamento aerofotogramétrico é o método mais utilizado 
no mapeamento de grandes áreas. Considerando o Alto Vale do Itajaí como principal área de 
estudo, o trabalho abordará, como foco, a aerofotogrametria como prevenção contra possíveis 
desastres naturais, frequentemente presenciados na região. A importância do levantamento das 
áreas de risco, onde é adequado construir com segurança e, consequentemente, os efeitos dessa 
prevenção para a qualidade de vida da população. O estudo foi realizado de forma qualiquan-
titativa, com estudos bibliográficos, explicativos, pesquisa de campo e pesquisa exploratória, 
a fim de compreender plenamente os fenômenos observados na região investigada. Os dados 
coletados serão apresentados através da transcrição de informações fornecidas em relatórios 
técnicos, avaliações de danos, e fotografias de momentos das ocorrências, que comprovam as 
constatações apresentadas. Com os resultados mostrados, pode-se concluir que diversos de-
sastres naturais poderiam ser evitados através dos estudos de aerofotogrametria. Como muitas 
áreas de risco não são capazes de ser acessadas por humanos, os drones podem passar esta “bar-
reira” e facilitar esses estudos para prevenção de danos futuros. Os principais locais afetados 
estavam próximos a ribeirões e rios. Outros locais montanhosos e com áreas grandes de massas 
e propensas a deslizamentos ou movimentação das mesmas poderiam ter sido mapeados pelos 
órgãos responsáveis e feitas pré-operações para não ocorrer ou evitar óbitos e danos à infraes-
trutura pública e privada; o dinheiro utilizado para a manutenção e construção desses lugares 
poderia ser destinado a outras necessidades. Mesmo com o levantamento que se tem hoje, mui-
tas áreas não foram devidamente detalhadas e não foram destacadas como de risco.
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PARALELO: O ELO ENTRE O DIREITO À MORADIA E À CIDADE� PROPOSTA 
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A Habitação de Interesse Social (HIS) é um caminho para que a população de baixa renda 
possa acessar a moradia formal. No Brasil, a pauta da habitação social carrega pontos críticos 
e questionamentos sobre os modelos de edificações executados. O déficit habitacional brasi-
leiro ainda se faz presente. Na cidade de Rio do Sul, o relatório apresentado pela Secretaria de 
Assistência Social e Habitação (SEADES) aponta o número de 1.244 famílias no ano de 2021. 
Apesar da existência de inúmeros lotes vazios, dotados de infraestrutura urbana no centro da 
cidade, a maior parte dos conjuntos residenciais destinados para a baixa renda se localiza nas 
bordas do perímetro urbano, distanciando o direito à moradia do acesso à cidade. Desta forma, 
a pesquisa teve como objetivo compreender o tema, para então elaborar uma proposta de edi-
ficação vertical de uma Habitação de Interesse Social (HIS) que intenciona atender a uma par-
cela das famílias que compõem o déficit habitacional do município de Rio do Sul. A proposta, 
situada na área central da cidade, dotada de infraestrutura urbana, objetiva criar uma tipologia 
de ocupação resiliente para um dos lotes afetados pelas inundações recorrentes, que não estão 
cumprindo com sua função social de propriedade. Assim como, oportunizar o direito à moradia 
de qualidade, juntamente com a oportunidade de acesso ao direito à cidade, nas diversas escalas 
de comunicação entre edificação e cidade. As oportunidades serão criadas através de diretrizes 
de projeto que contemplarão as escalas de projeto arquitetônico, bem como, diretrizes urbanís-
ticas que abrangerão o entorno imediato.

Palavras-chave: Cidade. Habitação. Interesse Social.
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Os patrimônios históricos são bens construídos ao longo do tempo, de grande importância, e 
que mantêm vivas as memórias de uma cidade. A partir desse patrimônio arquitetônico pode-
-se conhecer um pouco da história como, por exemplo, as tradições, os saberes e a cultura de 
determinado povo, e tudo que a envolve. No município de Salete, em Santa Catarina, estes pa-
trimônios históricos são marcos para a cidade e tornaram-se pontos turísticos muito visitados, 
tanto nos finais de semana, quanto nos feriados. Além disso, para o município, o turismo tem 
um papel fundamental para ajudar no desenvolvimento da cidade. No entanto, grande parte 
dessas edificações encontra-se em desuso e/ou fechada. Outro ponto relevante está relacionado 
à falta de espaços públicos, locais de encontro, de convivência, lazer e cultura. Com base nis-
so, o objetivo deste Trabalho de Conclusão do Curso consiste em desenvolver uma proposta 
de reconversão e conservação para as edificações do Morro do Santuário Nossa Senhora de 
Salete, com intuito de valorizar a paisagem natural e história do local, assim como, fomentar 
o turismo religioso no município. As edificações localizam-se a quatro quilômetros do centro, 
situadas em um dos pontos mais elevados, visto que a partir desse ponto pode-se observar todo 
o espaço urbano da cidade. Este terreno apresenta um grande potencial relacionado ao visual, 
às edificações históricas existentes e às áreas verdes. A metodologia do trabalho firmou-se em 
pesquisas teóricas acerca da restauração e preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, além 
de pesquisas sobre arquitetura e turismo religioso. De segundo momento, analisou-se projetos 
correlatos de edificações históricas existentes em modelo de restauração e revitalização de es-
paços públicos, além de, estudo de caso sobre turismo religioso e questionário aplicado sobre o 
Santuário. Os resultados obtidos através das pesquisas desenvolvidas, das análises e avaliação 
pós-ocupação realizadas, resultaram em maior entendimento conceitual, bem como, zoneamen-
to, organização projetual, os usos originais estabelecidos, conservação dos patrimônios e a im-
portância de se preservar as edificações históricas. Com a realização desta pesquisa foi possível 
observar a importância de se projetar ambientes de interação pessoa-ambiente de convivência 
para alcançar o objetivo da renovação do local. Portanto, percebe-se a necessidade de se tra-
balhar com a reconversão dos patrimônios históricos e culturais, com o turismo religioso e a 
cultura da região, para que assim, o local torne-se atrativo e renovado.

Palavras-chave: Arquitetura Religiosa. Patrimônio Histórico-Cultural. Reconversão. Religio-
so. Turismo.
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O urbanista exerce a função de planejar o desenvolvimento de uma cidade, influenciando dire-
tamente no bem-estar e qualidade de vida da população. Visando isso, os alunos da disciplina 
de Ateliê de Planejamento Urbano II, ministrada pela professora Catharina Cavasin Salvador, 
desenvolveram um diagnóstico da cidade de Lontras. Por meio de levantamento e discussões a 
respeito do município em sala de aula, observou-se pontos positivos e negativos da localidade. 
Posteriormente foram elaboradas soluções que remetem os pontos destacados e buscam ins-
trumentos do Estatuto da Cidade para auxiliar o município no desenvolvimento prático dessas 
diretrizes. Foram apresentadas soluções a respeito da infraestrutura urbana, a qual não atende 
toda a população de maneira eficiente; dos vazios urbanos, visto a presença de grandes lotes 
desocupados na área central do município, propondo maneiras para que esses lotes contribuam 
com a população; e do zoneamento, o qual não é compatível com legislações federais. Como 
resultado, foram delimitadas áreas de preservação permanente, principalmente às margens do 
rio Itajaí-açu; uma área de expansão do centro urbano; alterações no zoneamento; delimitação 
de zonas de interesse social; criação de áreas institucionais, culturais e de preservação do pa-
trimônio; e demais pontos de melhoria no plano diretor da cidade. Por fim, as diretrizes visam 
contribuir com a qualidade de vida dos moradores, amparando o desenvolvimento de um proje-
to de loteamento, localizado em um dos vazios urbanos evidenciados no diagnóstico. O mesmo 
será planejado seguindo o novo zoneamento, atendendo a demanda dos moradores locais, e, 
oferecendo moradia adequada, infraestrutura e espaços de lazer. O presente trabalho trouxe aos 
alunos importantes experiências a respeito do planejamento de cidades, e evidenciou a neces-
sidade da criação de “Cidade para Pessoas”, afinal, são elas que vão usufruir e gerar vitalidade 
ao espaço urbano.
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O presente trabalho trata de uma proposta de anteprojeto arquitetônico para edificação residen-
cial de baixa complexidade, para um morador, desenvolvido na disciplina de Ateliê de Arqui-
tetura e Urbanismo da 3ª fase. O objetivo do projeto com área máxima de 70m² é estar inserido 
no contexto de um lugar requalificado, atendendo as necessidades do cliente, para tal inserção. 
A habitação foi planejada para um terreno de 20mx40m, localizado em Ibirama, no bairro Bela 
Vista, Santa Catarina. A metodologia utilizada baseia-se em estudos in loco na área estudada, 
levantamento de dados e fotos, desenvolvimento da proposta por meios de croquis e personali-
zação da habitação em atendimento às necessidades e preferências do possível morador. O re-
sultado obtido destinou proporcionar espaços onde a cliente pudesse elaborar atividades como 
leitura e culinária. A setorização utilizada na planta baixa considerou possibilidades de acessos 
e estudos de insolação. Em relação aos materiais utilizados optou-se por tijolo cerâmico para a 
estrutura, revestimento externo para uma das paredes e telha ondulada para a cobertura, sendo 
que se buscou o atendimento das premissas da cliente: uma professora de literatura de 30 anos, 
ligada à natureza. O desafio do projeto foi conciliar a dimensão do espaço pré-determinado com 
o programa de necessidades, pois tudo deveria adequar-se à metragem de 70m². Como resulta-
dos, obteve-se uma casa de oito cômodos, com sala e cozinha integradas, ambiente externo para 
lazer e suíte. O terreno viabilizou espaços para jardins e lazer, em contato com a natureza. Há 
espaço destinado para um escritório, para que a cliente desenvolva suas atividades de sala de 
aula em ambiente confortável. Também foram agregados locais para receber visitas em espaço 
próprio, conectado a um deck na área externa. O conceito utilizado foi Movimento, pois há cô-
modos integrados, diferentes alturas para a mesma construção, fluxo interno definido. Também 
foram usados elementos e formas que permitissem a visibilidade da área externa por parte da 
área interna. O muro disposto à frente da casa traz o conceito de cinesia, movimentação, pois 
comporta diferentes níveis e diferentes texturas, trazendo experiência ao transeunte do espaço 
público na calçada.
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O presente trabalho foi proposto para atender o estudo e a requalificação de um “Lugar”, na 
disciplina da 3ª fase de Ateliê de Projeto de Arquitetura e Urbanismo. O objetivo foi criar um 
anteprojeto urbanístico para requalificar um espaço que o acadêmico possuísse afinidade para 
observá-lo de forma crítica, com o intuito de compreender as suas deficiências, potencialidades 
e condicionantes. Por se tratar de uma área central da cidade, constituída pela escola municipal 
E.E.B.Pedro Américo e a biblioteca pública Alex Krieser, na Rua Treze de Agosto, circulam 
diariamente aproximadamente mais de 500 pessoas. Tendo em vista a importância deste espa-
ço para os usuários e visitantes, foram elaboradas propostas para anteprojeto urbanístico com 
espaços atrativos, seguros e agradáveis para se estar. Foram realizadas visitas in loco, levan-
tamentos fotográficos e o estudo bibliográfico do livro “Morte e vida das grandes cidades” da 
Jane Jacobs, com a finalidade de compreender melhor as relações do lugar e usuários. Após o 
levantamento de dados, juntamente com os assessoramentos nas aulas de Ateliê, foi proposto 
um calçadão na rua Treze de Agosto, para trazer mais segurança ao trânsito de crianças, além 
de ser uma forma de atrair um número maior de pessoas para circularem e permanecerem no 
espaço, criando a “rede mútua de segurança por pessoas” que Jacobs transcorre em seu livro. 
Uma escultura alusiva aos colonizadores da cidade, existente nas proximidades, bem como lo-
cal para estacionamento, somam acessibilidade. Uma praça foi proposta no terreno ao lado da 
biblioteca, para melhorar conexões e incentivar os usuários a levarem seus filhos a brincarem 
e, ao mesmo tempo, estimular a leitura. Todo o espaço foi planejado com vegetações nativas, 
como os ipês (árvore símbolo de Agrolândia), para um ambiente climatizado naturalmente, bem 
como o piso tátil para acessibilidade. O anteprojeto obteve resultados positivos, com a proposta 
de atender as deficiências locais e aumentar suas potencialidades, atendendo as expectativas do 
que se esperava para a disciplina. Para Niemeyer “Arquitetura é antes de mais nada construção, 
mas, construção concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para 
determinada finalidade e visando determinada intenção”.
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Estabelecido às margens do Rio Itajaí-açu, o município de Rio do Sul possui um longo histórico 
de inundações, tendo registrado o primeiro episódio no ano de 1911. A vulnerabilidade da re-
gião advém principalmente de sua localização, visto que, o perímetro urbano da cidade formou-
-se a partir da confluência dos Rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, se estabelecendo ao longo 
das margens do Rio Itajaí-Açu. Diante desta condição, os impactos gerados pelas inundações 
afetam praticamente toda a população da cidade, ocasionando problemas de ordem social, am-
biental e econômica. Nota-se que, além dos inúmeros prejuízos registrados durante a ocorrência 
desses desastres, indiretamente, as inundações contribuem para a desvalorização do rio perante 
os olhos da população atingida, sentimento intensificado pela carência de espaços públicos que 
propiciem uma relação benéfica entre a cidade e os cursos hídricos que cortam seu perímetro. 
Como resposta a esses desastres, Rio do Sul conta com um plano municipal de contingência, 
como o monitoramento dos rios e das barragens de contenção em tempo real, além do suporte 
de abrigos emergenciais e de rotas alternativas de locomoção que funcionam durante os epi-
sódios de inundações. Medidas que, apesar de eficientes, resolvem apenas parte do problema. 
Percebe-se que, a adoção de uma legislação urbana mais focada em mitigar os efeitos dos desas-
tres, bem como a vontade política para viabilizar tal proposta, ainda é uma realidade distante. 
O objetivo deste trabalho apresentado na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso visa 
evidenciar os impactos gerados pelas inundações em um recorte no perímetro urbano de Rio 
do Sul, buscando compreender suas causas e como os mesmos podem ser mitigados através de 
uma estratégia mais resiliente. O método adotado para a pesquisa foi aplicado em duas etapas: 
pesquisa bibliográfica e análise de projetos correlatos. Na pesquisa bibliográfica foi possível 
compreender como as inundações se tornaram um problema urbano e como o conceito de resi-
liência urbana pode contribuir para mitigar o mesmo. Com os dados obtidos através da análise 
de projetos correlatos, foi possível compreender como a implantação de infraestruturas e legis-
lação urbana podem contribuir para a diminuição da condição de vulnerabilidade de um local. 
Como resultado, constatou-se que, frente ao problema das inundações em Rio do Sul, faz-se 
necessário a adoção de uma estratégia mais resiliente em resposta as mesmas, através de me-
didas estruturais e não-estruturais, por meio de uma legislação mais condizente com a situação 
de risco do município e espaços públicos que propiciem uma melhor relação entre rio e cidade.
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Este trabalho teve o objetivo de evidenciar as mudanças e melhorias dos controles financeiros 
em uma empresa do ramo moveleiro da cidade de Pouso Redondo, em Santa Catarina. O obje-
tivo geral foi criar um sistema financeiro com fluxo de caixa e projeções para auxiliar o sócio 
da empresa a controlar e buscar um melhor desenvolvimento e aprimoramento através de suas 
tomadas de decisões. O estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva com análise qualitati-
va. Para o desenvolvimento do estudo foi utilizado o método de estudo de campo e entrevista 
semiestruturada em que o entrevistado e o entrevistador realizaram um diálogo sobre um tema 
específico. Para melhoria e desenvolvimento da empresa na tomada de decisão pelo gestor, foi 
implantado o modelo de lançamento do fluxo de caixa diário, modelo de projeção do fluxo de 
caixa, modelo do fluxo de caixa mensal projetado versus realizado, modelo tempo de retorno de 
um investimento, modelo payback, modelo payback descontado e DRE pelo método de custeio 
variável. Após a aplicação das ferramentas foi verificado que a empresa levaria cerca de 2,2 
anos para retornar o valor investido em melhoria na sua estrutura. Observou-se também que 
suas receitas e despesas projetadas versus realizadas tiveram pouca variação. Percebe-se que, 
através dos controles utilizados e os dados extraídos, o gestor conseguirá prever suas saídas e 
entradas de caixa, bem como, visualizar a variação de suas receitas e despesas no longo prazo. 
Sendo assim, nota-se que a aplicação de um sistema financeiro é fundamental e todas as enti-
dades que buscam sua continuidade, especialmente as pequenas empresas, precisam utilizá-las.
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O presente trabalho teve como objetivo analisar a influência que a distribuição de dividendos 
tem na gestão do capital de giro das vinte maiores empresas brasileiras de capital aberto, con-
forme a 17ª edição do ranking anual da Forbes Global 2000, publicada em 2019. A importância 
do capital de giro origina-se do fato de que, independentemente do tamanho das empresas, é ne-
cessário que estas sempre tenham recursos disponíveis, pois podem ocorrer desencontros entre 
os prazos de recebimentos e pagamentos. Estes recursos são investidos na atividade desenvolvi-
da pela empresa, podendo ser influenciados por diversos fatores internos e externos. A estrutura 
de financiamento, recursos próprios ou de terceiros, pode variar muito entre empresas, e a má 
administração destes recursos pode ser prejudicial. Os resultados de uma Sociedade Anônima 
são distribuídos entre instituições financeiras, governo e acionistas, sendo que estes últimos 
têm direito a receber dividendos obrigatórios, conforme a lei 6.404/76. Para compreender esta 
influência, foi utilizado o método de Fleuriet, que surgiu com a necessidade de aprimorar a aná-
lise tradicional. O modelo dinâmico propõe que seja feita a reclassificação das contas circulan-
tes do balanço patrimonial, segregando-as de acordo com a natureza financeira ou operacional. 
Partindo-se disto, foram identificadas as demonstrações contábeis de cada empresa de 2015 a 
2019, reclassificados os balanços e calculado o capital de giro efetivamente realizado no ano 
e a provisão do capital de giro com base na variação do ativo não circulante, do resultado da 
empresa e do valor de dividendos aprovado em assembleia e pago no ano posterior, entre outros 
indicadores complementares para a análise. No entanto, para obter resultados mais assertivos 
foi necessário excluir oito empresas, sendo utilizadas na análise apenas as demais. Com base 
nisso, foi possível observar que as empresas que sofreram maior influência no período analisa-
do foram a Sabesp S.A., o GPA S.A., a Cielo S.A., a Braskem S.A. e a Petrobras Distribuidora 
S.A. Além disso, não houve impacto nulo em nenhum dos anos e em algumas empresas foi 
visto uma maior desigualdade entre o valor dos dividendos distribuídos e o valor da diferença 
da disponibilidade de capital de giro efetiva e provisionada. Por meio dos resultados dessa 
pesquisa não foi possível afirmar que o pagamento de dividendos é inteiramente responsável 
por influenciar negativamente a disponibilidade de capital de giro, o que poderia ter ocorrido 
também em razão de outras variáveis.
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O sucesso empresarial depende de um conjunto de fatores que devem estar ajustados, para que 
se consiga obter o correto desempenho de qualquer operação envolvendo negócios. O levan-
tamento e organização dos dados e a transformação destes em indicadores de desempenho é 
de suma importância para a o processo de gestão. Os índices apontam como se encontra a per-
formance da empresa, dado o esforço realizado, sob as mais diferentes óticas de análise e são 
importantes norteadores para tomadas de decisões mais precisas e que conduzam a operação 
para o seu ponto ótimo. Empresas apresentam variações em seu desempenho e sua complexi-
dade exige que ferramentas e técnicas sejam utilizadas para que se consiga compreender como 
os seus resultados e as oscilações destes podem estar afetando sua trajetória e capacidade de 
realização de lucros. Análises baseadas nos dados referentes à dinâmica do negócio permitem 
avaliar o comportamento da operação, tanto internamente, bem como perante seus pares, no 
mercado onde se encontra inserida. É necessário que a empresa tenha conhecimento sobre as 
oscilações relativas ao seu desempenho objetivando, assim, entender melhor o resultado atin-
gido (ALVES; LAFFIN, 2018, p.24). Ao longo deste trabalho serão abordadas as formas de 
organização dos dados de uma operação empresarial, por meio da elaboração das principais 
peças contábeis, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e, principalmente, como 
utilizá-las para a extração de indicadores que irão oferecer repostas que, depois de analisadas, 
servirão como pontos de reflexão, na busca de decisões e ações que visam à realização dos 
ajustes necessários, com foco na otimização dos resultados do empreendimento. Por meio de 
estudo de caso real buscou-se demonstrar, na prática, a utilidade de se lançar mão da análise 
através de indicadores econômico-financeiros, o que muitas vezes é de difícil compreensão por 
parte de empresários e gestores. 
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O tema abordado neste trabalho é a Análise das Demonstrações Financeiras e Contábil da Sim-
ples Contabilidade LTDA. Hoje percebe-se claramente que a tecnologia vem avançando inten-
samente no mercado, dando a oportunidade aos empresários para a minimização dos custos 
e despesas. Permitindo rotinas repetitivas automatizando-as, consequentemente haverá a di-
minuição de despesas, podendo assim gerar mais lucros. A grande maioria dos empresários, 
principalmente das Micros e Pequenas Empresas, inicia seus negócios sem um modelo de ne-
gócio, uma análise SWOT para identificar seus Pontos de Fraquezas, Ameaças, Forças e Opor-
tunidades. Sendo assim, não conseguem ter uma visão sobre o que poderiam melhorar com 
antecedência sem se prejudicar. Outro ponto, que infelizmente não é observado, é o controle 
financeiro, bem como custos, despesas e receitas, prejudicando a saúde financeira da empresa. 
Com uma análise criteriosa como, fluxo de caixa diário, mensal, anual e demonstrações con-
tábeis, as empresas seriam capazes de visualizar como está a situação financeira da mesma, 
tornando possível a visualização do que será essencial melhorar e quais decisões necessitam 
ser tomadas. Este trabalho teve como objetivo demonstrar a importância da utilização destas 
análises e demonstrações contábeis, desde o início do ano de 2020 da Simples Contabilidade 
LTDA até o período de trabalho atual (30 de novembro de 2020), a qual está sempre se aperfei-
çoando em suas tomadas de decisões. O trabalho foi desenvolvido com pesquisa documental 
onde foram utilizados relatórios originais, por meio da pesquisa qualitativa para aplicabilidade 
da solução. Percebe-se que com as análises e demonstrações levantadas a empresa em estudo 
possui viabilidade financeira para se manter no mercado, com poucos ajustes a serem melho-
rados para seu crescimento. Os custos e despesas, de acordo com os lançamentos do previsto 
e realizado, mantiveram-se na média, com poucas variações, e suas receitas aumentaram, em 
consequência de novas contratações de serviços que ocorrem durante os meses. À vista disso, 
em um ano inquieto e de pandemia, foi possível atingir um resultado positivo para o primeiro 
ano da empresa Simples Contabilidade LTDA.
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Diante de um contexto repleto de informações tecnológicas, as empresas buscam constante-
mente soluções informacionais que possibilitam à minimização de seus custos e, consequente-
mente, a maximização de seus resultados. Para atingir uma posição de destaque no mercado em 
que atuam, as empresas necessitam cada vez mais de Sistemas de Informação (SI) que possam 
integrar suas informações. Este trabalho foi realizado em uma empresa varejista de pequeno 
porte localizada na cidade de Vidal Ramos. O objetivo principal do estudo foi verificar quais os 
benefícios que os sistemas empresariais trazem para as empresas e analisar qual sistema mais 
se adaptaria para a empresa V&A Variedades, uma vez que a loja V&A Variedades não possui 
sistema de gerenciamento de dados, apenas dados anotados em planilhas do Excel, como com-
pras, vendas e fechamento de caixa. A pesquisa caracteriza-se como descritiva qualitativa e com 
abordagem documental. Após analisar alguns sistemas aplicados na região, a empresa optou 
por fazer a implantação do sistema BMSolft. A decisão levou em consideração valores, aten-
dimento, a complexidade do sistema para os dias atuais e futuramente, entre outros aspectos. 
Este estudo possibilitou aplicar a teoria na realidade da empresa. Como resultado espera-se que, 
após a implantação, a empresa poderá analisar os benefícios que o sistema gerencial propor-
cionará, visto que essa etapa não foi realizada no presente estudo. Pode-se compreender, com 
a realização deste estudo, a importância de um Sistema de Informação Gerencial para uma boa 
gestão na organização, planejamento, direção e controle das empresas, facilitando, agilizando e 
otimizando o processo decisório nas empresas.
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No Brasil, as empresas enfrentam muitas dificuldades para se manterem competitivas e com 
bons resultados. Um dos principais problemas é grande e complexa carga tributária brasileira. 
Com um Sistema Tributário de extrema complexidade e poucas revisões, as empresas precisam 
usar de todas as ferramentas lícitas disponíveis para reduzir ou mesmo postergar seus custos 
tributários. O presente trabalho teve por objetivo avaliar para a empresa Z optante pelo Simples 
Nacional, a viabilidade de adoção do regime de apuração Lucro Real ou Lucro Presumido, con-
siderando a previsão de expansão do negócio no ano seguinte. A pesquisa caracteriza-se como 
descritiva, com abordagem qualitativa e técnica documental. Os dados foram obtidos por meio 
de relatórios da contabilidade, consulta à legislação e entrevista com o proprietário e com a con-
tadora responsável pela empresa. Posteriormente à coleta, foram tabulados e organizados em 
planilha eletrônica para iniciar os cálculos e análise. Através dos resultados obtidos, foi possível 
identificar que não é viável a adoção do regime Lucro Real ou Presumido pela empresa Z, uma 
vez que o Simples Nacional se apresentou como o menos oneroso, com a soma anual em 2021 
de R$ 52.625,60, enquanto no Lucro Real o valor ficou em R$ 63.359,38 e no Lucro Presumido 
em torno de R$ 71.247,47. Atualmente, a atividade da empresa não gera quase nenhum benefí-
cio fiscal nos demais regimes, no entanto, é importante manter o planejamento tributário cons-
tante devido a alterações frequentes na legislação tributária. Os resultados mostraram também 
que a empresa Z possui maior economia tributária e, consequente, melhor resultado no regime 
Simples Nacional, pois além dos valores de impostos, leva-se em consideração todas as obriga-
ções acessórias que o regime normal exige, assim como aumento das despesas com honorários 
contábeis, sistemas, treinamento, entre outros custos.
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O Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte 
Intermunicipal e Interestadual e de Comunicação (ICMS) é um tributo de competência esta-
dual. Com o objetivo de aumentar o desenvolvimento das empresas, o estado de Santa Catarina 
concede benefícios fiscais que refletem no resultado financeiro da empresa, fazendo com que 
ela cresça e mantenha-se firme no mercado. O objetivo deste estudo foi demonstrar se a apli-
cação do benefício concedido pelo Estado traz benefício financeiro para a empresa. A pesquisa 
caracteriza-se como descritiva, com abordagem qualitativa e realizada por meio de análise do-
cumental. O objeto de estudo é uma empresa do ramo de comércio de combustíveis, localizada 
em Lages. O período utilizado corresponde a cinco anos, de 2015 a 2020. Foram utilizados 
relatórios de faturamento extraídos do sistema interno da empresa e da apuração do ICMS, para 
identificar os impactos no resultado da empresa e as vantagens que o benefício traz a mesma. A 
partir do presente estudo foi possível observar que o crédito presumido fornecido pelo Estado 
de Santa Catarina favorece as expectativas de crescimento e desenvolvimento para a empresa 
em estudo. Os resultados demonstraram que o benefício fiscal traz à empresa um bom retorno 
financeiro, para o ano em que ela efetivamente utilizou o benefício fiscal, 2019 e 2020, uma 
economia de R$ 292.577,04, o que também causou um maior lucro líquido para a empresa. Nos 
anos de 2015 a 2018, se tivesse utilizado o benefício, teria uma economia de R$ 648.299,76. 
O estudo apontou que o uso do crédito presumido para apuração do ICMS da conveniência da 
empresa em estudo traz bons retornos financeiros.
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Recentemente o Brasil está se integrando às normas e regras dos padrões internacionais. Essas 
alterações das leis e normas pelas quais o país está passando vem trazendo mudanças e impac-
tos no dia a dia do profissional da área contábil. Para isso é necessário estar atento ao tema em 
termos de legislação e, automaticamente, não se tornar obsoleto e sofrer penalizações nestes 
temas. O presente estudo, referente ao Trabalho do Curso de Ciências Contábeis, visa ampliar 
os saberes teóricos e a sua base legal dos Ativos Intangíveis das Normas Brasileiras de Conta-
bilidade ao Setor Público (NBASP). Apresenta-se qual é a importância dos acadêmicos, assim 
como dos gestores que seguem a carreira contábil, buscarem conhecimentos mais aprofundados 
relacionados às Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). Do mesmo modo encontra-se ou-
tros detalhes importantes tais como elaborar corretamente o reconhecimento e a evidenciação 
dos ativos intangíveis. Isso torna mais claro como são utilizados os bens do setor público. Ao 
se elaborar plano de contas aplicado ao setor público (PCASP) é primordial seguir as normas 
e regras gerando um padrão. Contribui para as análises mais simplificadas, como por exemplo, 
gerando comparações de um ano para outro, ou até mesmo desenvolver comparações com mais 
de uma entidade. Além disso, favorece também aos usuários das informações uma análise com 
mais clareza e segurança. Adjunto a essas normas e regras contábeis, as entidades brasileiras do 
setor público fruirão de muitas mudanças com os métodos e critérios contábeis. Tal aspecto se 
alia ao objetivo central do presente trabalho: busca contribuir com o entendimento da adoção 
da Norma Brasileira de Contabilidade, de 22 de setembro de 2017, com foco no cumprimento 
das normas voltadas ao ativo intangível, apresentando as características contábeis quanto ao 
entendimento e adoção da NBC TSP 08, com um pequeno levantamento bibliográfico.
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Atualmente as empresas buscam oportunidades para o seu desenvolvimento. Diversas têm cres-
cimento significativo e outras deixam de existir, em razão da competitividade no mercado e 
no contexto atual, onde elas estão inseridas. A situação financeira que frequentemente possui 
momentos de oscilações, nos quais há ocasiões que têm sobras de caixa e outros momentos 
falta. Da mesma forma, os cumprimentos legais perante o governo, como as declarações e 
pagamentos de tributos e impostos, impactam em uma reorganização societária. As operações 
societárias como a incorporação, fusão e cisão, estão sendo realizadas com muita frequência 
no Brasil. Ou seja, elas podem se unir, de outro modo deixar de existir, poderão ter uma parti-
cipação maior de controle e, até mesmo, se dividir tudo buscando uma participação estratégica 
no mercado, a todo momento, seguindo a legislação brasileira, a qual é encontrada no Código 
Civil (Lei 10.406/2002) e do mesmo modo na Lei das S.A. (Lei 6.404/1976). Tal aspecto se 
alia ao objetivo central do presente trabalho, que é analisar sob o ponto de vista contábil, o 
funcionamento das operações societárias como a incorporação, fusão e cisão e seus lançamen-
tos contábeis. O estudo apresentará, sobre um pequeno levantamento no método quantitativo, 
as diferenças entre cada operação societária, seus respectivos funcionamentos e as regras para 
posterior contabilização das empresas que passam por incorporação, fusão e cisão e, do mesmo 
modo, apresentará as principais diferenças nas combinações de negócios, e quais os objetivos 
das entidades ao elaborar a reorganização societária, devido à concorrência de mercado, à tec-
nologia e, até mesmo, à carga tributária.
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O objetivo deste trabalho foi calcular e saber qual a lucratividade do manejo do fumo safra 
2019/2020. O cultivo do fumo dura entorno de oito meses e meio, mas pode variar dependendo 
da quantidade plantada. Na propriedade analisada são plantados em torno de 130 mil pés de 
fumo e esta atividade requer 12 etapas até o produto estar finalizado para a venda. Esse estudo 
foi realizado no sítio da família Pommerening, localizado na cidade de Taió. Foi realizado por 
meio de pesquisa descritiva, documental com a análise qualitativa. A coleta de dados foi feita 
através de entrevistas com o proprietário e os filhos, além de consulta a notas fiscais, as quais 
foram de fácil acesso pois guardam todos os documentos. Os dados coletados foram organiza-
dos em forma de planilhas e, através disto, realizados gráficos demonstrativos. Os custos são 
separados em variáveis e fixos. Os custos variáveis totalizaram R$ 72.096 e os custos fixos tive-
ram a importância de R$ 40.193, o que resultou em um custo total por quilo de R$ 4,52. A de-
monstração de resultado foi realizada por meio do custeio variável, sendo o método mais viável 
para cálculos agrícolas. Por meio desta demonstração verificou-se que a propriedade possui um 
ótimo desempenho, resultou em R$ 127.080,82 de lucro, mostrando assim que devem manter 
essa atividade na propriedade. Percebeu-se que esse estudo mudou a visão dos administradores 
do sítio em relação aos controles e lucros obtidos e os proprietários vão dar continuidade aos 
controles apresentados para ter mais clareza na lucratividade e melhor auxílio na tomada de 
decisões.
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O agronegócio é um setor vital para a economia brasileira. Tal relevância é ainda mais per-
ceptível no momento atual, onde o setor agrícola vem amenizando os efeitos da retração eco-
nômica presentes em praticamente todos os setores da economia do Brasil. Contrapondo esta 
tendência, identifica-se que a bibliografia destinada à área agrícola, nas Ciências Contábeis, 
com relação aos custos que compreende o processo produtivo das culturas, é tratada de uma 
forma secundária na literatura: são poucos os autores que abordam a questão dos custos na 
agricultura na bibliografia tradicional. Observa-se que o tema recorrentemente é relacionado 
a indústrias e processos de fabricação. O presente trabalho objetiva descrever aspectos das 
Ciências Contábeis que se diferenciam da abordagem mais tradicional citada quando adaptados 
para a realidade agrícola. Através de uma pesquisa essencialmente bibliográfica e qualitativa, o 
estudo dará destaque a seis aspectos: influência biológica e aleatoriedades na atividade agrícola 
que afetam a contabilidade, a supremacia do conceito de valor justo, as nuances tributárias, as-
pectos mercadológicos, conflito ano agrícola versus exercício social e as diferenças e similari-
dades entre atividade agrícola e atividade pecuária em termos contábeis. Apesar da abordagem 
preponderantemente bibliográfica, o estudo comentará alguns conceitos fundamentais trazidos 
pelo pronunciamento técnico CPC 29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, como ativo bioló-
gico, produção agrícola, transformação biológica, entre outros. De uma forma geral, o sucesso 
no agronegócio depende de uma série de condições aleatórias (preços inconstantes, variáveis 
meteorológicas, medidas subjetivas de produtividade etc.), as quais influenciam o exercício da 
contabilidade, especialmente no que tange à mensuração e reconhecimento de ativos, receitas e 
despesas. O estudo sofre limitações de ordem prática, mas a sua contribuição reside em trazer 
perspectivas teóricas que tragam insights para pesquisas práticas que testem a validade dos 
conceitos que serão expostos. Dada a supracitada importância do agronegócio para a economia 
nacional, os autores entendem que o conhecimento da contabilidade agrícola e suas especifici-
dades é um elemento fundamental para o profissional contábil.

Palavras-chave: Agronegócio. Contabilidade Agrícola. Contabilidade Tradicional.
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Com o avanço da tecnologia, a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (Jucesc) criou o 
sistema 100% digital para o registro dos atos mercantis e afins. O presente artigo é resultado 
do Trabalho de Conclusão de Curso que teve por objetivo analisar as vantagens e desvantagens 
e identificar a redução de custos da implantação do sistema Jucesc Digital para os usuários 
do Alto vale do Itajaí. A pesquisa caracteriza-se como pesquisa exploratória e descritiva, com 
abordagem qualitativa. Foi utilizado o levantamento bibliográfico e aplicado um questionário. 
A pesquisa foi realizada por meio de um questionário enviado as 200 contabilidades do Alto 
Vale do Itajaí, indagando sobre os objetivos da pesquisa. Obteve-se 19 respostas que foram 
essenciais para alcançar os resultados almejados. O sistema tem muitas vantagens, como por 
exemplo: agilidade, desburocratização, facilidade, acessibilidade, extinção de alguns procedi-
mentos, além da redução de custo para ambas as partes. Esta pesquisa revelou desvantagens, 
como: aceitação, descentralização referente à distribuição dos processos, comunicação e in-
segurança nas assinaturas, e algumas sugestões dos próprios usuários respondentes acerca de 
procedimentos que podem ser aperfeiçoados. Os resultados apontaram também que, no modelo 
físico, os custos por empresa giravam em torno de R$ 1.160,00 e com o modelo digital os custos 
passaram a ser R$ 350,00 em média, ou seja, menos de um terço do valor que era gasto antes 
de adotar a Jucesc digital. Dessa forma, nota-se como a mudança tecnológica reduz de ma-
neira geral os custos com deslocamento, taxas e impressão. Sugere-se, para pesquisas futuras, 
aprofundar-se para obter respostas dos usuários de todos os municípios do Alto Vale do Itajaí 
identificando, assim, mais variações nos custos, bem como novos aspectos.

Palavras-chave: Impacto. Jucesc Digital. Usuários.
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O objetivo deste trabalho foi levantar os custos e calcular a rentabilidade proporcionada pela 
produção de cebola na safra 2019/2020. A pesquisa foi realizada em uma propriedade agríco-
la familiar localizada no interior de Ituporanga, em Santa Catarina. Este trabalho recai numa 
pesquisa descritiva e documental, com a análise qualitativa. Para levantar as informações perti-
nentes ao estudo, foram feitas entrevistas com os proprietários e solicitado que guardassem as 
notas de compras e vendas do período em análise. Esses dados foram organizados em planilhas 
eletrônicas para facilitar os cálculos. Os custos foram separados em fixos e variáveis, onde 
percebeu-se que a propriedade possui mais custos variáveis do que fixos, um ponto favorável, 
pois podem ser reduzidos com maior facilidade. O custo médio por quilo de cebola foi de R$ 
0,78. Para a análise da lucratividade procurou-se a demonstração do resultado do exercício 
pelo método custeio variável, o qual, gerencialmente, é mais eficaz para a tomada de decisão. 
Os dados apontaram que a propriedade opera com um bom resultado, sendo de R$ 160.194.90, 
mostrando que a produção de cebola é viável. Os resultados apresentaram também que a mar-
gem de lucro da atividade foi de 28,93%, um resultado bom para os produtores. Dessa forma, 
constatou-se que a propriedade tem uma saúde financeira estável. Isso se dá porque os custos 
variáveis são maiores que os fixos, possibilitando uma redução sem grandes complicações. 
Com a realização da pesquisa, além dos conhecimentos específicos sobre custos e rentabilidade, 
percebeu-se que o estudo trouxe uma visão diferente para os administradores da propriedade, 
os quais darão continuidade aos controles iniciados, porque a atividade pode ser ainda mais 
lucrativa mantendo os controles que ajudam na tomada de decisão.

Palavras-chave: Custos. Lucratividade. Resultado.
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A maneira de fazer contabilidade tem alterado no decorrer do tempo, passando do processo 
de escrituração manual para a mecânica e, em seguida, eletrônica. A tecnologia instigou de tal 
forma a contabilidade que elaborou um novo mercado de atuação para os profissionais dessa 
área, pois os softwares disponíveis simplificam os trabalhos contábeis estabelecendo rapidez e 
segurança, com menores chances de falha e maior eficiência na geração de informações (SAS-
SO; ROSA, 2011). Para o desenvolvimento deste tema, discorre-se a Fundamentação Teórica. 
Insere-se conceito, os princípios do e-Social, objetivos deste programa, as obrigatoriedades, 
multas e prazos. O objetivo geral é avaliar os impactos do e-Social na contabilidade. Os obje-
tivos específicos são: a) Apresentar as mudanças impostas pelo e-social no ambiente da con-
tabilidade; b) Discorrer sobre os impactos no cotidiano organizacional; e c) Identificar as difi-
culdades encontradas pelos escritórios de contabilidade para se adequar às modificações. Em 
busca de melhorar cada vez mais a fiscalização sobre os contribuintes, o Governo Federal está 
sempre desenvolvendo novos projetos para aprimorar sua forma de controle. Ainda em fase de 
implantação, o Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias 
e Trabalhistas - E-social - é o sistema mais complexo criado, e visa unificar e otimizar o envio 
de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Acarretando grandes mudanças o e-social 
impõe disposição e entendimento dos escritórios de contabilidade e das empresas. Este estudo 
tem como objetivo determinar os impactos que o e-social vem ocasionando aos escritórios de 
contabilidade. A metodologia do estudo é qualitativa, descritiva e, na coleta dos dados, o tipo 
utilizado foi o levantamento. Para detectar o impacto foi aplicado um questionário no escritório 
de contabilidade Mainhardt e suas filiais. As alternativas que mais se destacaram foram sobre 
a preparação dos escritórios em relação aos clientes a respeito das exigências e prazos, em que 
muitos dos clientes ainda não se adaptaram aos prazos prescritos e penalidades. O não cumpri-
mento das obrigações nos prazos acarretará para as empresas multas e penalidades cabíveis de 
acordo com a legislação. Neste contexto, os contadores têm um papel muito importante neste 
momento, pois serão também responsáveis pelas informações prestadas. 
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No presente trabalho, o autor realiza um planejamento tributário, usando como base o estudo 
da legislação vigente e os relatórios com as informações necessárias da empresa, analisando e 
comparando as apurações fiscais de cada regime tributário de forma a encontrar e evidenciar 
o regime tributário que apresente mais vantagens econômicas para a empresa Clínica Médica 
LTDA. Levando em conta a alta complexidade da legislação brasileira e a sua alta carga tribu-
tária, um planejamento tributário adequado para a situação atual e futura da empresa é cada vez 
mais essencial para o bom funcionamento da entidade, de maneira a aumentar a importância 
do contador na tomada de decisões da empresa. Um planejamento tributário adequado deve 
levar em consideração inúmeros fatores, adaptando os métodos às características da empresa. 
Destaca ainda a importância do conhecimento sobre as regras tributárias, haja vista que uma 
boa parte dos recursos arrecadados com a atividade econômica é destinada ao cumprimento das 
obrigações tributárias. Deve-se ressaltar que qualquer falha pode representar um valor expressi-
vo que pode ser canalizado para a atividade fim da empresa ou, em última instância, ser a remu-
neração dos investidores. Este trabalho abordará um estudo utilizando os dados da empresa em 
questão, uma prestadora de serviços médicos situada em Ituporanga, Santa Catarina, visando 
verificar a melhor forma de tributação para a empresa, diminuindo o desembolso com tributos, 
aumentando o lucro e, consequentemente, ajudando a empresa a se manter em plena atividade. 
Ao fim deste trabalho são demonstradas as vantagens econômicas do Lucro Presumido para o 
caso estudado, apontando seus resultados e a diferença que apresentou quando comparado aos 
demais regimes. 

Palavras-chave: Clínica Médica. Economia. Planejamento Tributário. Regime Tributário.
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Devido às inúmeras obrigações que uma empresa tem para com o governo, com toda a burocra-
cia existente no cumprimento das obrigações e a mudança contínua na legislação, as empresas 
buscam terceirizar os serviços contábeis. Além de atender todas as obrigações exigidas pelo 
Fisco, a contabilidade serve de apoio aos empresários, aos sócios e acionistas de empresas, 
através de relatórios contábeis, que auxiliam os gestores na tomada de decisões. Mesmo com 
a possibilidade de implantar a contabilidade interna na empresa, ainda é comum terceirizar os 
serviços contábeis. Diante disto, este trabalho buscou calcular os custos para implantar a conta-
bilidade interna em uma empresa do lucro real, lucro presumido e simples nacional. O presente 
trabalho caracteriza-se como pesquisa descritiva, do tipo levantamento de dados, amostra por 
conveniência, com abordagem da análise dos dados qualitativa. Para alcançar o objetivo, foi 
encaminhado através de e-mail um questionário para algumas contabilidades, para levantar 
quais são os honorários cobrados para uma empresa do lucro real, uma do lucro presumido e 
outra do simples nacional. Após realizou-se o levantamento do custo para implantar a contabili-
dade interna na empresa. Os resultados obtidos deram sustentação para a análise da viabilidade 
de implantar a contabilidade interna nas empresas do lucro real, do lucro presumido e simples 
nacional. Em relação ao custo a contabilidade terceirizada é mais vantajosa, porém em relação 
à qualidade no trabalho desenvolvido a contabilidade interna é melhor, tendo em vista que os 
lançamentos podem ser realizados diariamente. Para pesquisas futuras, sugere-se que seja ana-
lisada a viabilidade de implantar a contabilidade em empresas de outros setores. Outra sugestão 
é analisar a viabilidade da contabilidade terceirizada trabalhar internamente na empresa, reali-
zar um levantamento por região, para analisar se o mesmo honorário é praticado por todas, ou 
se há diferença considerável nos valores praticados, comparar a qualidade do serviço praticado, 
realizando levantamento em empresas que possuam a experiência de contabilidade interna e 
externa, para verificar os pontos positivos obtidos a partir da implantação da contabilidade.
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O Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (Proesde) concede bolsas 
de estudo para estudantes matriculados em Cursos de Graduação e de Licenciatura nas Institui-
ções de Ensino Superior. O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
(Unidavi), como IES participante do Proesde, elabora Projetos de Intervenção e busca estabe-
lecer parcerias com agentes locais para sua execução. O projeto “A coleta de recicláveis como 
instrumento de desenvolvimento social e educação ambiental” busca realizar um diagnóstico 
com os trabalhadores da coleta e seleção de materiais recicláveis, nos municípios de Taió, Rio 
do Sul, Leoberto Leal, Ituporanga, Presidente Getúlio e José Boiteux. Busca, ao mesmo tempo, 
mobilizar a sociedade civil através da educação ambiental em uma escola selecionada em cada 
município, enfatizando a importância da separação adequada dos materiais e maximização das 
oportunidades de desenvolvimento sustentável para aqueles que trabalham com recicláveis. 
Possui caráter investigativo (eixo estruturante) e de extensão na medida em que considera o 
impacto local da reciclagem e o potencial de desenvolvimento dos recursos humanos que tra-
balham com estes materiais para a geração de renda e melhoria da qualidade de vida. A meto-
dologia utilizada é bibliográfica e de campo, com aplicação de um questionário de diagnóstico 
socioeconômico junto aos catadores de materiais recicláveis nos seis municípios. Os agentes 
envolvidos são a Unidavi, as Prefeituras Municipais (por meio das Secretarias de Infraestru-
tura e Departamento de Meio Ambiente) e uma escola municipal de Ensino Fundamental em 
cada município. A hipótese principal deste projeto é que a educação ambiental pode aumentar 
o potencial de material reciclado nos municípios elevando, assim, a renda dos catadores. Por 
meio do projeto, busca-se mobilizar os catadores de recicláveis de forma a auxiliá-los para 
que desenvolvam seu trabalho com maior segurança e eficiência econômica. Ainda, objetiva-se 
colaborar para a redução dos resíduos sólidos, educando a população sobre a importância da 
coleta e seleção de recicláveis, por meio da mobilização de estudantes do Ensino Fundamental 
como disseminadores e multiplicadores da informação e da iniciativa. Neste momento, algu-
mas ações já foram desenvolvidas nas escolas municipais, tais como: palestra presencial sobre 
a relevância da reciclagem e a correta separação dos materiais; elaboração de um vídeo sobre a 
coleta seletiva e a importância da separação dos materiais para reciclagem em parceria com a 
Associação Recicla Rio do Sul, que está sendo apresentado nas escolas que não podem receber 
palestras presenciais devido à pandemia; elaboração de cartazes para exposição na escola sobre 
a relevância da coleta seletiva; palestra on-line nas escolas sobre os resíduos eletrônicos, segui-
da de lançamento de concurso de desenho para sensibilização sobre a temática; construção do 
questionário de diagnóstico socioeconômico pelos acadêmicos do Proesde para aplicação junto 
aos catadores de recicláveis.
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O mercantilismo unido às grandes navegações foi a mola propulsora para que o comércio exte-
rior fosse propagado pelo mundo inteiro. Sua evolução ao longo dos séculos beneficiou alguns 
mais do que outros, devido principalmente a determinadas especificidades que foram objeto de 
análise de grandes economistas como Adam Smith e David Ricardo, por exemplo. Mas, mesmo 
sendo muitas vezes considerado como característica para o livre comércio, os governos ainda 
exercem, através da política comercial, grande influência na forma como ele se comporta dentro 
de cada país. As principais defesas apresentadas para a manutenção e continuidade do comércio 
exterior abrangem principalmente a justificativa de que ele é responsável por gerar crescimento 
e desenvolvimento econômico. Diante disso, o presente trabalho tem como principal objetivo 
identificar a contribuição das exportações para o desenvolvimento regional do Alto Vale do Ita-
jaí no período entre 2000 e 2019. Para tanto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica, apresentando 
para isso as características da sua colonização, dados socioeconômicos regionais, assim como 
os valores para exportação e os índices de desenvolvimento humano e índice de Gini para os 28 
municípios que compõem essa região pouco analisada em um contexto estadual. Os principais 
resultados do estudo são que, ao longo do período analisado, houve pouca diferenciação quanto 
aos maiores municípios exportadores e que a base produtiva atual está diretamente relacionada 
à colonização regional. Além disso, o desenvolvimento regional, apresentado a partir da ótica 
dos índices anteriormente citados, é influenciado pelo comércio internacional, mas não somente 
por ele.
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O monitoramento ambiental dos recursos hídricos é de fundamental importância para um de-
senvolvimento efetivamente sustentável como forma de preservação dos recursos naturais para 
as gerações futuras. A gestão ambiental é uma ferramenta que possibilita o gerenciamento des-
ses recursos, monitoramento da interação com o meio ambiente e a identificação de problemas 
para o desenvolvimento de ações preventivas e corretivas, incutindo no dia a dia de crianças 
e jovens a necessidade de mudanças conscientes, potencializando tais ações. O Programa de 
Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (Proesde), visando a melhoria da qua-
lidade de vida através da preservação desses recursos, possibilitou uma abordagem socioam-
biental ao desenvolvimento do tema e envolvimento acadêmico na realidade regional. O ob-
jetivo geral e sensibilizar a comunidade escolar dos municípios de Alfredo Wagner, Leoberto 
Leal, Vitor Meireles, Presidente Getúlio e José Bointeux sobre a necessidade de preservação e 
sustentabilidade no uso dos recursos hídricos locais. Metodologia: os projetos estão em pleno 
desenvolvimento sendo os agentes envolvidos o Governo do Estado de Santa Catarina, as Se-
cretarias Municipais da Agricultura e Educação, a Unidavi, as unidades escolares e a população 
desses municípios catarinenses assistidos pelas ações de intervenção universitária. O projeto 
inclui três etapas, sendo: a) Realização de diagnóstico situacional (através de entrevistas se-
miestruturadas e observação de campo); b) Elaboração de cartilha (onde se insere a pesquisa 
científica, planejamento e elaboração do material multimídia); c) Sensibilização da comuni-
dade local por meio das unidades escolares (por meio de palestras, entrega da cartilha, mudas 
de árvores entre outras ações). O público-alvo são as comunidades escolares dos municípios, 
através da inclusão dos estudantes do ensino fundamental municipal e estadual, sendo estes 
os multiplicadores de informações sobre o tema em desenvolvimento. Os responsáveis pelo 
desenvolvimento das ações nas escolas são os acadêmicos de cursos diversos da Unidavi que, 
através da extensão, atuam para o desenvolvimento das ações previstas sob a coordenação dos 
professores responsáveis pelos projetos. Resultados esperados: Mobilizar a comunidade escolar 
para a importância da preservação dos recursos hídricos locais; Capacitar os acadêmicos no 
alinhamento da teoria e prática por meio de ações concretas em contexto local (aprimoramento 
de seus conhecimentos e tornando-os sensíveis às demandas da comunidade); Promover me-
lhorias nas condições de desenvolvimento do município através da parceria com as Prefeituras 
Municipais em cumprimento ao papel de intermediação Unidavi - Escolas - Comunidade.
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A agricultura comercial usufrui de tecnologias para aumentar o rendimento dos cultivos e os 
transgênicos adentram como uma forma de inovação no campo. Segundo Wanderley (2014), 
a partir de 1960, no Brasil, houve a necessidade de intensas transformações no setor agrícola 
e no meio rural. Cria-se um dilema a respeito de até que ponto pode chegar a artificialização 
do ambiente sem comprometer as condições de vida no mundo. Os transgênicos causaram mu-
danças drásticas no setor agrícola, impactando, sobretudo, o âmbito econômico e ambiental. O 
objetivo geral do estudo foi analisar os impactos dos cultivos geneticamente modificados nos 
espaços rurais do Alto Vale do Itajaí, com ênfase no contexto econômico e ambiental mediante 
o crescimento expressivo da produção transgênica. A representatividade da agricultura familiar 
encontrada no universo da pesquisa concorda com a justificativa da essencialidade do estudo 
sob essa ótica. O Alto Vale do Itajaí é uma microrregião localizada no estado de Santa Catarina, 
Brasil, formada por 28 munícipios e compreende uma população de 299.647 habitantes sendo 
40% residindo na área rural. Em sua metodologia o estudo emprega a pesquisa bibliográfica, 
documental, exploratória e descritiva. Quanto à modalidade, a pesquisa caracteriza-se como 
exploratória e descritiva. Em relação à abordagem do problema, a pesquisa se caracteriza como 
qualitativa. A coleta de dados se deu por meio da pesquisa de campo, utilizando como base 
a entrevista semiestruturada. No que tange o cenário econômico, constatou-se que os trans-
gênicos trazem ganhos principalmente para os agricultores, pois proporcionam aumento da 
produtividade, controle de pragas, maturidade no ciclo entre plantio e colheita dos cultivos, 
durabilidade no armazenamento e tempo de estocagem, além de menores custos. Contudo, o 
agronegócio baseado em monocultura cria monopólios de mercado em consequência da produ-
tividade e recursos tecnológicos, podendo impedir que novas empresas entrem, ou que novas 
formas de produzir cresçam na mesma velocidade em função do custo dos transgênicos serem 
mais baixos. Com relação ao meio ambiente, os impactos descobertos são inúmeros diante de 
não possuírem estudos que os refutem na íntegra ou que provem a completa segurança dos 
transgênicos. Os riscos incluem a perda da biodiversidade acarretando na erosão genética que 
expressa a diminuição e/ou extinção de genes e redução da variabilidade genética, a contami-
nação de culturas tradicionais como, por exemplo, o caso do milho que tem a possibilidade de 
fecundar plantações vizinhas, prejudicando a lógica dos agricultores que pretendem produzir 
de forma orgânica ou agroecológica, afetando a venda e qualidade de seus produtos, além do 
desenvolvimento de pragas e insetos resistentes aos agentes de controle. Há uma possível van-
tagem dos transgênicos na teoria que seria a diminuição de agrotóxicos, porém, segundo os da-
dos analisados dos agricultores da amostra de pesquisa, a redução do uso de agrotóxicos ocorre 
nos cultivos tradicionais.
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O número de investidores em renda variável, como ações e fundos de investimento imobiliário, 
mantém a trajetória de alta no Brasil. Dados divulgados pela Bolsa de Valores Brasileira (B3: 
Brasil, Bolsa e Balcão) mostram que 3,8 milhões de contas estavam cadastradas na Bolsa em 
junho de 2021. Um aumento de 43% frente a 2019. Portanto, caiu por terra o mito de que é 
preciso ter muito dinheiro para se tornar um investidor. Comprar uma ação e se tornar sócio das 
maiores empresas custa menos de cinquenta reais. Isso mostra que se pode experimentar a Bol-
sa com um valor baixo para, em seguida, construir patrimônio com novos aportes. Investir na 
Bolsa de Valores significa se tornar sócio das empresas listadas como, por exemplo, Petrobras, 
Vale, Itaú e Banco do Brasil e, por consequência, ter o potencial de crescimento e participação 
dos lucros. Por meio dessas ações se tem direito aos dividendos de grandes companhias. Ao 
longo do tempo, o investimento na Bolsa de Valores mostrou possuir maior potencial do que 
qualquer outro de renda fixa (inclusive poupança e fundos oferecidos pelo banco tradicional). 
O trabalho tem como objetivo ampliar a discussão sobre o tema a fim de promover o interesse 
pelo mercado financeiro para que se possa melhor investir o próprio dinheiro. Foi desenvolvido 
com base em dados de instituições financeiras, entrevista com especialista e pesquisas acadê-
micas na unidade curricular de Comunicação Empresarial, no curso de Ciências Econômicas 
do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), de Rio do 
Sul, Santa Catarina. Como resultado parcial conclui-se que investir é diferente de poupar, é um 
complemento e multiplicador a longo prazo. O dinheiro mal investido desperdiça os esforços 
de uma economia.
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Os problemas estruturais antes e durante a pandemia, juntamente com perspectivas do cenário 
macroeconômico brasileiro, geraram mudanças na economia. Diante disso, as más notícias para 
o Brasil são inúmeras. E, não conseguir se reerguer igual a outros países de mesmo nível é uma 
delas. O cenário parece pós-apocalíptico e nada agradável aos olhos estrangeiros. Os problemas 
não vêm apenas de agora, mas a pandemia de Covid-19 fez com que viessem para o debate. As 
problemáticas em torno da economia brasileira são principalmente as reformas da Previdência 
e Tributária, bem como, a nova logística relacionada ao Programa de Estímulo ao Transporte 
por Cabotagem - BR do Mar e o novo Marco das Ferrovias. A dívida pública sofreu um aumen-
to significativo em 2020 com os gastos na saúde devido à pandemia, sendo o percentual mais 
alto em fevereiro de 2021, com 89,36% do PIB. Para se ter uma ideia, em agosto de 2018 a 
dívida do Brasil era de 76,04% - depois desse ápice a porcentagem começou a cair, chegando 
ao patamar de 82,65% do PIB. Este trabalho tem por objetivo analisar o contexto totalmente 
novo que a pandemia trouxe para a economia brasileira. Foi desenvolvido na unidade curricu-
lar de Comunicação Empresarial, na quarta fase do curso de Ciências Econômicas do Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), campus de Rio do Sul, 
Santa Catarina. Foram realizadas pesquisas em artigos científicos e sites oficiais relacionados 
ao tema. Como resultados parciais, destaca-se que as reformas no Brasil já estão em mais de 
décadas atrasadas. Com ajustes em algumas delas, de forma prioritária, o cenário para o Brasil 
pode prosperar - caso consiga aproveitar a redução da parcela das contas públicas.
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Não gastar todo o dinheiro e manter-se no orçamento é algo que torna as finanças equilibradas 
e sem muitas surpresas. E, quando isso acontece se planeja o futuro, as aquisições se tornam se-
guras e os sonhos reais. A principal forma de conquistar a independência financeira é manter in-
vestimentos rentáveis e seguros. Economizar, poupar e investir são diferentes passos que devem 
ser planejados para que se viva bem no presente e se prepare para o futuro. E, para falar desse 
universo em constante evolução e tão importante para o bolso de todos, foi criado o programa 
Papo Econômico em parceria com a Rádio Educativa Universitária Unidavi FM. O objetivo é 
promover a produção e disseminação de informações sobre temas relacionados à área econô-
mica, além de possibilitar a prática de técnicas de comunicação organizacional. O conteúdo foi 
produzido e gravado pelos acadêmicos na unidade curricular de Comunicação Empresarial, na 
quarta fase do curso de Graduação em Ciências Econômicas do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), de Rio do Sul, Santa Catarina. O conteúdo 
apresenta orientações, descobertas e curiosidades sobre mercado financeiro, educação financei-
ra, economia doméstica, transações financeiras on-line, entre várias outras questões relevantes 
à população. Os programetes têm entre trinta e sessenta segundos e poderão ser acompanha-
dos semanalmente na programação da emissora. Em tempos em que a mídia se faz presente 
na rotina da população, entende-se que seja esse um recurso que favorece a comunicação e a 
implementação de temas educativos que ampliam conhecimentos. Por outro lado, as atividades 
práticas em sala de aula estão relacionadas a técnicas, ferramentas, ações, comportamentos e 
linguajar do cotidiano da profissão. O economista precisa se dispor à complexidade das várias 
realidades que cercam o contexto atual e o mercado de trabalho, bem como, demonstrar habi-
lidades e competências para distinguir as principais características da Comunicação Organiza-
cional como processo global/social.
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O desenvolvimento nos espaços rurais e, mais especificamente, da agricultura familiar no terri-
tório catarinense, remete à reflexão de alternativas que considerem as múltiplas dimensões do 
desenvolvimento. A agricultura familiar é caracterizada por não haver separação entre gestão e 
trabalho, estando ambos sob a responsabilidade familiar (autogestão). Mesmo quando ocorre a 
necessidade de contratar mão de obra, ela é apenas o que aproxima suas características às orga-
nizações solidárias. As iniciativas nos espaços rurais são constituídas da produção da agricultura 
familiar e, em sua maioria, estão restritas em seus fins e espaços de atuação, mas têm preserva-
do a cultura associativa no meio rural. Nesse contexto, a economia solidária estaria emergindo 
sob a forma de auto-organização social em torno de ações, ao mesmo tempo econômicas e 
políticas. Dentro deste contexto podemos situar tanto os empreendimentos associativos, espe-
cialmente solidários voltados à agroecologia. Este estudo abrangerá um olhar sobre a realidade 
da agricultura familiar e terá como principal objetivo analisar as dinâmicas de comercialização 
de produtos agroecológicos empreendidas no território do Alto Vale do Itajaí e do território das 
Encostas da Serra Geral, assim como a integração com redes associativas existentes. Como 
objetivos específicos irá identificar as principais redes de cooperação existentes nos territórios 
ligadas à produção agroecológica; analisar as principais dinâmicas de comercialização existen-
tes dentro dos empreendimentos agroecológicos e sua relação com os processos de desenvolvi-
mento territorial. Em sua metodologia o estudo emprega a pesquisa bibliográfica, documental, 
exploratória e descritiva. Em relação à abordagem do problema, a pesquisa se caracteriza como 
qualitativa. A coleta de dados se deu por meio da pesquisa de campo, utilizando como base a 
entrevista semiestruturada. O estudo parte da hipótese de que existe uma rede formada com o 
apoio de empreendimentos associativos nos territórios, o que possibilita a formação de dinâmi-
cas de comercialização de produtos agroecológicos com diferentes estratégias adotadas e que 
se refletem tanto no dia a dia dos agricultores familiares como dos consumidores de produtos 
agroecológicos. Tal rede é formada por múltiplos atores, em alguns casos sem a constituição de 
empreendimentos maiores e formalizados nos moldes de uma cooperativa que trabalham em 
pequena escala, em outros casos com uma maior escala utilizando-se de modelos formais de 
negócios. A pesquisa poderá contribuir com a formulação de políticas públicas para promover o 
desenvolvimento rural sustentável, assim como auxiliar os empreendimentos associativos para 
que melhor conhecendo sua realidade e a realidade das cadeias produtivas que estão inseridos, 
possam desenvolver técnicas que possibilitem uma melhor integração ao mercado garantindo a 
manutenção dos agricultores familiares no campo.
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Muitas organizações do terceiro setor ainda possuem inúmeras dificuldades no momento de 
propor projetos e declarar objetivos. Podem, muitas vezes, assumir responsabilidades para as 
quais não possuem os recursos necessários, acabando por não atingir os objetivos pretendidos 
no cronograma estabelecido. Além disso, a própria tarefa de elaborar um projeto é considerada 
complexa, exigindo absoluto foco em medidas palpáveis de desempenho e indicadores que 
possam ter significância para as agências de fomento e investidores sociais. O projeto foi desen-
volvido em cooperação com a Rede Laço, plataforma que reúne voluntários no Estado de Santa 
Catarina. Além da sua importância na conexão com voluntários, a Rede Laço participa de várias 
iniciativas e chamadas que requerem a elaboração de projetos, abrangendo várias necessidades 
e emergências de caráter social, econômico e de saúde. Farão parte do projeto a Unidavi, volun-
tários da Rede Laço e estudantes da graduação da Unidavi. Há necessidade de estratégias para a 
profissionalização da gestão de entidades sem fins lucrativos para que possam maximizar seus 
resultados e o impacto de suas ações e intervenções. Além disso, os movimentos para a capta-
ção de recursos têm crescido no Brasil e no mundo, chegando a um montante de 74 milhões de 
dólares em 1995 somente no Brasil. Tanto o volume de recursos disponível quanto necessidades 
crescentes têm motivado a limitação do fomento e, consequentemente, a exigência de projetos 
cada vez mais completos. O projeto tem por objetivo colaborar para a captação de recursos 
de organizações do terceiro setor e entidades sem fins lucrativos no sentido da elaboração de 
projetos robustos, maximizando suas chances de acesso a fontes de financiamento e recursos 
financeiros e materiais. A primeira oficina já foi realizada em Rio do Sul com a presença da 
primeira-dama do estado e excelente feedback foi obtido dos participantes. Outras três oficinas 
já estão planejadas para colaborar com o terceiro setor.
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Os espaços de lazer urbanos, de modo geral, são entendidos como aqueles que estimulam o 
consumo ou como forma de interação social entre pessoas. Nesse sentido, o estudo analisa as 
percepções de estudantes do Ensino Médio e seus familiares acerca das opções de infraestrutura 
de lazer no espaço urbano de Rio do Sul (SC), como forma de contribuir na qualidade de vida. 
De natureza qualitativa, o estudo emergiu das aulas de Ciências Humanas e Sociais, no contexto 
do Novo Ensino Médio, em uma escola da rede privada, no primeiro semestre de 2021. Nesse 
cenário, ao estudarem os problemas socioambientais urbanos, entre eles a necessidade de espa-
ços de lazer, um grupo de estudantes elaborou um questionário com perguntas abertas, aplicado 
por meio do Google formulários, aos 35 estudantes da classe e a 31 familiares sobre os espaços 
urbanos existentes na cidade de Rio do Sul. Entre as questões levantadas, estão a identificação 
dos espaços urbanos existentes, quais são frequentados e com que frequência, quais deveriam 
ser implantados ou implementados e como eles interferem na qualidade de vida. Como resulta-
do, os dados evidenciaram que todos os sujeitos acreditam que ocupar espaços de lazer urbano 
contribui para a qualidade de vida e 96,8% dos respondentes destacaram a carência de espaços 
de lazer na cidade. Por outro lado, os dados indicaram a área central da cidade, bares e restau-
rantes, academias, cinema e ginásio de esportes como espaços utilizados/vividos para o lazer. 
Dentre os possíveis espaços a serem implantados, os sujeitos indicaram aqueles voltados ao in-
centivo à cultura (3,4%), atividades noturnas (3,4%), redes de lojas (6,8%), centros de esportes 
(10,2%), áreas verdes (20,3%), shopping (32,2%) e outros (18,6). No entanto, considerou-se 
preocupante que 18% dos sujeitos da pesquisa afirmaram que não visualizam a existência de 
nenhum espaço de lazer urbano. Portanto, sugere-se o adensamento dos dados como forma de 
identificar as percepções de parcelas mais significativas dos munícipes, bem como a ampliação 
de oferta de espaços de lazer na cidade de Rio do Sul, como forma de melhoria na qualidade de 
vida de sua população.
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Para começar a entender sobre finanças é necessário conhecer o seu conceito. Segundo o dicio-
nário Aurélio, o termo ‘finanças’ seria a “ciência e a profissão do manejo do dinheiro’’. Assim, 
trata-se de uma forma mais simplificada onde o dinheiro é aplicado ou destinado. Mas, fica a 
dúvida: qual a importância das finanças para o desenvolvimento econômico de uma empresa? 
Um levantamento divulgado em outubro de 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) aponta que o Brasil teve saldo negativo pelo quinto ano consecutivo. Isso sig-
nifica que mais empresas foram fechadas do que abertas. De acordo com os dados, entre 2014 
e 2018, o país perdeu cerca de 382,5 mil empresas, o que implicou na perda de 2,9 milhões 
de trabalhadores assalariados. E, um dos principais problemas seria a falta de gestão financei-
ra. Para uma empresa ter continuidade necessita de lucro. Além de obter esse controle, outro 
ponto importantíssimo é descobrir como maximizar o valor da empresa. A BLB Brasil, escola 
de negócios com mais de 300 empresas matriculadas, constatou que as finanças empresariais 
auxiliarão a maximizar o valor das mesmas. Ajudarão a definir onde alocar o capital; o que fazer 
com o lucro; como adquirir certos recursos, bem como outras táticas de valorização empresa-
rial. O trabalho tem como objetivo orientar sobre a importância de se saber gerir as finanças 
empresariais. Foi desenvolvido na unidade curricular Comunicação Empresarial, na quarta fase 
do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí (Unidavi), de Rio do Sul, Santa Catarina. Foram realizadas pesquisas em artigos 
científicos, sites oficiais e entrevista com especialista da área. Constatou-se que as finanças em-
presariais são fundamentais para a saúde do business, porque auxiliarão no controle do capital, 
valorizarão o negócio, observarão se os recursos estão devidamente aplicados e, ainda, o que 
fazer com o lucro da empresa. O gestor não pode deixar as finanças de lado, assim como não 
pode ignorar a organização do trabalho, a contratação de novos funcionários, a inserção de uma 
boa comunicação como ferramenta estratégica e a concorrência de mercado. Todos são itens 
essenciais para que o empreendimento tenha vida longa e saudável.
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Desde o modelo de produção baseado no artesanato, passando pelo sistema manufatureiro do-
méstico, seguindo pelas revoluções industriais e chegando aos desdobramentos mais recentes 
impulsionados pela reestruturação produtiva e pela conjuntura internacional, em especial, a 
indústria de confecção de artigos do vestuário, o setor sempre assumiu papel relevante na eco-
nomia. Em Santa Catarina, o movimento de colonização a partir de frentes imigratórias vindas 
da Saxônia, região industrial da Alemanha, dá a tônica para o seu desenvolvimento no Vale do 
Itajaí. Reconhecido arranjo produtivo local do Vale do Itajaí dentro do modelo de especializa-
ção regional do trabalho, o setor é responsável por significativa parte na geração de emprego e 
renda, em vários municípios da região, mas com maior intensidade pera região do Médio Vale 
do Itajaí. Mais recentemente, impulsionadas pelo movimento de reestruturação produtiva, as 
grandes empresas de confecção do vestuário passaram a adotar estratégias de produção horizon-
tais, em detrimento da verticalização assumida antes da reestruturação. Nesse viés, esse estudo 
tem como objetivo descrever a formação socioespacial e desenvolvimento da indústria têxtil no 
município de Salete, Santa Catarina. São objetivos específicos desse estudo a) apresentar a for-
mação socioespacial do município (com ênfase no desenvolvimento socioeconômico); b) deter-
minar o período de expansão das atividades no município e c) desvelar a forma de organização 
das atividades no território. Como metodologia, o estudo está alicerçado em pesquisa biblio-
gráfica, pesquisa documental, com abordagem do problema de forma qualitativa e quantitativa. 
Ainda, utiliza-se da técnica de pesquisa com entrevistas semiestruturadas em estabelecimentos 
locais. No município de Salete, a indústria têxtil tal qual está configurada, começou a expandir 
nas últimas duas décadas, especialmente com os movimentos de terceirização e quarteirização 
na produção de artigos do vestuário. O setor é majoritariamente formado pela força de trabalho 
feminina, distribuída espacialmente no perímetro urbano e rural do município. Os fornecedores 
são empresas localizadas na região do Vale do Itajaí e, em alguns casos, prefeituras de outros 
estados brasileiros. As poucas alternativas de produção industrial no município tornam as pos-
sibilidades de emprego escassas, especialmente para força de trabalho com baixa escolaridade. 
A indústria de confecção de artigos do vestuário tem se projetado nos espaços rurais, ocupando 
a força de trabalho desprendida especialmente das atividades agropecuárias.

Palavras-chave: Indústria de Confecção de Artigos do Vestuário. Salete, SC. Terceirização e 
Quarteirização. 
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MODELOS DE GOVERNANÇA NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 
TERRITÓRIOS RURAIS EM SANTA CATARINA, BRASIL

Andrei Stock
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anielleg20@unidavi.edu.br

Daniel Rodrigo Strelow
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A proposta de desenvolvimento territorial do governo federal implementada a partir de 2003, 
buscou estabelecer uma nova cultura de gestão pública. Se fortalece a perspectiva de uma go-
vernança pública que estimula novos arranjos institucionais entre atores estatais e sociais. Pa-
ralelamente à hierarquia governamental e o mercado, ao novo modelo somam-se a negociação, 
comunicação e confiança. A governança passa a ser entendida como uma alternativa para a 
gestão baseada na hierarquia, nas ordens de cima para baixo, sendo que as cidades, territórios e 
comunidades se tornam mais atuantes. A cooperação entre área urbana e rural, entre cidadãos, 
empresas e entidades sem fins lucrativos é fortalecida nos processos decisórios. Deve haver 
uma mudança na gestão política e os novos modelos de governança têm como tendência recor-
rer cada vez mais à autogestão nos campos social, econômico e político, uma nova composição 
de formas de gestão daí decorrentes. No contexto propõe-se entender governança como uma 
nova geração de reformas administrativas e de Estado, que têm como objeto a ação conjunta, 
levada a efeito de forma eficaz, transparente e compartilhada pelo Estado, organizações e so-
ciedade civil. Este artigo tem como objetivo principal compreender a governança estabelecida 
no território rural do Alto Vale do Itajaí, localizado na parte central de Santa Catarina. Aborda 
aspectos políticos, principais políticas e órgãos públicos existentes, seu entrelaçamento com os 
atores locais e de que forma influenciam na manutenção da agricultura familiar e no desenvol-
vimento sustentável do território. Através do modelo de governança instituído e a política de 
territórios rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a constituição da Comissão 
de Implantação de Ações Territoriais (CIAT), fica evidente que a existência de múltiplos atores 
foi de importância inegável, assim como o conjunto de iniciativas entre CIAT, Conselhos Mu-
nicipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, Programas governamentais, Epagri, aliados ao 
fortalecimento dos empreendimentos associativos no território, auxiliaram a diminuir o êxodo 
rural, possibilitando aos agricultores reorganizar-se produtivamente, revertendo a tendência de 
decréscimo da população rural no território e contribuindo para o desenvolvimento regional 
sustentável.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Governança. Território Rural.
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OBSERVATÓRIO SÓCIO-ECONÔMICO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MUNICIPAL
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O projeto de criação do Observatório de Desenvolvimento tem como propósito principal ana-
lisar a realidade do desenvolvimento recente da municipalidade, identificando problemas e/ou 
dificuldades e propondo soluções e iniciativas que colaborem para corrigir rumos e mitigar e/
ou eliminar riscos e ameaças. O projeto busca monitorar os indicadores sociais e econômicos 
e inclui a pesquisa de dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Banco Central 
do Brasil (Bacen), Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab) e Data-
SUS. Os dados são coletados, tabulados e analisados para atender às demandas provenientes 
da comunidade. Nesse sentido, a parceria entre a Unidavi e as prefeituras locais, a Associação 
de Municípios do Alto Vale do Itajaí (Amavi), associações de moradores, sindicatos, escolas, 
empresas, agricultores e cooperativas é condição essencial para o projeto. Espera-se como re-
sultado da implementação do Observatório de Desenvolvimento contribuir para o planejamento 
da gestão municipal e a capacitação dos acadêmicos para a aplicação dos seus conhecimentos e 
experiências como profissionais e cidadãos. O projeto se dirige a todos os objetivos de desen-
volvimento sustentável das Nações Unidas na medida em que colabora para que sejam identi-
ficados e priorizados os problemas que afetam a população da cidade de Rio do Sul, nas mais 
diversas áreas. O projeto se torna possível com o auxílio do Programa de Educação Superior 
para o Desenvolvimento Regional (Proesde) do Governo do Estado de Santa Catarina.

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Indicadores de Desenvolvimento Municipal. Ob-
servatório Socioeconômico.
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PRODUÇÃO DE CO2: PEQUENAS AÇÕES PODEM GERAR GRANDES 
CONTRIBUIÇÕES?
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Entre os problemas ambientais amplamente discutidos globalmente, encontra-se a emissão de 
gases causadores do efeito estufa, dentre eles, o dióxido de carbono ou gás carbônico (CO²). 
No contexto do Novo Ensino Médio (NEM), umas das competências específicas de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas a ser desenvolvida nessa etapa da Educação Básica é o desen-
volvimento da consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional, nacional e global. Nesse cenário, o estudo pretende compreender as percepções de 
estudantes do Ensino Médio acerca da produção/emissão de CO² nas suas atividades cotidianas 
e a necessidade de alteração nos próprios hábitos de consumo. Para tal, foi realizado um estudo 
qualitativo, com base no mapeamento de publicações realizadas no Google Acadêmico, utili-
zando-se o descritor “emissão de CO2” publicadas no período de 2015 a 2021 e a elaboração 
e aplicação de um questionário por meio do Google Formulários, composto por seis perguntas 
abertas e fechadas, destinadas a 16 estudantes do NEM, com idades entre 15 a 18 anos, de uma 
escola da rede privada de ensino do município de Rio do Sul, Santa Catarina Como resultado, 
o estudo apontou que 62,5% estão cintes da complexidade da atual fase da emissão de CO² e 
que sua emissão promove o aumento da temperatura global, a destruição da camada de ozônio 
e a maior incidência de raios ultravioletas. No entanto, apenas 31,3% dos respondentes mani-
festaram saber satisfatoriamente como reduzir sua própria emissão diária de carbono. Portanto, 
evidenciou-se a necessidade de estudos sobre o tema como forma de sensibilizar os estudantes e 
a população em geral sobre a necessidade de alterar os hábitos de consumo e diminuir a emissão 
de CO² na atmosfera. Para mais, os dados e a revisão bibliográfica sugerem a importância de 
ações educativas no âmbito escolar e fora dele, como forma de instrumentalizar os indivíduos 
sobre as questões ambientais, sobretudo sobre a produção de CO² nas ações cotidianas. Por fim, 
sugere-se investimentos em políticas públicas que busquem intensificar o controle de emissões 
de poluentes para a atmosfera.

Palavras-chave: Consumo. Emissão de CO2. Novo Ensino Médio.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO PROESDE: GESTÃO DE CUSTOS EM 
ESTABELECIMENTOS RURAIS EM SANTA TEREZINHA E VITOR MEIRELES
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O projeto de intervenção de gestão de custos em estabelecimento rurais foi desenvolvido no âmbito do 
Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (Proesde/Uniedu). Esse programa 
consiste em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à formação do estudante/
bolsista enquanto cidadão e profissional capaz de intervir e contribuir em seu contexto regional, me-
diante a articulação entre sua formação acadêmica e o desenvolvimento educacional e socioeconômico 
de sua região. A agropecuária é um setor econômico indispensável para o desenvolvimento municipal. 
Especialmente na região do Alto Vale do Itajaí, o setor é majoritariamente composto por agricultores 
familiares com perfil produtivo diversificado. O desempenho dos estabelecimentos rurais é afetado por 
fatores distintos. Em muitos casos os agricultores familiares não possuem controle sobre determinadas 
variáveis, como é o caso das condições de climáticas, porém, a gestão dos custos é passível de controle. 
A sustentabilidade econômica da agricultura familiar e a melhora da qualidade de vida estão relaciona-
das, em parte, à capacitação gerencial. Portanto, o objetivo geral do projeto é implementar uma ferra-
menta de gestão de custos em propriedades rurais nos municípios de Santa Terezinha e Vitor Meireles. 
São objetivos específicos do projeto de intervenção: Identificar o grupo de agricultores; Diagnosticar 
as etapas do processo produtivo relacionado a produção de alimentos; Levantar os custos de produção; 
Elaborar uma metodologia de custos aderente à maturidade do grupo (cartilha) e; Capacitar os agricul-
tores ao uso da metodologia elaborada. O desempenho adequado do setor agropecuário está diretamente 
ligado à capacidade de gestão dos estabelecimentos e suas atividades. Nesse sentido, a implementação 
de uma ferramenta de gestão de custos em propriedades rurais nos municípios de Santa Terezinha e 
Vitor Meireles auxiliará os agricultores para a tomada de decisão quanto à escolha de insumos, preço 
de venda e rentabilidade da produção. A metodologia utilizada consistiu em Pesquisa de campo, Estudo 
multicasos e Entrevista semiestruturada. A ferramenta desenvolvida consiste na produção de cartilhas 
elaboradas parcialmente com pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa ainda se caracteriza como 
qualitativa e quantitativa. Os resultados alcançados revelam o engajamento do Centro Universitário para 
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, do setor público dos municípios, dos agricultores e dos aca-
dêmicos do Proesde com as demandas pertinentes ao meio rural. Ainda, a iniciativa fortalece a extensão 
universitária com maior aproximação da comunidade envolvida e de suas demandas. As recomendações 
da pesquisa apontam para a necessidade de projetos de assessoria para os próximos anos como comple-
mento do projeto realizado em 2021.

Palavras-chave: Gestão de Custos em Estabelecimentos Rurais. Projeto de Intervenção Proesde. Vitor 
Meireles e Santa Terezinha/SC.
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O CORPO FEMININO E O MOVIMENTO PLUS SIZE
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A beleza feminina é construída por um processo histórico e social, que se constitui conforme as 
formações imaginárias e o mercado determinam. Essa valorização do corpo feminino “perfeito” 
não é um fenômeno novo, entretanto, é na atualidade que o corpo belo, formatado por padrões 
estéticos excessivamente magros, consolida-se como um atributo necessário para a inserção so-
cial. O corpo tem uma importância vital na atualidade, uma vez que ele serve como instrumento 
de comunicação para demarcar fronteiras. Dessa forma, ele sinaliza grande parte das relações 
que os sujeitos mantêm com os outros e consigo mesmos, tornando-se um objeto a ser incessan-
temente renovado, transformado. Pode-se afirmar que o corpo em qualquer uma das formas de 
governo, é sempre alvo do olhar, é alvo do investimento como marca da organização política, 
afinal, a ordem política não só organiza os corpos em suas manifestações, como também os 
organiza no espaço. Portanto, os efeitos de sentido do corpo belo são social e historicamente 
progressivos, balizados por estereótipos culturais, sociais, de classes, políticos ou religiosos. 
A mídia e a moda também possuem forte influência nos padrões de beleza impostos. A mídia 
surge como um lugar privilegiado de constituição, formulação e circulação dos sentidos do que 
pode ser um corpo belo ou não, enquanto legitimadora de instituições que determinam o que 
pode e o que não pode ser dito/mostrado em diferentes espaços. A moda, por sua vez, é um espa-
ço de mercado. Sendo assim, o movimento plus size surge como uma necessidade de aceitação 
e interação dos corpos gordos na moda. No entanto, esse artigo tem como objetivo mostrar que 
a condição do corpo feminino gordo para aparecer nos principais veículos midiáticos não muda, 
mudam-se as nomeações para produzir um efeito de que esse corpo é possível, mas ele continua 
sendo impossível dentro dos aspectos de padronização das instituições.

Palavras-chave: Corpo Feminino Plus Size. Mídia. Moda.



102

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

O CORPO FEMININO NEGRO NAS REVISTAS DE MODA
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O corpo pode ser entendido como uma construção social, cultural, política e histórica, que passa 
por alterações ou adaptações no decorrer das transmutações do meio coletivo. Entretanto, den-
tro de um modelo econômico capitalista, tais transformações podem se atribuir em virtude de 
aproveitamento e lucro. Com os corpos femininos negros, não se avançou de forma diferente. 
O capitalismo constituiu-se através do racismo ainda pertinente na sociedade pós-moderna, 
onde este vai se apoderar dos veículos midiáticos como forma de comercializar e fetichizar 
os corpos de mulheres negras. Com isso, o seguinte trabalho tem como objetivo discutir sobre 
a presença de corpos feminino negros nas revistas de moda, dentre elas a selecionada Vogue 
Brasil, e abordar como a obejtificação, embranquecimento e o apagamento das identidades cul-
turais estão presentes na indústria midiática do capital gerando os principais questionamentos: 
Como tais corpos são representados? De que forma eles são caracterizados? Quais estereótipos 
são implantados? Processo esse, realizado através do meio metodológico de pesquisas expli-
cativas, descritivas e bibliográficas para fundamentar as narrativas e informações apresentadas 
tendo como referências autoras do feminismo negro como Ângela Davis e Bell Hooks. Gerando 
assim, uma reflexão crítica sobre determinado tema abordado no presente trabalho, para que se 
possa gerar um debate sobre a questão da comercialização, racismo e fetichização deste deli-
berado grupo social, que enfrenta empecilhos em seu cotidiano, como racismo estrutural, desi-
gualdade social e violência em diversos âmbitos, afetando na construção de como o corpo negro 
é retratado dentre tais mazelas sociais que influenciam na formação do indivíduo em seu meio.

Palavras-chave: Corpo Feminino Negro. Mídia. Vogue Brasil.
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O PODER DA SOCIEDADE DO ESPETÁCULO SOBRE O CORPO FEMININO
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As concepções e padrões estéticos se transformam ao longo dos anos. Assim como modificam- 
se as condições de produção social, os corpos mudam de forma igualmente histórica as formas 
de sua estetização. Apesar de a sociedade do espetáculo ser um espaço de representação, lugar 
de inscrição, ela acaba por interferir na materialidade física do corpo desde a Era Primitiva. 
O conceito da construção do sentido do corpo da mulher surge desde a civilização grega, no 
entanto, o corpo vai se constituir enquanto “objeto” a partir da modernidade e do advento do 
capitalismo. Analisar a importância do culto ao corpo feminino implica em analisar as próprias 
relações sociais, incluindo as relações de poder e a afirmação de identidade, afinal, esses corpos 
estão em constante mudança e os ideais sobre eles modificam-se conforme os interesses de cada 
época. Logo, o corpo feminino é uma construção cultural, que varia conforme cada sociedade 
e cada época, pois esse corpo é constituído a partir dos efeitos dos discursos que dão consistên-
cia simbólica à vida social. Ele é, na verdade, um material “inacabado”, sempre em mudança, 
sempre em mutação. Na modernidade parece haver uma incerteza sobre o conceito de corpo, 
na insatisfação constante dos sujeitos com as formas corporais, mas o corpo é encarado como 
um projeto, que está, então, passível a sofrer alterações. Atualmente, vive-se uma época em 
que o corpo e seu significado sociocultural tomaram dimensões inusitadas; afinal, já se fixou a 
ideia de que o sujeito contemporâneo é não apenas o criador de seu próprio corpo, mas também 
seu próprio opressor. Portanto, este artigo tem como objetivo entender a relação de poder que 
a sociedade contemporânea exerce sobre o corpo feminino, afinal, o corpo virou o capital da 
mulher no século XXI.

Palavras-chave: Corpo Feminino. Padrões de Beleza. Sociedade do Espetáculo.
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O QUE É UM CORPO CAPA DE REVISTA?
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Na sociedade moderna, os meios de comunicação de massa influenciam na organização social e 
na construção da realidade, onde as mídias digitais e impressas apresentam-se como elementos 
de comunicação que persuadem o pensamento social ao definirem os conteúdos dos discursos 
públicos. Com o passar dos anos, as ilustrações foram deixadas de lado e os sujeitos e seus cor-
pos tornaram-se personagens presentes em manchetes de diferentes materiais divulgados pelas 
diferentes mídias, atividades essas, impulsionadas pelo poder e pelo interesse capitalista. Logo, 
as revistas tornaram-se um marco significativo na história contemporânea, que documenta tanto 
a evolução das mídias, quanto a história social das pessoas. As mesmas são conhecidas por des-
tacar personalidades que sejam referenciais de beleza, ícones de estilo de vida e reconhecidas 
pelo grande público. Mas, no que se refere à aparência, nota-se a seleção quase absoluta de 
personagens brancas, o que pode servir como pano de fundo para se analisar a temática racial 
no Brasil. Neste artigo, objetivamos investigar o discurso presente na capa da revista Galileu, 
que traz a manchete: “O que é um corpo capa de revista?”- capa da edição nº 306, de janeiro de 
2017, teorizado pelo corpo da modelo negra plus size Evelyn Dias- percorrendo redes de me-
mórias em que os corpos das mulheres são significados e quais os efeitos de sentido são cons-
truídos nos discursos sobre os corpos gordos e negros. Investigar e analisar imagens midiáticas 
das mulheres negras exige trilhar caminhos diversos, cheios de fatos e representações fragmen-
tados, muitas vezes aparentemente desconexos, pois a maior parte das produções midiáticas é 
pautada pelos acontecimentos do cotidiano da sociedade. O presente estudo está embasado nos 
dispositivos teóricos-metodológicos da teoria da Análise do Discurso (AD) de orientação fran-
cesa, que nos possibilita produzir saberes capazes de fazer refletir, inquietar através da análise 
dos discursos disseminados pela mídia na sociedade.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Capas de Revista. Corpo. 
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PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ACERCA DO TRÁFICO DE 
ANIMAIS SILVESTRES NO BRASIL
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O presente estudo trata de analisar as percepções de estudantes acerca do tráfico de animais sil-
vestres, realizado a partir de um itinerário formativo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 
no contexto do novo ensino médio. Os itinerários formativos possibilitam o aprofundamento 
dos saberes das áreas que compõem a base comum (BRASIL, 2018). No primeiro semestre do 
ano de 2021, os estudantes de uma escola da rede privada de ensino foram provocados a de-
senvolverem exercícios de escrita científica embasados no levantamento de dados em artigos 
científicos na plataforma do Google Acadêmico e Scielo, além dos sites do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Instituto do Meio Am-
biente (IMA). As espécies brasileiras que estão sujeitas ao processo de traficância se tornam 
cada vez mais expostas a situações precárias, sem contar nos impactos que o tráfico de animais 
acarreta (como o desequilíbrio ecossistêmico no Brasil a partir do momento em que as espécies 
são retiradas de seus habitats). O tráfico abre brecha para diversos outros crimes, como os maus 
tratos aos animais, caça ilegal, extinção, entre outros. O tema abordado expressa enfoque no 
esclarecimento sobre a prática do delito, já que a prática criminosa, mesmo com a ação e fisca-
lização dos órgãos responsáveis, ocorre no país. A partir do levantamento de estudos recentes 
publicados nos últimos cinco anos e com o uso do descritor ‘tráfico de animais silvestres no 
Brasil’ construímos um questionário estruturado com sete questões, alternadas em descritivas e 
alternativas pré-definidas. À vista disso, procuramos identificar a prática do tráfico de animais 
no Brasil, evidenciando seus meios de prevenção e a relevância da denúncia. A análise dos 
dados levantados evidenciou que as mulheres despertam maior atenção em relação às questões 
ambientais da atualidade do que os homens, porém, ambos não costumam buscar conteúdos 
informativos sobre a temática. Acreditam que denúncias precisam ser executadas, acompanha-
das de uma maior fiscalização, leis eficientes e conscientização massiva. Felizmente, todos 
alegaram ser contra o tráfico. A pesquisa foi estritamente necessária para se obter conhecimento 
sobre o olhar dos jovens perante o tráfico de animais. Decidiu-se optar pela sala temática deno-
minada Design de Moda, a fim de informar e alertar sobre esse crime que se encontra, inclusive, 
inserido na indústria fashionista (por intermédio de casacos de pele, vestidos, roupas e outras 
vestimentas).

Palavras-chave: Opiniões Expressas pelos Estudantes. Processo de Traficância. Tráfico de 
Animais no Brasil.
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SALA TEMÁTICA
DIREITO
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A ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS NO PROCESSO PENAL

Janaína Pereira de Jesus
janaina.jesus@unidavi.edu.br

O direito à prova é garantia legal prevista pela Carta Magna, todavia, não possui caráter abso-
luto, isto é, não está imune às limitações legais. Sendo assim, a busca pela verdade processual 
deverá ser atingida observando-se os limites impostos aos meios de produção de prova. Logo, 
o presente artigo tem como objetivo apresentar a diferença entre provas ilegítimas, ilícitas e 
ilícitas por derivação, bem como, tratar sobre a admissibilidade das provas ilícitas no âmbito do 
direito processual penal. Sendo assim, a prova ilegítima é aquela produzida no curso do proces-
so, violando regra de direito processual penal, ao passo que a prova ilícita é produzida anterior 
ou concomitante ao processo e afronta regra de direito material ou constitucional. Já a prova 
ilícita por derivação, são provas “contaminadas”, isto é, são provas lícitas produzidas a partir 
de provas ilícitas. Quanto à admissibilidade das provas ilícitas no âmbito do direito processual 
penal, estas devem observar determinadas regras, além de observar a colisão de princípios e 
sopesar em cada situação concreta para verificar qual princípio irá prevalecer. A título de exem-
plo, pode-se citar a admissibilidade da prova ilícita em favor do réu, uma vez que, se for para 
garantir a presunção de inocência e a liberdade do indivíduo, tal prova poderá ser utilizada. O 
método de abordagem utilizado foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. 
O levantamento de dados foi por meio da técnica da pesquisa bibliográfica, baseada em obras 
literárias, artigo científico, sites e na legislação. O ramo de estudo é o Direito Processual Penal.

Palavras-chave: Admissibilidade. Prova Ilegítima. Prova Ilícita.
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A AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA LITERATURA DE FRANZ 
KAFKA

Cintia da Silva
cintia.silva@unidavi.edu.br

Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br

O desenvolvimento da relação existente entre o direito e a literatura depende do entendimento 
básico de que ambas as áreas são afluentes da comunicação, ainda que seus fins sociais sejam 
divergentes, encontra-se o direito na literatura bem como a literatura se estabelece no direito. 
Com o advento das revoluções contemporâneas nos pilares do conhecimento, o direito como 
um todo se posicionou contra o positivismo jurídico, proposto por Kelsen, o qual traz a teoria 
de um direito estritamente puro. Dessa forma, a intervenção da literatura nas áreas jurídicas se 
dá através da hermenêutica de textos livres e independentes que possuem o objetivo de crítica 
ao próprio direito. Não diferente disso, construíram-se os enredos da maior parte da literatura 
de Franz Kafka, uma das mentes mais fabulosas do modernismo. Formado em Direito e atuante 
na área, o escritor dedicava seu tempo livre à construção de obras literárias de uma genialidade 
crítica impressionante. Para fins de análise e compreensão, dar-se-á foco apenas para o conto 
“Na Colônia Penal”, assimilando-o com uma das bases jurídicas penais mais importantes do 
sistema brasileiro, o devido processo legal. A garantia de um processo justo e correto está posi-
tivado como um princípio constitucional expresso no Art. 5º, LIV da Constituição Federal, onde 
trata que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. No 
aspecto processual este princípio se divide em uma gama de possibilidades jurídicas que lhe 
permitem a defesa contra o alegado, como é o caso da presunção da inocência, o contraditório e 
ampla defesa. Na prática, a comprovação da teoria parece efetiva, no entanto, ao ler as obras de 
Kafka, deparamo-nos com uma realidade processual assustadora que leva aos questionamentos 
da aplicação dos princípios supracitados, atribuindo-lhes maior importância. Em “Na colônia 
Penal” acompanhamos a história de um explorador e um oficial, o primeiro ocupa um papel de 
estrangeiro e ouvinte, enquanto o segundo é a parte ativa da narrativa, explicando o procedi-
mento de execução das penas. Em determinado momento do conto descobre-se que o conde-
nado não sabe que está sendo acusado, muito menos que será punido com a morte, não uma 
execução rápida como se pode imaginar. Mas sim algo lento e de uma crueldade inimaginável. 
Aos leitores e juristas que se deparam com a condição de observadores desse procedimento, é 
impossível não recordar dos princípios do processo penal. Por fim, destaca-se que a técnica de 
pesquisa utilizada foi a bibliográfica conjuntamente com o método dedutivo. Em conclusão, 
vê-se que por meio desse contato literário distópico, é possível entender a forma como o proce-
dimento de acusação não deve ser operado, bem como o motivo pelo qual se deve resguardar a 
efetiva e correta aplicação dos princípios no processo penal.

Palavras-chave: Direito. Franz Kafka. Literatura.
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A DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CIVIL COMO CONTRAPONTO À 
CRISE DO PODER JUDICIÁRIO

Bruno Stefano Bini
bruno.bini@unidavi.edu.br

O Poder Judiciário encontra-se mergulhado em uma crise que pode ser vista através da moro-
sidade na prestação jurisdicional, o que afeita sobremaneira a satisfatividade. A crise é decor-
rente de uma crescente judicialização de demandas criadas a partir da implementação de novos 
direitos, pós-advento da CRFB/1988, onde a busca pelos Meios Alternativos para Resolução 
de Conflitos fica em segundo plano, priorizando-se a tutela jurisdicional estatal. Um dos moti-
vos que levam à crise na prestação jurisdicional é o grande número de processos de execução, 
muitos suspensos por falta de efetividade, esta com as mais variadas causas, tornando o proce-
dimento executivo um gargalo do Poder Judiciário. Utilizando o método de abordagem hipo-
tético-dedutivo e a metodologia de pesquisa bibliográfica, este trabalho buscará investigar se a 
desjudicialização da execução civil seria um caminho viável para tornar mais célere e efetiva a 
prestação jurisdicional neste procedimento e se este instituto não fere princípios constitucionais. 
Para chegar à conclusão, será estudado o que é a jurisdição, bem como por quais meios pode se 
manifestar e, ainda, se existe uma exclusividade do exercício da função jurisdicional pelo Poder 
Judiciário. Em um segundo momento faz-se necessária uma análise do atual processo de execu-
ção brasileiro e, por derradeiro, investiga-se se há caminho na desjudicialização para a execu-
ção civil, tendo como base o Projeto de Lei nº 6.204/19 em tramitação no Congresso Nacional. 
O método de abordagem será o hipotético-dedutivo; o método de procedimento utilizado na 
confecção deste trabalho será o monográfico; e o levantamento de dados será através da técnica 
da pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Desjudicialização. Execução. Jurisdição.
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A EVOLUÇÃO DO DIREITO DE FAMÍLIA

Scheila Cristina da Rocha
scheila@unidavi.edu.br

Franciane Hasse
francianehasse@unidavi.edu.br

Este trabalho tem como objeto de estudo o Direito de Família, que tem sua evolução histórica, 
política e social consolidada pela Constituição Federal (1988), com três vértices: direitos iguais 
entre homens e mulheres; o reconhecimento das várias formas de família; e a vedação da dis-
criminação na origem da filiação. O Direito de Família define-se como o complexo de normas 
e princípios para definir o casamento, as relações pessoais e econômicas conjugais, a relação 
entre pais e filhos e os institutos de ausência e curatela. A família no início do século XX era 
movida pela autoridade masculina, com sua hierarquia rígida, com prioridade econômica e 
de reprodução, características da era patriarcal. Esse modelo antigo vem sofrendo constantes 
mudanças no último século, com a queda do patriarcalismo, começando a dar lugar ao amor e 
ao afeto. É compreensível que diante das mudanças vivenciadas tenha-se receio da crise e da 
desordem da família com a “liberalização sexual”, porém o processo histórico é de evolução e 
não decadência. No Direito, os estudos predominantes da família são com relação ao casamen-
to, que mesmo com a modernidade do século XXI, quando se pensa em formar uma família, 
pretende-se que seja por meio do casamento. De outro tanto, com a conquista das mulheres 
pelo seu lugar como “Sujeito de Desejo”, propicia-se a autonomia e a coragem diante do des-
fazimento de um casamento ruim, que por muito tempo foi mantido pela pacificidade histórica 
das mulheres. Quebrando o tabu do medo e da vergonha pelo fim da conjugalidade, trazendo à 
realidade social a necessidade da relação fundada nos laços de amor, afeto e companheirismo. 
Como resultado deste estudo e das modificações do Direito de Família, conclui-se que a partir 
dos princípios fundamentais da Constituição Federal, o Direito de Família precisou romper com 
valores e julgamentos antigos, a exemplo: ilegitimidade dos filhos, já que o Estado legitima 
todas as formas de filiação; a aparente superioridade nas relações conjugais do homem sobre a 
mulher; e o afastamento do casamento como única forma de constituição da família. O método 
de abordagem utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo e o procedimento foi o mo-
nográfico. O levantamento de dados deu-se pela pesquisa bibliográfica. O ramo de estudo é na 
área do Direito de Família.

Palavras-chave: Direito de Família. Evolução. Relações Conjugais.
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A GARANTIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NA PRISÃO EM FLAGRANTE

Edinei Becker
edinei.becker@unidavi.edu.br

O tema abordado no decorrer deste artigo tem como finalidade demonstrar as possibilidades da 
prisão em flagrante, tendo como objetivo principal evidenciar a obrigatoriedade da realização 
da Audiência de Custódia. O ato processual penal com a garantia da audiência de custódia está 
presente em nosso ordenamento jurídico desde o ano de 1992, devidamente ratificado no Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e na Convenção Americana sobre Direitos Huma-
nos. Frente às diversas ilegalidades que possam se dar desde a abordagem da polícia ostensiva 
até o diagnóstico da conduta crime feita pela autoridade da Polícia Judiciária, é necessário que 
se dê ao preso a oportunidade de apresentar-se ao juiz, como garantia de evitar qualquer situa-
ção que venha ou possa ferir um dos direitos mais importantes encontrados em nossa Carta 
Magna, o direito à liberdade. O direito à audiência de custódia envolve muito mais que a plena 
liberdade, pois, sabe-se que diante de injustiças ou ilegalidades na prisão, o resultado pode ser 
devastador na vida pessoal e profissional daquele que foi tolhido do direito de ir e vir. Mas o 
pior de tudo, é que só no ano de 2015 a regulamentação começou a ganhar efetividade com a 
edição da resolução 213 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Contudo, a prática da au-
diência de custódia foi incrementada de vez em nosso ordenamento jurídico a partir da entrada 
em vigor da Lei 13.964/2019 (pacote anticrime). Tendo em vista o alcance da norma jurídica, 
parece-nos que o sistema acordou somente depois de um longo tempo de violação a direitos 
explícitos e implícitos encontrados na Carta Magna, para então começar a dar efetividade plena 
à norma da Audiência de Custódia, seja ela em caráter presencial ou on-line. Traduzindo esta 
última possibilidade, houve outra regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 
elaborou a resolução de número 357/2020, em virtude da mitigação de riscos ocasionados pela 
pandemia. Entretanto, a realização de forma on-line não está sendo aplicada como regra, tendo-
-se a livre possibilidade e escolha de cada circunscrição. Em que ser vantajoso em alguns casos, 
não se sabe dizer se a possibilidade da aplicação da Audiência de Custódia na forma on-line 
continuará após a pandemia, mas sem dúvida, a garantia do preso de apresentar-se em juízo 
logo após a prisão, emergiu com força na legislação infraconstitucional brasileira, minorando 
as margens para possíveis ilegalidades.

Palavras-chave: Audiência de Custódia. Legalidade. Prisão em flagrante.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO DE CONFISSÃO DO ACUSADO 
PERANTE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Camila Zeferino
camila.zeferino@unidavi.edu.br

O acordo de não persecução penal foi regulamentado pelo artigo 28-A, através da lei nº 
13.964/2019, conhecido como pacote anticrime. Com isso, o direito negocial foi introduzido 
por lei no âmbito penal, como benesse para o acusado, oportunizando benefícios e desvan-
tagens trazidos às partes, além da celeridade nos processos judiciais e na disponibilidade de 
resolução de conflitos. Através de requisitos específicos, o acordo de não persecução penal faz 
exigência para que o acusado admita o crime através de sua confissão expressa e rica em deta-
lhes, sendo um dos requisitos principais para o acordo. Diversas críticas foram levantadas após 
a vigência da lei por muitos doutrinadores, tais como, o renomado Guilherme Nucci, do qual 
cita em sua obra mais recente, a inconstitucionalidade do ato do acusado, fato este que acarreta 
vício em sua forma inicial, pois ao confessar o delito, o acusado na possibilidade de rejeitar a 
proposta posterior do Ministério Público, ou mesmo não cumpri-la, levanta dano a si próprio, 
ferindo o princípio constitucional “nemo tenetur se detegere”, ou seja, o direito de não produzir 
prova contra si mesmo. Portanto, é pertinente ressalvar que, o caminho da obrigatoriedade da 
confissão não é o melhor meio utilizado como requisito principal para o acordo, pois mesmo o 
acusado favorecido com representação legal, a lei repreende-o de forma intrínseca, deixando 
claro o desnível na balança da justiça. O método de abordagem utilizado foi o indutivo e o mé-
todo de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi por meio da técnica da 
pesquisa bibliográfica, baseada em obras literárias, artigos científicos, sites e na legislação. O 
ramo de estudo é o Direito Processual Penal.

Palavras-chave: Acordo. Acusado. Inconstitucionalidade.
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A LEGITIMIDADE DA TRIBUTAÇÃO VERDE NO DIREITO BRASILEIRO

Giovana Eduarda Ramos Kruczkiewicz
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Bruno Leite
bruno.leite@unidavi.edu.br

O presente trabalho tem como objetivo analisar a tributação verde no direito tributário brasilei-
ro e verificar sua legitimidade. Primeiramente, deve-se definir o tributo verde como impostos, 
taxas ou contribuições que incidem sobre a produção de bens e serviços que danificam o meio 
ambiente, principalmente através do uso de agrotóxicos nas plantações. Estes tributos já são 
cobrados em diversos outros países, como uma forma de desestimular práticas que danifiquem 
o meio ambiente, não sendo sua função arrecadar fundos para o Estado. Atualmente no Brasil, 
são isentos de ICMS as empresas produtoras de insumos agrícolas, inclusive sobre despesas re-
ferentes a diferentes tipos de defensivos e fertilizantes, tanto biológicos quanto químicos; com 
a tributação verde, porém, não somente haverá um imposto sendo cobrado sobre o produto, mas 
maior será seu valor dependendo da periculosidade do insumo, com a taxa podendo variar entre 
0% e 17% de acordo com sua classificação toxicológica. Um dos principais pontos desta tribu-
tação é incentivar o cultivo de produtos orgânicos, tornando-os mais competitivos no mercado 
ao fazer com que aqueles desenvolvidos no modelo tradicional tenham preços similares, já que 
atualmente, produtos cultivados com o uso de agrotóxicos são mais rentáveis para os consumi-
dores. Outros objetivos da pesquisa incluem analisar como este tributo é utilizado em outros 
países para averiguar sua viabilidade em território nacional e de que forma o atual crescimento 
do mercado de produtos orgânicos pode influenciar na implementação destas taxas. O método 
de procedimento utilizado na elaboração desse artigo foi o monográfico, o método de aborda-
gem foi indutivo e a técnica de pesquisa é bibliográfica. Os resultados obtidos com o estudo são 
o conhecimento e o aprimoramento acadêmico.

Palavras-chave: Agrotóxicos. Direito Tributário. Produtos Orgânicos.
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A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NUMA ENCRUZILHADA

Rosa Maria Kahl Lehmkuhl
rmkl07@unidavi.edu.br

O presente estudo tem por finalidade abordar o desenvolvimento da liberdade de expressão 
até os dias atuais onde ela se encontra numa encruzilhada frente às fakenews e à possibilida-
de de regulamentação das mídias. Os objetivos são abordar a liberdade de expressão em suas 
múltiplas facetas, iniciando-se com a natureza e evolução histórica; conceituar esse importante 
pilar do Estado Democrático de Direito; traçar sua evolução comparativamente com outras 
sociedades políticas até chegar-se no instituto como o temos hoje, apontando, ainda, as pos-
sibilidades futuras previstas para este direito fundamental, tanto no Brasil quanto em outros 
países, tais como os EUA, a França e a Alemanha. A importância de abordar-se o tema se dá 
em face de eventos vividos ultimamente, em que vê-se ataques de líderes nacionais à Imprensa; 
de minoração do alcance das mídias tradicionais em face das mídias sociais; de manifestações 
de parlamentos ao redor do mundo para regulamentação das plataformas de redes sociais; de 
escândalos causados por supostas interferências de empresas e governos externos nos rumos de 
grandes democracias; de ataques pessoais e violentos contra a integridade física de jornalistas e 
da geração e disseminação de fake News, imprescindível é tratar sobre liberdade de expressão 
e imperativo que seja garantida na sua plenitude. Dessa forma, o debate sobre o tema, gigante 
por si só, torna-se urgente e necessário. Os resultados obtidos são o apontamento da liberdade 
de expressão como fruto do liberalismo político que chega aos nossos dias desembocando em 
duas vertentes distintas: a abordagem estadunidense e a abordagem alemã pela importância que 
estas democracias ocidentais têm na dinâmica mundial. Da primeira, se diz liberdade de expres-
são igualitária. Da segunda, liberdade de expressão elitista. O método de abordagem utilizado 
na elaboração deste trabalho é o indutivo e o método de procedimento, o monográfico, sendo 
o levantamento de dados efetivado através de pesquisa bibliográfica. Finalizando-se o presente 
com as possibilidades que a liberdade de expressão tem a seguir no sistema político-jurídico 
brasileiro.
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AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
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O presente artigo científico tem como tema as ações processuais advindas do direito à repara-
ção por acidentes sofridos durante o período de trabalho. Diante disso, levanta-se o seguinte 
problema: quais são os danos que os tribunais e legisladores consideram cabíveis nos casos de 
reparação/indenização dos acidentes de trabalho sofridos? E como objetivo geral, tal indagação 
se faz presente neste trabalho de pesquisa e supõe-se que na maioria das ações indenizatórias/
reparatórias, os pedidos abrangem três principais áreas, que seriam, o dano material, moral e 
o estético, porém deve-se observar uma série de critérios para mensurar o total dos prejuízos 
causados ao trabalhador em virtude do acidente sofrido. Como objetivos específicos tem-se: 
a) explanar o conceito do termo “acidente de trabalho” e toda a sua abrangência, levando em 
consideração que a indenização é cabível em todos os casos que resultem em ofensas à saúde do 
trabalhador, seja ela na forma física ou psíquica bem como sua evolução histórica; b) Analisar 
como os legisladores e tribunais filtram e ponderam os danos cabíveis em cada caso em concre-
to com base na culpa objetiva, subjetiva, exclusiva da vítima ou concorrente; c) Explanar quais 
são os elementos e requisitos necessários para ingressar com a ação de indenização trabalhista, 
bem como, os documentos que o empregador deve fornecer ao empregado sob pena de multa 
conforme disposto no decreto nº 3048/1999. Para a elaboração do trabalho foi utilizado o méto-
do hipotético-dedutivo e o levantamento teórico foi através da técnica da pesquisa bibliográfica, 
legal e jurisprudencial.
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ACORDOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A BITRIBUTAÇÃO E EVASÃO 
FISCAL

Francine Niele Sborz
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O presente trabalho tem como tema os acordos internacionais para evitar a bitributação e a 
evasão fiscal. O objetivo geral é investigar os métodos utilizados para evitar a bitributação e 
combater a Evasão fiscal. O objetivo específico foi analisar a Tributação Nacional, a Evasão 
fiscal e a bitributação e os Tratados Internacionais, sua interpretação e os métodos usados. O 
método de abordagem a ser utilizado na elaboração desse Trabalho de Curso será o indutivo; o 
método de procedimento será o monográfico. O levantamento de dados será através da técnica 
da pesquisa bibliográfica. O trabalho inicia com um breve histórico da tributação nacional, 
conceituando receita, que tem natureza tributária, ou seja, que decorre do patrimônio do contri-
buinte. Em um segundo tópico o trabalho traz a evasão tributária, conceito e sua forma. Ainda, 
dados de eventuais prejuízos que o Estado possui com a ocultação do fator gerador, ou seja, 
o não pagamento do tributo. Diferencia Bitributação e bis idem, em que a dupla tributação na 
norma brasileira é vedada, mas, em âmbito internacional, por mais injusto que pareça, os Es-
tados possuem soberania para criar e cobrar seus tributos, todavia, o excesso de tributo leva o 
encorajamento do contribuinte a ocultar seus ganhos. Os Tratados Internacionais em matéria 
tributária e a Constituição Federal prezam que o Congresso Nacional faça a ratificação, uma 
vez que possam acarretar encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio. O resultado do 
presente trabalho foi que os Estados buscam firmar acordos internacionais para evitar a dupla 
tributação com métodos de isenção e imputação, buscando assim combater a evasão fiscal.
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ARBITRAGEM INTERNACIONAL: MEIO PELO QUAL AUXILIA OS CONFLITOS 
COMERCIAIS EM CAMPO MUNDIAL

Bernardo Joenck Nienkotter
bernardo.nienkotter10@unidavi.edu.br

Evandro Martins Kracheski
Evandro.kracheski@unidavi.edu.br

O presente estudo, ainda em desenvolvimento, refere-se aos princípios da Arbitragem Inter-
nacional e sua importância e influência nos conflitos cotidianos do comércio em âmbito inter-
nacional em junção da comissão que visa estampar as bases legais. Um tema que vem sendo 
discutido e é de extrema importância já que inúmeros conflitos comerciais estão sendo resol-
vidos por meio da arbitragem internacional, com o auxílio imediato de leis e normas internas, 
que compactuam com as determinadas divergências. Considerando então o fato de estarmos 
vivendo em um mundo com uma base de vida comercial, analisando o respectivo conceito de 
arbitragem, faz-se necessário assemelhar-se a algo relativo ao processo judicial, deixando de 
ser submetido ao juiz de direito, repassando ao presente grupo interno de terceiros, que irão 
formalizar e intermediar o conflito normativo das estruturas comerciais em divergência. Even-
tualmente é sobreposto como um meio consensual, neutro, obrigatório, privado e executório 
dos diversos meios de resolução internacionais de disputas, o que é tipicamente mais rápido e 
menos caro do que os demais processos judiciais, que obrigam as partes disputarem diversos 
processos em várias instâncias superiores da justiça. Sobretudo esse estudo possui o objeti-
vo de expor uma análise direcionada aos aspectos defendidos pelo direito internacional. Bem 
como a inspeção da Comissão das Nações Unidas no direito do comércio internacional, em um 
órgão conhecido como UNCITRAL, importantíssimo e imprescindível para a desmistificação 
do referido estudo. Esta comissão compactua com grande parte do comércio internacional, em 
75% da aplicação global do comércio. Servindo consequentemente como exemplar contratual 
das inúmeras diversidades resolutivas do comércio internacional, já que em suas denominadas 
âncoras buscam a clareza, harmonia e modernização deste amplo e conceituado campo, que em 
prolongação do tempo vem crescendo dia após dia. Desse modo, deslocando-se para o desfecho 
do artigo, utilizou-se a base referencial de dados bibliográficos na elaboração, com o procedi-
mento monográfico e abordagem de método indutivo.

Palavras-chave: Arbitragem Internacional. Comissão das Nações Unidas no Direito do Co-
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AS (DES)VANTAGENS DA UNIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE INSOLVÊNCIA 
CIVIL E EMPRESARIAL

Maria Clara Gomes Ressetti
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O instituto jurídico da insolvência civil ainda está regulamentado pela Lei 5.869/1963, confor-
me dispõe a Lei 13.105/2015. No entanto, sua aplicação faz uso reiterado da Lei 11.101/2005 
como fonte subsidiária, uma vez que esta regulamenta a falência e recuperação judicial do 
empresário e da sociedade empresária. Nesse contexto, o objetivo central deste Trabalho Aca-
dêmico foi investigar as vantagens e desvantagens da aplicação do procedimento previsto na 
Lei 11.101/2005 à insolvência civil, utilizando-se do método indutivo, através do procedimento 
monográfico e coleta de dados por meio da pesquisa bibliográfica. Os objetivos específicos são: 
a) analisar os principais aspectos da Lei de Falência e Recuperação Judicial; b) discutir os con-
ceitos e procedimento da declaração da insolvência civil; e c) demonstrar as vantagens e des-
vantagens da aplicação do procedimento previsto na Lei 11.101/05 à insolvência civil. Inicial-
mente, foram abordados os principais pontos do instituto da falência e o procedimento previsto 
na Lei 11.101/2005. Após, discorreu-se acerca dos conceitos e procedimentos utilizados atual-
mente na declaração da insolvência do devedor civil. Por fim, foram abordadas as vantagens 
e desvantagens da aplicação do procedimento previsto na Lei 11.101/2005 ao insolvente civil, 
através da análise doutrinária e jurisprudencial, bem como considerações acerca do Projeto de 
Lei 1.818/2020. Concluiu-se que a unificação dos procedimentos de insolvência civil e empre-
sarial apresenta muito mais vantagens que desvantagens ao ordenamento jurídico nacional, vez 
que já possui uso jurisprudencial reiterado e facilita o processo legislativo pela desnecessidade 
de criação de um novo regramento processual para o processamento da insolvência civil, mas 
apenas a adaptação do procedimento falimentar às peculiaridades do devedor civil.

Palavras-chave: Falência. Insolvência Civil. Procedimento.



119

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

AS MEDIDAS CAUTELARES NO PROCESSO PENAL
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As medidas cautelares são um instrumento importante no processo penal, visto que buscam 
dar maior efetividade ao processo para evitar fatos futuros, possuindo uma natureza jurídica de 
prevenção e garantia, junto de um caráter excepcional, por tratarem de restrição de liberdade e 
garantias fundamentais exaltadas constitucionalmente, sendo decretadas antes do trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória. Foram introduzidas com a Lei 12.403/2011, trazendo 
diversas alterações legais no Código de Processo Penal de 1941 no Título IX “Da prisão, das 
medidas cautelares e da liberdade provisória”, com grandes reflexos na sociedade brasileira. 
O presente artigo tem a finalidade de pesquisar sobre o conceito e as modalidades de medidas 
cautelares, respeitando os princípios constitucionais, que englobam os pessoais, como a prisão 
temporária e a preventiva, e as medidas cautelares alternativas à prisão, que possibilitam uma 
maior adequação a cada caso concreto. Desta forma, será abordada essa pluralidade de moda-
lidades de medidas cautelares, aplicadas sempre que estiverem previstas taxativamente na lei, 
quando estiver demonstrado o indício de autoria e a existência do crime, como também, o risco 
que a ampla liberdade do agente causa ao processo. O método utilizado na elaboração desse tra-
balho de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de 
dados foi através da técnica de pesquisa bibliográfica. Assim, serão observadas noções jurídicas 
contemporâneas por meio das doutrinas e da legislação brasileira em vigor, principalmente o 
Código de Processo Penal de 1941 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Palavras-chave: Medidas Cautelares. Natureza Jurídica. Processo Penal.
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AS RELAÇÕES ENTRE IGREJA E ESTADO SOBRE O CASAMENTO: A 
SENTENÇA ECLESIÁSTICA EM MATÉRIA MATRIMONIAL COMO FORMA DE 

NULIDADE DO CASAMENTO CIVIL
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O presente trabalho acadêmico analisou as possibilidades de sentenças eclesiásticas em matéria 
matrimonial proferidas por tribunais superiores da Igreja Católica serem uma forma de nuli-
dade do casamento civil. Tendo em vista que o trabalho em questão possui relevância jurídica, 
social e acadêmica, pesquisou-se sobre as relações entre Igreja e Estado no Brasil, mais espe-
cificamente o Acordo Brasil-Santa Sé promulgado em 2010 que trata sobre o tema. Para tanto, 
foi necessário analisar a formação do Direito Canônico, as teorias sobre a indissolubilidade do 
casamento discutidas na Idade Média, bem como, as relações entre Igreja e Estado durante a 
história. Além disso, o estudo da constituição do processo histórico da laicidade do Estado, a 
secularização e a legislação do casamento no Brasil e as comparações entre as causas de nuli-
dade do casamento no Código de Direito Canônico e no Código Civil mostrou-se preciso para 
o desenvolvimento do tema. O método utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo e o 
método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da 
pesquisa bibliográfica. Diante disso, verificou-se que os canonistas transformaram o conceito 
de casamento da Antiguidade, estabelecendo causas de nulidade para uniões que não são válidas 
e indissolúveis, conceitos estes, presentes nas legislações de países e nações até a laicidade do 
Estado ou até mesmo atualmente. No entanto, nada impede que o Superior Tribunal de Justiça 
homologue uma sentença eclesiástica em matéria matrimonial como uma sentença estrangeira, 
o que impõe a constatação de que para que isso ocorra, necessita-se que a causa identificada de 
nulidade do Código de Direito Canônico seja semelhante a do Código Civil.

Palavras-chave: Casamento Religioso. Direito Canônico. Igreja Católica.
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ASPECTOS DESTACADOS DA HERANÇA DIGITAL E O DIREITO À 
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O presente estudo tem por escopo analisar de forma referencial quanto ao deslinde do entendi-
mento legal, doutrinário e jurisprudencial acerca da (im)possibilidade jurídica da sucessão da 
herança digital referente aos bens deixados pelo falecido que contenham informações/dados 
íntimos em razão do direito personalíssimo à privacidade. Diante do dinamismo das novas 
relações jurídicas, causado pelo avanço da tecnologia, em especial na aquisição de riquezas, o 
presente trabalho investiga a possibilidade de transmissão de bens digitais que contenham in-
formações/dados pessoais da pessoa falecida, em razão do Direito Constitucional à privacidade. 
Destarte, faz-se mister que os dados íntimos inseridos pelos usuários na rede têm cada vez mais 
gerado preocupações ao Direito, razão pela qual fora criada a Lei Geral de Proteção de Dados. 
No entanto, não há qualquer lei específica que regulamenta acerca da sucessão post mortem de 
bens que contenham informações/dados íntimos, aproveitando-se apenas as fontes do direito 
como a analogia e a jurisprudência. O objetivo geral é investigar se em relação ao direito da pri-
vacidade, é possível a sucessão aos herdeiros de patrimônio digital que contenha informações 
pessoais do falecido. No que diz respeito aos objetivos específicos, busca-se verificar a possibi-
lidade de sucessão de bens digitais; analisar o direito personalíssimo da privacidade em relação 
ao direito sucessório; discutir a possibilidade de sucessão de bens digitais que contenham infor-
mações/dados íntimos frente ao direito personalíssimo à privacidade do falecido. Os resultados 
obtidos demonstram que, apesar de não existir óbice à transmissão de bens digitais, não seria 
possível a transmissão post mortem dos bens digitais que possuam informações/dados íntimos 
do falecido, em respeito ao seu direito à privacidade. Nada obstante, havendo disposição de 
última vontade, verifica-se a possibilidade de transmissão desses bens, haja vista a expressa 
anuência do falecido na divulgação das informações sensíveis aos herdeiros e/ou legatários. O 
método de abordagem utilizado na elaboração desse trabalho de curso é o indutivo; o método 
de procedimento é o monográfico. O levantamento de dados é por meio da técnica de pesquisa 
bibliográfica.
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O presente trabalho tem por objetivo apresentar o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição no Di-
reito Processual Civil Brasileiro, abordando seus aspectos mais relevantes e a sua importância. 
Não é possível encontrar o conceito de “duplo grau de jurisdição” expresso no direito positivo, 
sendo necessário recorrer à doutrina para definir um conceito para tal termo, sendo que este 
varia conforme os elementos tratados por cada doutrinador. Ainda, vale dizer que esse instituto 
é um princípio constitucional implícito. O princípio do duplo grau de jurisdição consiste na 
possibilidade de impugnação da decisão judicial mediante reexame da matéria, tanto de fato 
quanto de direito, por meio de uma nova apreciação jurisdicional, total ou parcial. É o direito 
que as partes têm de que seus recursos sejam analisados pelo juízo ad quem, ou seja, um órgão 
hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão em primeira instância que manterá a 
decisão anterior ou proferirá uma segunda decisão válida. Destaca-se que boa parte da doutrina, 
a exemplo Humberto Theodoro Júnior, tem argumentos favoráveis a esse princípio discorrendo 
principalmente acerca da falibilidade da pessoa humana, objetivando afastar a possibilidade de 
erro do juízo de primeira instância. Em razão da vasta previsão recursal no Direito Processual 
Civil, a alteração no artigo 5° da Constituição Federal com a inclusão do inciso LXXVIII, que 
foi proposta pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que instituiu a razoável duração do 
processo e quanto aos princípios da Celeridade Processual e da Efetividade, tem-se buscado re-
duzir os recursos, porém, sem ponderar sobre possíveis confrontos ao Princípio do Duplo Grau 
de Jurisdição. O sistema jurídico prevê a estruturação de diversos mecanismos para revisão das 
decisões, e é imprescindível que o legislador deve atentar-se ao duplo grau de jurisdição, em 
razão de ser um princípio constitucional, apesar de implícito. Dito isto, tem-se como resultados 
obtidos neste estudo que o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição é garantia fundamental da 
boa justiça. O método de abordagem utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo e o 
procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados deu-se por meio da pesquisa biblio-
gráfica. O ramo de estudo é na área do Direito Processual Civil.

Palavras-chave: Direito Processual Civil. Duplo Grau de Jurisdição. Recursos. 



123

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

BREVES CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
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A privacidade tem sido alvo de instrumentação jurídica desde a Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem em 1948. Esse movimento chegou ao Brasil e se desenvolveu principal-
mente a partir da promulgação da CFRB/1988, se intensificando com a chegada da internet na 
década de 1990. Está expresso na CFRB/88 em seu art. 5°, inciso X, o caráter inviolável da 
intimidade das pessoas, sua vida privada, sua imagem e sua honra. Porém, apesar de já haver 
algumas normas que visam a proteção de dados, os legisladores notaram que existia a necessi-
dade de uma lei mais específica visto o crescente desenvolvimento da tecnologia e o aumento 
do compartilhamento de dados. Assim, em 14 de agosto de 2018, listando 65 artigos, surgiu 
a Lei n° 13.709/2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. Esta 
Lei adveio com a principal finalidade de assegurar a proteção dos dados das pessoas naturais. 
A Lei abrange a regulamentação necessária para que o tratamento dos dados seja realizado da 
melhor maneira possível, contendo requisitos, princípios, responsabilidades, penalidades, den-
tre outros. Também através da LGPD, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 
órgão federal que trará maior estabilidade e segurança na aplicação da Lei, tendo grande papel 
também na questão da regulamentação futura. Se tratando de legislação nova e que ainda está 
sofrendo mutações, deve-se estudá-la com atenção para um melhor entendimento da mesma, 
visto que afeta vários setores dentro da sociedade. Trabalhando através da escrita monográfica, 
utilizando o método indutivo e pesquisas bibliográficas à legislação e doutrinas, apresentar-se-á 
os principais pontos no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Desta forma, o pre-
sente artigo tem a finalidade de apresentar noções básicas a respeito da Lei Geral de Proteção 
de Dados, com o objetivo de analisar a LGPD, estudar doutrinas pertinentes ao tema para obter 
como conclusão uma elucidação a respeito da temática.
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O presente trabalho acadêmico tem como tema a violação dos direitos das mulheres afegãs, 
tendo em vista o massivo desrespeito aos direitos humanos mais elementares estabelecidos na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, assegurados no Artigo 2º: “1. Todo ser humano 
tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem dis-
tinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 2. Não 
será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do 
país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob 
tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.” Além disso, 
são direitos garantidos na Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher de 1979, documento que reforça que todos os seres humanos, independente do 
sexo, são livres e iguais em dignidade e direitos. Também assegura, no Artigo 3º, que “Deverão 
ser tomadas todas as medidas apropriadas para educar a opinião pública e dirigir as aspirações 
nacionais para a erradicação do preconceito e abolição dos costumes e de todas as outras prá-
ticas que estejam baseadas na ideia de inferioridade da mulher”. O objetivo deste trabalho é 
pesquisar os impactos dos recentes conflitos no Afeganistão sobre a vida das mulheres afegãs, 
em pleno século XXI. Colocando em risco todos os direitos humanos mais elementares já con-
quistados pela população feminina afegã, em virtude do retorno ao poder do grupo extremista 
Talibã, impondo uma interpretação radical da lei islâmica que restringe severamente os direitos 
das mulheres. Levando-se em consideração o último governo talibã no Afeganistão, de 1996 
a 2001, os direitos das mulheres eram restritos de diversas formas, como com a vedação ao 
trabalho, a proibição de acesso às escolas, além de ser necessário o cobrimento do rosto e estar 
acompanhada por um parente do sexo masculino para transitar em locais públicos. Sob essa 
perspectiva, o sentimento de incerteza e medo prepondera entre as mulheres afegãs, que temem 
perder o pouco que já haviam conquistado nas últimas duas décadas. O método utilizado na 
elaboração desse trabalho de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográ-
fico. O levantamento de dados foi feito através da técnica de pesquisa bibliográfica. Ao final da 
pesquisa, espera-se verificar quais são as violações aos direitos humanos das mulheres afegãs 
e o que é possível esperar da comunidade internacional em relação aos retrocessos percebidos 
no país islâmico.
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A noção de crime é parte das construções humanas necessárias para gerir as formas de produção 
da vida. Assim, o que é permitido e o que é proibido penalmente é parte da forma social geral. 
Tal forma é a expressão de um conteúdo material relativo às relações de produção de uma dada 
sociedade em um dado tempo. Portanto, o crime faz-se crime na medida em que ele pune al-
gum comportamento visto como indesejável para aquela sociedade. De acordo com Pachukanis 
(2017, 166): “A relação jurídica adquire historicamente seu caráter específico antes de tudo em 
fatos de violação do direito.” O objetivo deste trabalho é relacionar as origens do direito penal 
com as diferentes formas de gestão da vida social. Além disso, pretende elencar argumentos 
teóricos e históricos sobre as formas do direito penal e do direito processual penal como me-
canismos de efetivação de um certo “espírito do tempo”. A perspectiva metodológica adotada 
foi de revisão bibliográfica e a produção de ensaio crítico livre a respeito do tema. Pensar o 
direito como ciência, atualmente, é um enorme desafio. Isso se deve ao conjunto de variáveis 
que se interconectam no cotidiano social. Um desses aspectos, o qual será objeto de reflexão 
neste artigo, é o direito penal. A escolha pela área penal se deve ao enorme apelo da mídia e de 
setores da sociedade por aumentos das punições penais como proposta de solução das contra-
dições e inseguranças vividas coletivamente. As situações de conflito são explosivas quando 
vistas pela ótica penal. O pensador Russo afirma: “Dessa maneira, se o direito privado reflete de 
modo bastante direto as condições mais gerais da existência da forma jurídica como tal, então o 
direito penal é aquela esfera em que a relação jurídica atinge sua máxima tensão (PACHUKA-
NIS, 2017, p. 166). Isso se deve ao contexto das grandes transformações mercantis dos séculos 
XV em diante, em que a economia se transforma na grande definidora do que pode ser punido 
pecuniariamente e do que é punível com a prisão. Ao que parece, na sociedade dividida entre 
proprietários de meios de produção e proprietários de força de trabalho, há uma nítida diferen-
ça na aplicação dos tipos de punição às diferentes classes sociais. Por fim, este artigo fez uma 
breve reflexão sobre as relações entre o direito penal e as formas de controle social decorrentes 
de seus usos e abusos na sociedade de regime econômico mercantil.
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CRUZ VERMELHA, SUA FUNDAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Emanuel Moratelli Zandonai
emanuel.zandonai@unidavi.edu.br

Elizeu de Oliveira Santos Sobrinho
elizeu.oliveira@unidavi.edu.br

Até o começo do Século XIX não havia nenhuma corporação organizada e bem estruturada 
de ajuda médica para os feridos e maltratados em conflitos. Em junho de 1859, o suíço Henry 
Dunant viajou à Itália. Quando chegou na região de Solferino, Dunant constatou um terrível 
combate entre as Forças da França e do então Império Austro-Húngaro, o qual ficou conhecido 
como a Batalha de Solferino. Dunant ficou aterrorizado com o sofrimento dos soldados atingi-
dos, e a falta de atendimento médico para eles. Quando voltou a Genebra, decidiu escrever um 
livro, chamado “Lembranças de Solferino”, com base no que viu. Dunant sugeriu o desenvol-
vimento de tratados internacionais para garantir a proteção de médicos neutros e hospitais de 
campo para os soldados feridos em batalha. Diante desse cenário, o presente trabalho tem como 
problema: como ocorreu a fundação e o desenvolvimento da Cruz Vermelha? Para responder 
essa indagação o presente trabalho busca pesquisar e analisar como ocorreu a fundação e o de-
senvolvimento da Cruz Vermelha, focando na sua importância no cenário internacional. Cinco 
foram os membros que se reuniram em Genebra. Um deles era Dunant, considerado o pioneiro 
para a criação do Comitê. Em agosto de 1864, o Comitê convenceu os regimes a adotarem a 
primeira Convenção de Genebra. Este tratado submetia os exércitos a cuidarem dos soldados 
feridos, apesar do lado a que pertencessem, e mostrou também um símbolo padronizado para os 
serviços médicos: uma cruz vermelha sobre um fundo branco. Sua criação aconteceu para aten-
der a uma carência do mundo na segunda metade do século XIX: a amenização do sofrimento 
daqueles que enfrentavam conflitos armados. Entre aqueles que assinaram a convenção podem 
ser citados como exemplos os Estados de Portugal, Baden (Alemanha), Bélgica, Espanha, Fran-
ça, Itália, Prússia (Alemanha) e Suíça. Surge então uma organização independente, imparcial 
e neutra que objetiva proteger a vida e a dignidade humana e levar assistência a todos que são 
vítimas de guerra e violência. Em 1876 adota o nome de Comitê Internacional da Cruz Verme-
lha (CICV). Com sede em Genebra, Suíça, a organização tem cerca de 20 mil colaboradores em 
mais de 100 países e é financiada principalmente por doações voluntárias dos governos e das 
Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, hoje é a maior rede huma-
nitária do mundo. Para a elaboração deste trabalho utilizou-se o método indutivo e a técnica de 
pesquisa bibliográfica.
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O presente artigo científico tem como objetivo de estudo a decretação da quebra de sociedade 
em comum. Caso bastante questionável no direito falimentar, sendo elencado na Lei nº 11.101 
de 09 de fevereiro de 2005, lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 
do empresário e da sociedade empresária. A sociedade em comum é uma sociedade sem per-
sonalidade jurídica, sendo de fato irregular não personificada, não possuindo contratos sociais 
e não estando registrada na junta comercial, sendo sua existência apenas de fato. Contudo, as 
sociedades em comum, mesmo irregulares, seguem as normas das sociedades simples, sendo 
provadas por terceiros de qualquer modo. Diante do fato da sociedade em comum não possuir 
personalidade jurídica, a mesma não está livre de sofrer a decretação da quebra, a qual ocorre 
quando o passivo é maior que o ativo na sociedade empresária, sendo desse modo impossível 
a empresa manter-se em dia com suas obrigações. Nesse sentido, a Lei nº11.101/2005 nos traz 
as formas de resolução dos problemas enfrentados por estas sociedades empresárias. Conforme 
art. 988 da Lei nº 10.406, de janeiro de 2002, ficou estabelecido que os bens e dívidas sociais 
constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum, sendo desse modo 
identificados quando o patrimônio é utilizado nas atividades da sociedade em comum. Caso este 
patrimônio não seja encontrado a responsabilidade dos sócios será ilimitada, direta e solidária. 
Conclui-se que mesmo que as sociedades em comum não possuam registro junto à junta co-
mercial e, dessa forma, não possuam personalidade jurídica, a mesma está sujeita à decretação 
da quebra, sendo que caso não seja constatado o patrimônio especial da sociedade em comum, 
os sócios respondem de forma solidária. O método utilizado na elaboração desse estudo foi o 
indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através 
da técnica de pesquisa bibliográfica.
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Este trabalho tem por objeto estudar as principais diferenças entre a LGPD (Lei Geral de Pro-
teção de Dados) e a GDPR (General Data Protection Regulation), as quais tratam respectiva-
mente sobre a proteção de dados no Brasil e a proteção de dados da União Europeia. A GDPR 
visa a proteção e privacidade de dados de todos os indivíduos. Sua aplicação expande-se para 
os demais países, visto que a lei protege também os dados em relação à importação e vendas 
de produtos advindos de países exteriores, devendo as empresas do mundo todo adequarem-
-se a esta normatização. Nesse viés, o Senado Brasileiro sancionou a LGPD normatizando o 
tratamento e a proteção de dados pessoais no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados esta-
belece proteção especial a dados sensíveis, sendo que o tratamento pode ocorrer apenas nas 
hipóteses previstas na lei. Poderá ocorrer o tratamento desses dados independentemente do 
consentimento do titular, mas desde que indispensável à finalidade aplicada. Em se tratando da 
utilização e tratamento de dados de menores de 18 anos ou incapazes, é necessário o consen-
timento dos responsáveis. Ainda, a LGPD estabelece que o operador de dados deverá tratá-los 
conforme orientação do controlador, não sendo necessário nenhum tipo de formalização, e traz 
três hipóteses de ausência de responsabilidade do controlador/operador, sendo: ausência de 
envolvimento da pessoa física ou jurídica com o tratamento dos dados, tratamento realizado 
em conformidade com a lei, apesar do dano, e quando comprovadamente o dano for provido 
por culpa exclusiva do titular. Já a “General Data Protection Regulation” proíbe o tratamento 
de dados sensíveis e estabelece exceções, como dados tornados públicos pelo próprio titular e 
dados relativos a atuais ou ex-membros de fundações, associações ou organizações sem fins 
lucrativos. Estabelece também que pessoas acima de 16 anos podem consentir à utilização de 
seus dados, sem necessidade de concordância dos responsáveis. Ademais, estabelece a GDPR 
que entre o controlador e o operador deve existir uma relação regida por contrato ou outro ato 
jurídico que os vincule, limitando a responsabilização dos agentes nos mesmos moldes das duas 
primeiras das hipóteses da lei brasileira. Visto isso, tem-se que. apesar das semelhanças entre as 
leis, nota-se que a legislação europeia é mais detalhada e conta com uma cultura de proteção de 
dados há décadas. O método de abordagem utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo 
e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados deu-se pela pesquisa 
bibliográfica. O ramo de estudo é nas áreas do Direito Civil e do Direito Digital.
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É CONSTITUCIONAL A POLÍCIA VISUALIZAR CONVERSAS DO WHATSAPP EM 
APARELHO CELULAR APREENDIDO, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL?
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O presente resumo tem como objetivo a análise da possibilidade da polícia, diante de uma pri-
são em flagrante, apreender o telefone celular do então suspeito e, consequentemente, visualizar 
todo o conteúdo do aplicativo WhatsApp, com o fim de investigação, sem autorização judicial. 
Em linhas gerais, o presente resumo possui a precípua finalidade de analisar a constitucionali-
dade. Para elaboração deste resumo, foi utilizado o método indutivo, a pesquisa foi bibliográfi-
ca com base em livros, buscando compreender as teorias de diversos autores, e o procedimento 
utilizado foi o monográfico. É evidente o transpasse dos direitos de garantias fundamentais 
constitucionalmente asseguradas a qualquer indivíduo, o direito à intimidade, à privacidade, à 
vida íntima, ao sigilo, quando o celular apreendido na prisão em flagrante é devassado pela po-
lícia sem qualquer autorização judicial, como uma busca de provas para a elucidação de crimes 
e de sua autoria. Isto, principalmente, quando envolve as conversas encontradas em aplicativos, 
como o WhatsApp. A Lei n. 9.296 regulamenta o tratamento das comunicações telefônicas de 
qualquer natureza bem como sua interceptação, explícita em seu artigo 1º, caput, a imprescindi-
bilidade de autorização do órgão jurisdicional para tanto. Alguns entendem que sua aplicação é 
restrita aos casos de ligações, não se aplicando aos meros “dados” de comunicação, entendendo 
ser o caso do WhatsApp, prescindindo este, portanto, de qualquer ordem do juiz. Tendo em vis-
ta que as mensagens instantâneas do referido aplicativo devem sim ser consideradas como uma 
comunicação telefônica via internet e, portanto, inseridas no resguardo da Lei n. 9.296 - a legis-
lação é de 1996 - que deve ser interpretada de acordo com os avanços tecnológicos. A referida 
legislação deve proteger igualmente as comunicações telefônicas que abrangem a intimidade e 
a privacidade das pessoas. Alguns tentam sustentar que o acesso aos dados contidos no What-
sApp não detém o mesmo impedimento da interceptação telefônica da Lei 9.296/96, porque não 
gozam da mesma proteção constitucional que dispõe o inciso XII do artigo 5º, salvo, por ordem 
judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal”. A questão central do assunto abordado é que existe um conflito de normas 
constitucionais, quais sejam o direito à intimidade e vida privada do artigo 5º, X, e o direito à 
segurança pública no sentido de o Estado assegurar meios eficientes de investigação. Se aduz 
que inexiste direito ou garantia absoluta, motivo pelo qual deve-se optar pela atenuação de um 
sobre o outro, obedecendo à proporcionalidade e razoabilidade. A demora de uma autorização 
judicial pode acarretar prejuízo à investigação ou à própria vida da vítima. O Judiciário é órgão 
imparcial e adequado para decidir entre o dever do sigilo decorrente do direito à intimidade e 
privacidade e assegurado por todas as leis supracitadas.
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Este artigo tratará, em linhas gerais, da principiologia, cabimento, pressupostos e efeitos dos 
chamados embargos de declaração. Este consiste em uma das variadas vias e opções recursais 
existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, as relações de trabalho nem sempre 
se encerram da maneira correta, sendo comum o fato de o empregado, lado mais vulnerável da 
referida relação, deixar o posto de trabalho sem receber devidamente suas verbas rescisórias. 
Em decorrência deste fato, surgem as ações trabalhistas, que em algum momento podem abar-
car embargos de declaração. Este trabalho pretende explicar, conceituar e contextualizar o insti-
tuto dos embargos de declaração, explanar sua base principiológica, pressupostos, cabimento e 
efeitos de sua oposição. A pesquisa é baseada no método monográfico. Foi utilizada a técnica de 
pesquisa bibliográfica, consultando obras doutrinárias, bem como sítios eletrônicos especiali-
zados na área jurídico-trabalhista. Com os resultados obtidos explicou-se, conceituou-se e con-
textualizou-se as linhas gerais, a principiologia, os pressupostos, o cabimento e os efeitos dos 
embargos de declaração. Concluiu-se, a partir destes resultados, que os embargos de declaração 
surgiram no Direito português, como meio de obstar ou impossibilitar os efeitos de um ato ou 
decisão judicial, tendo sido regulados pelas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. 
Através dos embargos de declaração, as partes podem requerer esclarecimentos ao magistrado 
sobre erros materiais, omissões, contradições ou obscuridade, existentes na decisão judicial 
proferida. Os embargos de declaração e os recursos como um todo, para serem conhecidos, de-
vem cumprir alguns requisitos, denominados pressupostos de admissibilidade. Caso apresente 
todos os pressupostos, o recurso será conhecido e julgado. No entanto, caso não cumpra algum 
desses requisitos, o recurso sequer será conhecido e sua análise de mérito não será realizada.
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O objeto do presente trabalho é explicar o procedimento para a homologação e execução de 
sentenças estrangeiras em território brasileiro. É norma costumeira de Direito Internacional 
que nenhum País é obrigado a reconhecer ou aplicar em seu território uma sentença prolatada 
por Juiz ou Tribunal Estrangeiro. A homologação de sentença estrangeira é um procedimento 
judicial que tem o objetivo de dar executoriedade interna e externa a sentenças proferidas em 
outro país. No Brasil, a competência para a homologação de sentença estrangeira é do Superior 
Tribunal de Justiça, conforme artigo 961 do Código de Processo Civil. Já a lei de introdução 
ao direito civil dispõe: “Art. 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, 
que reúna os seguintes requisitos: a) haver sido proferida por juiz competente; b) terem sido 
as partes citadas ou haver-se legalmente verificado à revelia; c) ter passado em julgado e estar 
revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida; d) estar 
traduzida por intérprete autorizado; e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. E 
o artigo 515 do CPC que dispõe sobre os títulos executivos judiciais, reconhece também como 
título executivo judicial “VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de 
Justiça”. O procedimento de homologação de uma sentença estrangeira segue o Regimento 
Interno do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a homologação deve ser requerida necessaria-
mente por um advogado mediante petição endereçada ao Ministro Presidente do STJ e proto-
colada na Coordenadoria de Processos Originários. Caso contenha todas as peças processuais e 
não haja contestação, o tempo médio de tramitação será de dois meses. O provimento final será 
uma decisão, homologando ou não a sentença estrangeira. Se homologada, o advogado deverá 
proceder à sua execução que, no caso, se dará pela extração da Carta de Sentença. De posse da 
Carta de Sentença, o advogado poderá proceder à execução da sentença estrangeira na jurisdi-
ção competente. O método de abordagem utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo 
e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica 
da pesquisa bibliográfica.
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O processo de execução (civil) busca a satisfação do credor. Para isso utiliza-se de medidas 
variadas para atingir o patrimônio do devedor, como o rito da expropriação. O presente artigo 
tem como objetivo analisar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que decretou 
a impenhorabilidade do veículo da mãe de uma criança autista em face das normativas proces-
suais e principiológicas. Para tanto, buscou-se elencar as razões do Tribunal e seus entendimen-
tos, partindo para a análise da regulamentação sobre autismo no Brasil, chegando, enfim, aos 
desdobramentos referentes a princípios que regem o ordenamento jurídico brasileiro. Analisou-
-se as leis processuais e os princípios gerais, comparando-os para entender e verificar até que 
ponto pode-se atingir o patrimônio de um devedor para a satisfação da dívida, sendo mantida a 
sua dignidade e não trazendo infortúnios a si e sua família. Assim, observou-se o entendimento 
doutrinário acerca da matéria e notou-se a falta de definição sobre a penhorabilidade ou não de 
determinados bens nos casos concretos, principalmente quando há fato tão específico no seio 
familiar como criança com transtorno do espectro autista. O método de abordagem utilizado no 
decorrer da pesquisa foi o indutivo e o método de procedimento utilizado foi o monográfico. Por 
outra banda, o levantamento de dados procedeu-se através de pesquisa bibliográfica. Já o tema 
engloba, principalmente, o processo de execução civil e abrange, ainda, o direito de família e 
constitucionalismo, observando os impactos para a criança com necessidades especiais. Nas 
considerações finais verifica-se a necessidade de amparar-se em entendimentos doutrinários e 
principiológicos, especialmente na dignidade da pessoa humana, para que se tenha uma visão 
mais clara dos momentos de expropriação, bem como mostra-se o cuidado que o magistrado 
deve se atentar quando cuida-se de fato com pouca legislação para a sua resolução.
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O presente trabalho tem como objetivo trazer a importância da Cruz Vermelha e sua fundação. 
Em 1859, ocorreu a Batalha de Solferino, um combate entre França e Austrália, que acabou 
deixando vários mortos e feridos. Jean Henri Dunant, um filantropo suíço, representante de 
uma companhia genovesa, nascido em 8 de maio de 1828 em Genebra, Suíça, que presenciou 
o sofrimento e os horrores vividos pelos feridos na guerra, junto com alguns voluntários, pas-
sou a ajudar os feridos. A partir desse momento que Dunant vivenciou, ele escreveu um livro, 
‘Uma Lembranças de Solferino’, no qual ele expressa todo o sofrimento que presenciou, e a 
falta de assistência médica e humanitária aos feridos. Logo após a publicação, Dunant teve a 
ideia sobre a necessidade de uma Comitê de voluntários, que ajudasse em batalhas a socorrer 
os feridos, independentemente de qual lado estivessem. Em 1863 foi criado o Comitê Interna-
cional com objetivo principal de socorrer os feridos de guerras, militares e civis. Logo após os 
membros do Comitê mudaram o nome para Comitê Internacional de Socorro aos Feridos e em 
1876 foi adotado o nome atual, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Em agos-
to de 1864, o Comitê convenceu os governos a adotarem a primeira Convenção de Genebra. 
Este tratado obrigava os exércitos a cuidarem dos soldados feridos, independente do lado a 
que pertencessem, e apresentou um emblema padronizado para os serviços médicos: uma cruz 
vermelha sobre um fundo branco. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem sua sede em 
Genebra, na Suíça. Ele deu origem às Convenções de Genebra, ao Movimento Internacional da 
Cruz Vermelha (a cruz é o símbolo do cristianismo), do crescente vermelho (uma lua crescente 
é o símbolo do islã) e atua em mais de 80 países, entre eles Síria, Sudão do Sul, Afeganistão, 
Iraque, Somália, República Democrática do Congo, Colômbia, México e Ucrânia. O Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha (CICV) conseguiu ajudar muitos países por todo o mundo e por 
suas boas ações recebeu em 1917 e 1944 o Prêmio Nobel da Paz e, em 1963, juntamente com 
a Federação Internacional, ganhou novamente o mesmo prêmio em homenagem aos 100 anos 
da fundação do Comitê. O CICV é financiado por contribuições voluntárias dos Estados-Partes 
das Convenções de Genebra (governos), pelas Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho, por organizações supranacionais (tais como a Comissão Europeia) e por 
doadores públicos e privados. O método utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo 
e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi feito através de 
técnica de pesquisa bibliográfica.
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O presente artigo tem como tema principal a Imunidade Diplomática. O intuito deste é demons-
trar e expor o quão importante é a presença das imunidades como um meio para a evolução 
e desenvolvimento das relações internacionais. Entendendo também que tais privilégios são 
concedidos em uma virtude necessária e independente, para a execução de seus deveres oficiais, 
tendo como princípios a defesa e interesse dos Estados. Com o término do período medieval e 
as instaurações de Estados, a imunidade era basicamente explicada pelo princípio da extraterri-
torialidade. A expansão das relações internacionais no pós-guerra e o aumento considerado de 
atores nesse cenário (novos Estados, organismos governamentais e não governamentais) irão 
mostrar e indicar o verdadeiro universo e a importância da vida internacional. Os objetivos 
principais do presente artigo se remetem a falar sobre a origem da Imunidade Diplomática, a 
evolução dos tempos remotos à atualidade e, por fim, falar em específico sobre as imunidades 
e agentes diplomáticos. O método utilizado neste artigo foi o método de abordagem indutivo, 
como método de procedimento o monográfico e a técnica de pesquisa utilizada foi a bibliográ-
fica. Como resultado de pesquisa, é perceptível que as imunidades diplomáticas constituem 
nossos fundamentos do Direito Internacional. A cooperação entre estados assume o importante 
papel de relevo para o desenvolvimento das relações internacionais. O artigo também mostra 
que dependerá da capacidade de cada país preservar o privilégio e imunidade, para prevenir a 
ocorrência de prerrogativas que possam causar um cerceamento de privilégios, por isso a neces-
sidade de uma política estrita das leis e normas.
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Este trabalho tem por objetivo geral investigar quais são as principais motivações jurídicas para 
a tutela do museu virtual enquanto bem público e patrimônio cultural. Complementarmente, 
foram elencados como objetivos específicos (i) a análise da intersecção entre os bens públicos, 
bens culturais e os bens digitais; (ii) a diferenciação de museus físicos e virtuais e entre mu-
seus públicos e privados; e (iii) a discussão sobre a função social da propriedade condizente 
aos bens culturais. Os referidos objetivos estão relacionados à modernização das tecnologias 
de informação, às responsabilidades ativas e duradouras do Estado voltadas à conservação e 
proteção do patrimônio cultural, bem como do acesso de seus acervos midiáticos aos cidadãos. 
E, obviamente, estes aspectos reverberam na necessidade de evolução, adaptação e atualização 
da legislação brasileira a respeito. Para tanto, foram articuladas noções introdutórias de direi-
to digital e direito público, especialmente tocantes ao direito administrativo e ao patrimônio 
cultural, como base explicativa para discorrer sobre as razões para a tutela jurídica de museus 
virtuais. Metodologicamente, a abordagem utilizada foi a indutiva, tendo como procedimento 
o estudo monográfico. As técnicas de pesquisa foram as de revisão bibliográfica e de pesquisa 
documental. A partir delas construíram-se as reflexões estabelecidas no trabalho que, longe 
de pretender esgotar a extensão da matéria e adentrar em interpretações variantes do assunto, 
inclusive terminológicas, centraram-se em porquês jurídicos da problemática. Como resultado 
parcial, constatou-se o despontar de três fundamentações de cunho jurídico capazes de justifi-
car o questionamento, a saber: (i) a função social da propriedade em termos analógicos; (ii) a 
função memorativa da propriedade como precedente jurisprudencial; e (iii) a democratização 
do acesso à informação e à cultura como direito humano e fundamental.
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Com o passar dos anos, a sociedade veio a evoluir de forma significativa. Uma das maiores 
conquistas da humanidade que pode ser citada é a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH) de 1948. Foi a partir dela que muitas outras legislações passaram a prever os direitos 
humanos como inerentes ao exercício próprio do ser humano, direito à liberdade, à privacida-
de, à intimidade, e que devem ser garantidos nas legislações domésticas dos estados. E essa 
regulamentação veio para fortalecer a respeito do tratamento dos dados pessoais. No Brasil, a 
Lei Geral de Proteção de Dados, também denominada de LGPD, Lei nº 14.709/18, tem como 
alguns de seus fundamentos, a liberdade de expressão, a de comunicação, de opinião, e proteção 
de seus dados íntimos, dentre outros. Diante das inovações trazidas pela Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), é possível realizar questionamentos acerca de sua efetividade no ambiente 
digital, problema a que se propõe o presente trabalho. A Lei n º13.709/18, Lei Geral de Proteção 
de Dados, vem sendo efetivada no ambiente digital? O método de abordagem utilizado foi o 
indutivo, o método de procedimento seria o monográfico e a técnica de pesquisa foi a bibliográ-
fica. A proteção dos dados pessoais vem sendo abrangida como uma espécie de direito de perso-
nalidade, um direito onde o indivíduo tem liberdade para determinar suas informações pessoais. 
A conclusão deste trabalho tem como objetivo expor a efetivação da Lei Geral de Proteção de 
Dados, e de que forma ela vem sendo aplicada, quais são suas sanções, quem fiscalizará a sua 
total aplicabilidade, destacando as dificuldades da sua implementação.
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Em todos os períodos históricos sempre houve homens e mulheres que tenham se posicionado 
contra as desigualdades e injustiças que acometem a humanidade, inclusive em se tratando das 
mulheres. Este artigo tem por objetivo apresentar uma breve contextualização histórica e evo-
lutiva das lutas internacionais ante à violência contra a mulher e a influência destes movimen-
tos na criação da emblemática Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, 
como também provocar uma reflexão sobre o quanto ainda temos a evoluir, enquanto nação, 
neste tema. O fenômeno da violência doméstica e sexual praticada contra mulheres constitui 
uma das principais formas de violação dos Direitos Humanos, atingindo-as em seus direitos 
à vida, à saúde e à integridade física. Os programas de proteção e combate à violência contra 
a mulher sofrem um processo evolutivo que se dá de forma estruturada a partir da década de 
1940, quando os organismos internacionais, sobretudo a ONU, objetivaram um olhar para as 
políticas internacionais relacionadas ao combate às diversas formas de opressão das mulheres. 
Processos estes que o país seguiu, por vezes timidamente, mas forçando-se, por meio de suas 
políticas públicas a, não apenas ratificar os acordos internacionais de proteção à mulher, como 
também a promulgar leis que, de forma mais efetiva, apesar das inúmeras dificuldades, sobretu-
do culturais, protejam a mulher, entre tais leis, a Lei Maria da Penha (LMP). Como método, este 
trabalho utiliza o método indutivo a partir de uma produção monográfica, utilizando-se de téc-
nicas de pesquisa bibliográfica. É possível perceber avanços significativos quando o assunto é o 
combate à violência contra a mulher, porém, há muito ainda por ser feito, pois é um fenômeno 
que requer uma ação conjunta dos diversos setores envolvidos com a questão (saúde, segurança 
pública, justiça, educação, assistência social, entre outros), no intuito de promover ações que 
desconstruam as desigualdades e combatam as discriminações de gêneros e a violência contra 
a mulher.
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O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) foi fundado em 1863 e atua no mundo todo 
levando assistência humanitária a pessoas afetadas por conflitos e pela violência armada e para 
promover leis que protegem as vítimas da guerra. O mandato dessa organização, que se carac-
teriza por ser independente e neutra, se origina essencialmente das Convenções de Genebra, 
de 1949. Atualmente, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha está sediado em Genebra, na 
Suíça, possui cerca de 20 mil colaboradores em mais de 100 países e é financiado, sobretudo, 
por doações voluntárias dos governos e das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Cres-
cente Vermelho. Dessa forma, o presente trabalho tem como tema o Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha (CICV) e o Direito Internacional Humanitário. O objetivo geral desta pesquisa 
é destacar a importância do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para o Direito Interna-
cional Humanitário. Como objetivos específicos, tem-se: a) apresentar os aspectos históricos 
do surgimento do Comitê Internacional da Cruz Vermelha; b) elencar a finalidade, atividades, 
público-alvo e onde são realizadas as ações mais importantes do CIVC; c) abordar as caracte-
rísticas da Cruz Vermelha brasileira; e d) Refletir sobre a importância do Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha (CICV) para o Direito Internacional Humanitário. O método de abordagem 
utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento adotado foi o 
monográfico. O levantamento de dados foi feito por meio da técnica da pesquisa bibliográfica. 
O ramo de estudo é na área do Direito Internacional e dos Direitos Humanos.
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O presente trabalho tem como objeto de estudo o crime de omissão de socorro praticado pelo 
médico. Seu objetivo será discorrer acerca do crime de omissão de socorro e explicar como o 
mesmo pode ser tipificado quando o médico dolosamente deixa de prestar assistência ao pa-
ciente. Será abordado inicialmente, através da ótica médica e jurídica, o crime de omissão de 
socorro, tipificado pelo art. 135 do Código Penal Brasileiro, que tem como função obrigar a 
todos, que vivem em comunidade, a prestar assistência a qualquer pessoa que está em perigo de 
vida, inválida, ou, na impossibilidade de fazê-la pessoalmente, que avise a autoridade compe-
tente. “O art. 135 traduz uma norma de solidariedade humana, sob o imperativo legal. Já não se 
trata de simples dever moral, mas de imposição de lei. É uma ordem, não uma proibição, como 
ocorre com a generalidade das prescrições penais. Cogita-se aqui de um dever geral, dirigido a 
todos, visando à mútua assistência que deve existir numa sociedade civilizada”. (SANCHES, 
2016, p. 151 e 152). A princípio, a omissão de socorro é um crime comum quanto ao sujeito 
ativo, aquele que pratica o delito, mas no trabalho em questão, será analisado como sujeito ati-
vo, o médico, que por dever legal, deve amparar a sociedade, a todo instante deve zelar pelas 
suas práticas, evitando, a todo custo, causar danos ao paciente. Em seguida, serão observadas 
as responsabilidades e obrigações do profissional da medicina, contemplando de forma especial 
acerca da abstenção do profissional médico, seja ela em conjunto com a categoria ou sozinho, 
está vedada, conforme se depreende do Código de Ética Médica, que traz em seu capitulo 1 os 
princípios que nortearão o profissional médico e em seus artigos 1º, 7º e 33, elenca condutas 
das quais os médicos devem abster-se de praticar, estando, para tanto, sujeitos à infração admi-
nistrativa no CRM correspondente. Desta forma, percebe-se que inúmeros dispositivos legais 
impõem um dever de ação ao profissional da medicina, conferindo-lhe o status de garantidor da 
saúde e da vida de todos que o procuram, não podendo dele abster-se de forma alguma, salvo, 
é claro, na impossibilidade de o fazer. Por fim, será analisada, por meio da doutrina, jurispru-
dência e legislação existente, a possibilidade do profissional médico ser enquadrado no crime 
de omissão de socorro pelo art. 135 do Código Penal. O método utilizado na elaboração desse 
trabalho de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento 
de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Omissão de socorro. Médico. Responsabilidade.



140

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)
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O presente trabalho tem como intuito discorrer acerca das dificuldades encontradas por PCDs 
(pessoas com deficiências) e a falta de representatividade que possuem. Um panorama desde 
os primórdios busca salientar a evolução dos direitos dos portadores com deficiências, bem 
como apontar rasuras em relação à lei nº 8.213, que entrou em vigor em 1991. Tal lei tem como 
objetivos estabelecer uma parcela de cotas para os PCDs nas empresas; lei esta que, na prática, 
possui demasiadas lacunas. No tocante à acessibilidade, não é diferente: ruas, pátios, ambientes 
fechados e demais locais não se mostram adeptos para a realidade. O que para muitos é aces-
sível, para essas pessoas acaba sendo um caminho deturpado com inúmeros obstáculos que 
contribuem de forma negativa para essa minoria, prezando pela desigualdade e não inclusão 
deles na sociedade. A generalização muitas vezes se torna inevitável nesse meio e infelizmente 
os pensamentos retrógrados de alguns não permitem lembrar que o que é bom para uma pessoa, 
acaba por não corresponder igualmente de forma positiva para muitas outras pessoas. Portanto, 
tem-se como objetivo o esclarecimento de alguns pontos acerca dos PCDs, sendo estes: Discri-
minação; Acessibilidade; Direitos; Igualdade, dentre outros. Buscando assim um entendimento 
que traga clareza para o presente assunto, pois o mesmo acaba gerando revolta perante seus re-
sultados em meio à sociedade. Como supracitado, analisar-se-á o comportamento da sociedade 
perante as pessoas com deficiência, diante de que enquanto estas ganham lugar na sociedade, 
as mesmas retroagem diante da acessibilidade. Exemplo: pessoas com deficiência possuem 
vaga privativa para estacionarem, ao passo que calçadas não possuem rampa para as mesmas 
adentrarem no estabelecimento. Apesar de existirem Leis que estabeleçam como a sociedade 
deve agir perante as pessoas com deficiência, pouco se vê estas em prática. Para tanto temos 
o avanço diante dos concursos públicos, aos quais devem por lei reservar 20% das vagas para 
pessoas com deficiência, de forma que estas possam ter uma qualificação a mais no mercado de 
trabalho. A luta destas pessoas está longe de concluir, pois muitas delas possuem grande força 
de vontade e esperança de viver, pretendendo estas o mínimo de uma vida digna. O método de 
abordagem escolhido é o indutivo e a técnica de pesquisa é a bibliográfica.
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O direito real de habitação é um instituto jurídico assegurado ao cônjuge supérstite e ao compa-
nheiro, no momento de abertura da sucessão, de modo que esses indivíduos possam continuar 
a residir no imóvel que servia de moradia para o casal. Dessa forma, analisa-se o direito real 
de habitação no âmbito das relações familiares do casamento e da união estável. Para isso, 
apresenta-se como se deu a evolução do direito de propriedade, bem como sua conceituação e, 
posteriormente, quais seriam as suas limitações, quais sejam, o usufruto, o uso e a habitação, 
ao exercício do direito de propriedade; bem como lista-se os quatro regimes de bens adotados 
pela legislação civil brasileira, onde os cônjuges, diante das opções adotadas na lei, escolham 
qual o melhor regime que se adeque à situação de seus bens, sendo eles, do regime da comu-
nhão parcial de bens, do regime da comunhão universal, do regime da participação final nos 
aquestos e do regime de separação de bens, enfatizando a importância da formalização do pacto 
antenupcial em determinados regimes; para, no fim, analisar o direito real de habitação, com 
sua evolução histórica na legislação brasileira, visto que não se trata de uma inovação jurídica 
e, consequentemente, sua aplicabilidade no casamento e na união estável. No presente trabalho 
o método de abordagem é o indutivo, o método de procedimento foi o monográfico e o levanta-
mento de dados se deu por técnica de pesquisa bibliográfica. Por final, conclui-se que mesmo o 
Código Civil sendo silente quanto à aplicabilidade do direito real de habitação ao companheiro 
sobrevivente, ao mesmo, é assegurado o mesmo instituto concedido ao cônjuge supérstite.
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O presente trabalho tem como objetivo analisar se o processo de impeachment do Presidente 
da República possui natureza política no ordenamento jurídico brasileiro. O tema se mostra 
bastante importante para a sociedade na medida em que objetivo do impeachment é afastar 
de seu cargo a autoridade que não está apta para a função pública, protegendo, assim, toda a 
sociedade, aliado ao fato de que, por outro lado, o instituto vai de encontro à vontade popular 
manifestada através das eleições presidenciais. Portanto, fica evidente que é de interesse da 
sociedade ter conhecimento acerca do instituto. Primeiramente, teceu-se algumas noções gerais 
acerca do impeachment, como o seu conceito, um breve histórico do instituto no Brasil e a sua 
natureza jurídica, bem como uma comparação com outros países. Na sequência, analisou-se o 
que é crime de responsabilidade e, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, quais são eles. 
Ainda, pesquisou-se sobre a competência para legislar a respeito desta matéria, bem como a re-
cepção da lei 1.079 de 1950, a qual define os crimes de responsabilidade e disciplina o processo 
e o julgamento do impeachment, pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Explicou-se como funciona o processo de impeachment no ordenamento jurídico brasileiro, 
desde a apresentação da denúncia perante a Câmara dos Deputados até o seu julgamento pelo 
Senado Federal, bem como quais as penas cabíveis em caso de condenação. Discutiu-se, tam-
bém, a possibilidade de extinção do processo no caso de renúncia do Presidente da República e 
o reexame do mérito do impeachment pelo Poder Judiciário. O método de abordagem utilizado 
na elaboração do trabalho foi o indutivo; o método de procedimento foi o monográfico. O le-
vantamento de dados se deu através de pesquisa bibliográfica.
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O objeto da apresentação é abordar e discutir o inventário negativo como meio de salvaguardar 
o patrimônio particular dos herdeiros. Inicialmente, verificar-se-á que a herança é composta por 
todos os bens, direitos, créditos e obrigações que o de cujus era titular, portanto, a herança é 
composta pelo ativo - bens e créditos - e pelo passivo - dívidas e obrigações - do de cujus. Ten-
do em vista que os débitos não pagos em vida pelo de cujus compõem a herança, analisar-se-á 
a responsabilidade dos herdeiros perante as dívidas do de cujus, verificando-se a disposição 
do art. 1.792 do Código Civil, que versa sobre a limitação da responsabilidade às forças da 
herança. Em seguida, abordar-se-á o inventário negativo que, ao contrário do inventário tradi-
cional, busca declarar que o de cujus não deixou patrimônio, não havendo bens a inventariar 
e transmitir aos herdeiros. Assim, discutir-se-á que o inventário negativo não possui previsão 
legal, mas é aceito pela doutrina - Orlando Gomes, Arnaldo Rizzardo, Carlos Roberto Gonçal-
ves, Sílvio de Salvo Venosa, dentre outros - e pela jurisprudência - Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina. Ainda, ingressando no tema central da apresentação, demonstrar-se-á que, diante da 
responsabilidade dos herdeiros perante as dívidas do de cujus e a insolvência do espólio, os 
sucessores, por meio do inventário negativo, buscam uma declaração formal de que o de cujus 
não deixou bens a inventariar e, portanto, não há patrimônio para saldar as dívidas/obrigações 
não pagas em vida pelo falecido. Por fim, concluir-se-á que os herdeiros poderão resguardar 
seus bens particulares, por meio da declaração de inexistência de bens a inventariar, pois não 
atingidos pelas dívidas não pagas pelo de cujus, tratando-se o inventário negativo de um meio 
de salvaguardar o patrimônio particular dos herdeiros. Destaca-se que o método de abordagem 
utilizado na elaboração da apresentação foi o indutivo e o levantamento de dados foi por meio 
da técnica da pesquisa bibliográfica.
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O presente estudo tem como escopo o estudo do mundo estratégico e a propriedade intelectual 
no mundo empresarial. As relações comerciais estão fortemente competitivas, e, em contrapar-
tida, a classe empresarial precisa criar métodos de se manter atualizada e potencializar novos 
resultados. Entretanto, pouco ou nada se faz sem o auxílio do capital humano, o que torna o 
empresário dependente de tais recursos cognitivos. Diante da competitividade e dos avanços 
tecnológicos, as empresas necessitam de equipes especializadas para fortalecer e criar estra-
tégias. Aliado a isso, depara-se com a rotatividade colaborativa e a detenção das estratégias 
empresariais nas mãos destes colaboradores que permeiam e levam informações confidenciais a 
outros lugares em caso de não estipulação contratual segura. Mas não somente investir em equi-
pes que auxiliam na obtenção dos resultados e, sim, em uma forma estratégica de atrair e reter 
os talentos que permaneçam por muito tempo na corporação. Exemplos de retenção de talentos 
está numa contraprestação ao que se alcança, mediante recompensa e senso de pertencimento, 
através de um bom alinhamento de objeção, em que ao alcançar tais resultados terá benefícios 
diferenciados. Ao analisar o contexto da propriedade intelectual, passar-se-á a estudar as ver-
tentes contratuais, tendo como principal foco as recompensas através do contrato de vesting, 
seja cota em participação societária, progressão de cargo, valores etc. Por fim, analisar-se-á o 
viés estratégico na retenção de talentos aliado ao segredo e à proteção do negócio. O método 
utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o mono-
gráfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. Ultimando o 
estudo destacam-se os aspectos mais relevantes ao tema.

Palavras-chave: Contrato de Vesting. Desenvolvimento Estratégico. Mundo Empresarial.
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O RECONHECIMENTO PESSOAL E SUA FRAGILIDADE COMO MEIO 
DE PROVA: UMA ANÁLISE SOBRE OS FALSOS RECONHECIMENTOS 
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Com o presente trabalho pretende-se abordar sobre o reconhecimento de pessoas na persecu-
ção criminal, um meio de prova que pode ocorrer tanto na fase pré-processual como também 
processual. O enfoque, todavia, foi dado às falhas do sistema atinentes a não observância ao 
procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Também buscou-se realizar 
uma abordagem crítica em relação às falsas memórias, tendo em vista que a memória do ser 
humano é, também, suscetível a erros. Desse modo, realizou-se uma análise crítica sobre o re-
conhecimento de pessoas, em seu âmbito procedimental como também psicológico, tendo em 
vista que o resultado dessa prova depende especialmente da memória humana, a qual pode ser 
influenciada por diversos fatores. Também falar-se-á sobre os tipos de procedimentos existen-
tes para a elaboração do meio de prova ora estudado, com enfoque, todavia, no procedimento 
e na forma adotados pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro. Não obstante, o presente trabalho 
abordará sobre o direito de recusa do acusado à participação do reconhecimento de pessoas 
(direito a não incriminação), apesar de existir divergência de entendimentos acerca do tema. 
Oportuno destacar que, muito embora o procedimento para a realização deste meio de prova 
possua previsão legal, até pouco tempo atrás ele se tratava de mera recomendação, de modo que 
a sua inobservância não ensejava nulidade alguma. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça 
alterou esse entendimento, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27 
de outubro de 2020. Em apertada síntese, o presente trabalho utilizará o método de abordagem 
indutivo, método de procedimento monográfico e técnica de pesquisa bibliográfica. Enfim, po-
de-se concluir, após o referido estudo, que o reconhecimento de pessoas realizado de forma in-
formal - isto é, sem observância ao procedimento legal - pode acarretar falsos reconhecimentos 
e, em decorrência disto, condenações injustas. Assim, incumbe à autoridade policial realizar 
o reconhecimento com estrita observância aos requisitos legais, haja vista que, sendo ele mal 
conduzido, pode ensejar, além de irregularidades, grandes injustiças.

Palavras-chave: Código de Processo Penal. Falsas Memórias. Reconhecimento de Pessoas.
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O TESTAMENTO VITAL E A SUA APLICABILIDADE NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO
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O presente estudo tem como escopo o testamento vital e a sua aplicabilidade no ordenamento 
jurídico brasileiro. O instituto do testamento vital tem uma grande importância para o orde-
namento jurídico brasileiro tendo em vista que ele é uma forma de garantia da autonomia da 
vontade do indivíduo, do direito à liberdade e à dignidade no fim da vida. Bem como, ele traz 
a concretização da autonomia da vontade do indivíduo frente às situações de terminalidade, 
sendo um documento ao qual se pode dispor sobre a sua vontade de ser ou não ser submetido a 
tratamentos e/ou procedimentos médicos quando não ter capacidade de externar a sua decisão. 
Apesar de ser um tema que não possui regulamentação específica no Brasil, é muito importante 
o seu estudo, pois baseia-se em princípios constitucionais e fundamentais do nosso ordena-
mento jurídico. Serão abordadas as diretivas antecipadas da vontade, seu conceito, efeitos e as 
suas espécies - o mandado duradouro e o testamento vital, sendo este último o foco do presente 
trabalho, onde analisa-se o seu conceito, a sua nomenclatura que para muitos autores é conside-
rada errônea, visto o momento de produção de seus efeitos, e além de outros aspectos formais, 
objetivos e efeitos desse documento. Em sequência, é feita a análise das resoluções do Conselho 
Federal de Medicina que tratam sobre o tema, bem como algumas premissas sobre a inclusão e 
aplicação do testamento vital no Brasil. O método de abordagem utilizado na elaboração desse 
trabalho de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento 
de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. O presente estudo é finalizado com a 
apresentação da relevância e importância deste instituto.

Palavras-chave: Autonomia da Vontade. Dignidade da Pessoa Humana. Testamento Vital.
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OS EFEITOS DA LEI Nº 14�112/2020 AO PRODUTOR RURAL
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Este trabalho tem como objeto de estudo a nova redação dada à Lei de Falência, nº 14.112/2020, 
do último dia 23 de janeiro, que trouxe ao produtor rural facilidades para a recuperação judicial. 
No entanto, restringiu questões quando a quais créditos pode incluir na recuperação judicial. 
Dos pontos abordados na nova redação a questão temporal é muito importante, pois durante 
anos foi questão de divergências jurisprudenciais causando grande insegurança jurídica. A anti-
ga lei, para a concessão da recuperação judicial, definia o prazo de dois anos em atividade regu-
lar rural, todavia não deixava especificado desde que data seria contado. O produtor rural tinha 
dúvidas se poderia contabilizar o tempo anterior ao registro na junta comercial. Outra novidade 
trazida pela nova Lei é a opção dada ao produtor rural de optar pelo procedimento simplificado, 
o qual era exclusivo das microempresas e empresas de pequeno porte, entretanto o valor que 
depende a recuperação não poderá exceder R$ 4,8 milhões (quatro milhões e oitocentos mil 
reais). Não obstante, a nova Lei não trouxe só modificações positivas. No que diz respeito à 
definição de quais débitos poderiam estar sujeitos à recuperação, ela restringe aos oriundos da 
atividade rural e que constarem na contabilidade do devedor. Neste ponto existe uma flexibi-
lização para os créditos que em nenhum momento antecedente tenham sofrido renegociação, 
desenlace, o crédito utilizado para adquirir propriedade rural será excluído se constituído nos 
últimos três anos anteriores ao pedido de recuperação judicial. Como resultado deste estudo e 
das modificações trazidas pela Lei n. 14.112/2020, conclui-se que por um lado simplificou o 
acesso para o produtor rural quanto ao laço temporal, possibilitando a contabilização de período 
anterior ao registro com interesse de comprovar os dois anos de atividade que está previsto em 
lei e, por outro lado, restringiu quanto aos créditos permitidos na recuperação judicial. O mé-
todo de abordagem utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo e o procedimento foi 
o monográfico. O levantamento de dados deu-se pela pesquisa bibliográfica. O ramo de estudo 
é na área do Direito Falimentar.

Palavras-chave: Alterações na Lei de Falência. Lei nº 14112/2020. Produtor Rural.
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OS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS 
DE LOCAÇÃO: PRINCÍPIO DA JUSTIÇA CONTRATUAL E A FORÇA MAIOR
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O presente projeto de pesquisa tem como tema os impactos causados pela pandemia por Co-
vid-19 nos contratos de locação imobiliários, bem como o entendimento dos tribunais e legis-
ladores perante a aplicação da legislação e dos princípios contratuais nos casos destes eventos 
imprevisíveis e inevitáveis que vêm afetando duramente o dia a dia das pessoas. Diante disso, 
levanta-se o seguinte problema: qual o entendimento dos Tribunais e Legisladores perante a 
aplicação da legislação e dos princípios contratuais nos casos dos contratos imobiliários que 
foram afetados pela crise pandêmica? E como objetivo geral, tal indagação se faz presente nes-
te trabalho. Supõe-se que, nestes casos, onde há a incidência de força maior, pode-se aceitar a 
revisão ou suspensão das cláusulas contratuais firmadas entre as partes com o fim de preservar 
o contrato e reestabelecer a segurança jurídica para ambas as partes. Como objetivos especí-
ficos tem se: a) Identificar quais são os princípios contratuais adotados pelos tribunais bem 
como a legalidade da sua transigência; b) Analisar como e se está ocorrendo a flexibilização 
das cláusulas firmadas entre as partes, visando o equilíbrio e a justiça contratual, pois sabe-se 
que nem todos os contratos foram afetados sendo necessário assim a constatação das causas em 
cada caso em concreto; c) Explanar quais os requisitos e/ou elementos que autorizam a revisão 
contratual mediante intervenção do poder judiciário na hipótese de Covid-19. Para a elaboração 
do trabalho foi utilizado o método hipotético-dedutivo e o levantamento teórico foi através da 
técnica da pesquisa bibliográfica, legal e jurisprudencial.

Palavras-chave: Contratos Imobiliários. Covid-19. Princípios.
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PACTO SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E A (IN)ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO 
CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
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A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), mais conhecida como Pacto de 
São José da Costa Rica, é um tratado internacional instituído em novembro de 1969 pela Orga-
nização dos Estados Americanos (OEA). No entanto, foi somente em 1992, através do decreto 
legislativo nº 27 que o Brasil aprovou o texto da Convenção e começou a aplicá-lo em seu ar-
cabouço jurídico. O objetivo dessa pesquisa é analisar como as disposições descritas no Pacto 
de São José da Costa Rica foram aplicadas e absorvidas no ordenamento jurídico brasileiro, 
visando o entendimento do caso especial da inadmissibilidade da prisão civil do depositário 
infiel. É importante salientar que o Pacto, por versar sobre direitos humanos essenciais, foi 
instituído e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal com o status supralegal. Sendo assim, 
o Pacto é superior à legislação infraconstitucional, mas, é inferior e se submete à Constituição 
Federal. Nesse sentido, ao analisar e comparar o artigo 7º, parágrafo 7º da CADH e as disposi-
ções prescritas no artigo 5º, inciso LXVII da Constituição Federal, é evidente o conflito entre 
as duas disposições. Nesse caso, na interpretação comum, o atrito entre as duas normas seria 
facilmente resolvido pelo critério hierárquico. E, a prisão civil do depositário infiel continua-
ria a ser permitida no ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, assim como prescrito na 
Súmula Vinculante 25, entende-se que: “é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer 
que seja a modalidade de depósito”. Isso acontece pois, embora o status do Pacto São José da 
Costa Rica seja apenas supralegal, seu procedimento de ratificação tem o condão de paralisar a 
eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitan-
te. Dessa maneira, mesmo que positivada na Constituição Federal a prisão civil do depositário 
infiel é proibida, pois deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante que um tratado 
de direitos humanos tem em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. 
Para elaboração do presente trabalho foi utilizado o método indutivo tanto na fase de investi-
gação quanto na apresentação do relato dos seus resultados e, conjuntamente, foram adotadas 
as técnicas de pesquisa bibliográfica, documental e legal, tanto em meio impresso como ele-
trônico. Assim, constata-se que o processo de ratificação de um tratado internacional de direitos 
humanos é fundamental e, por vezes, possui influência maior que a reconhecida somente pelo 
seu status legal. Dessa forma, tem o poder de alterar a aplicabilidade e efetividade de normas já 
positivadas na Constituição Federal, como no caso da prisão civil do depositário infiel.

Palavras-chave: Depositário Infiel. Pacto São José da Costa Rica e Convenção Americana de 
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PROCESSUAL PENAL I
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No Estado Democrático de Direito é indispensável uma proporcionalidade da pena à conduta 
do indivíduo, bem como a execução da pena deve ser igualmente proporcional. O princípio da 
proporcionalidade não é expresso na Constituição Federal Brasileira, contudo, nos termos do 
art. 5º, XLVI, XLVIII e L, tem-se como garantia a individualização da pena. O princípio da 
individualização da pena implica na não padronização da pena, devendo a aplicação da medida 
ser proporcional a cada indivíduo, de acordo com as suas ações. De acordo com o princípio, o 
adequado é fixar a pena de maneira individualizada, seguindo-se os parâmetros legais, contudo 
estabelecendo a cada um o que lhe é devido. A partir do princípio constitucional da indivi-
dualização da pena, pondera-se se a progressão da pena para crimes hediondos e equiparados 
é o melhor método, podendo possibilitar ao condenado uma possível volta à convivência em 
sociedade. O presente artigo visa discutir acerca da (in)constitucionalidade da progressão de 
regime nos crimes hediondos. A Constituição Federal determinou que os delitos considerados 
de maior temibilidade social deveriam receber tratamento mais rigoroso. Diante de todo esse 
cenário, é que se pensou em desenvolver uma pesquisa que tenha como objetivo geral promover 
uma discussão acerca da (in)constitucionalidade da progressão de regime nos crimes hediondos 
e equiparados. Tendo, ao mesmo tempo, como objetivos específicos (a) tecer considerações 
acerca dos princípios constitucionais relacionados, e, (b) discutir a (in)constitucionalidade da 
progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados. Portanto, na delimitação do tema, 
levanta-se o seguinte problema: é constitucional a progressão de regimes nos crimes hediondos 
e equiparados? Para apreciação do problema, levanta-se a seguinte hipótese: supõe-se que é 
constitucional a progressão de regimes nos crimes hediondos e equiparados. O presente tra-
balho teve por objeto analisar a (in)constitucionalidade da progressão de regime nos crimes 
hediondos e equiparados. Para tanto, o primeiro tópico estudou os princípios constitucionais 
relacionados ao tema. Entre eles, o princípio da individualização da pena, o princípio da digni-
dade da pessoa humana e o princípio da culpabilidade. Na sequência, o segundo tópico analisou 
a forma em que se dá a progressão de regime e a possibilidade da progressão em crimes hedion-
dos. Travando uma discussão acerca da (in)constitucionalidade da progressão de regime nos 
crimes hediondos e equiparados. Diante disso, explicou-se que, a partir do princípio constitu-
cional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal), a progressão 
da pena parece o método mais adequado, pois possibilitará ao condenado uma possível volta à 
convivência em sociedade. Assim sendo, confirmou-se a hipótese, no sentido de que é constitu-
cional a progressão de regimes nos crimes hediondos e equiparados.

Palavras-chave: Crimes Hediondos. Princípio da Individualização da Pena. Progressão do Re-
gime.



151

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)
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O presente trabalho, que abrange a área do Direito do Trabalho, tem como objetivo examinar o 
recurso de revista, trazendo como base o conceito legal contido no artigo 896 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, CLT, a qual entende como recurso de revista, aquele cabível para a Tur-
ma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, nos 
casos de dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho. As hipóteses se encontram 
no mesmo artigo, em rol taxativo, sendo elas: 1) no caso de darem ao mesmo dispositivo de 
lei federal interpretação diversa da que foi dada por outro Tribunal Regional do Trabalho, ou 
contrariarem a Súmula de Jurisprudência Uniforme; 2) quando derem ao mesmo dispositivo da 
lei estadual Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regula-
mento empresarial de acatamento obrigatório, interpretação divergente; 3) Quando forem pro-
feridas com violação de lei federal ou afrontando a Constituição Federal. Também é cabível nas 
causas de procedimento sumaríssimo, conforme § 9º do mesmo artigo, sendo admitido somente 
por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a 
súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal. 
Assim, é um recurso técnico, ou seja, não se discute a matéria em si, fatos ou provas, mas tem 
como objetivo reexaminar as decisões em dissídios individuais que contenham controvérsia em 
relação à jurisprudência dos tribunais e à legislação sobre o assunto afastando, assim, prováveis 
conflitos nas decisões trabalhistas. Após a conceituação, o trabalho expõe as características 
do recurso, seu cabimento, as hipóteses e os requisitos específicos. Os objetivos gerais são: 
conceituar o recurso de revista e examinar em quais casos é possível a aplicação do mesmo. O 
método utilizado no trabalho foi o método indutivo, através de fontes bibliográficas, com base 
em doutrina e jurisprudências. Os resultados obtidos foram positivos, uma vez que foi possível 
alcançar os objetivos de forma objetiva, utilizando principalmente da lei e da doutrina.
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REFUGIADOS: QUAIS SÃO SEUS DIREITOS E PROBLEMAS?
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O presente estudo tem como objetivo pesquisar, retratar e aprofundar os conhecimentos sobre 
a crise mundial de refugiados, tendo foco na atual situação brasileira. Para dar base ao estudo, 
foram feitas pesquisas bibliográficas e o método adotado foi o indutivo. Alguns tópicos mais 
específicos que serão abordados: a) a vida no país de origem do indivíduo; b) legislação vigente 
(Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, Estatuto do Refugiado de 1951); c) Ações do governo 
(Operação Acolhida); d) Instituições de apoio aos refugiados (Conare; ACNUR; Cáritas); e) 
Processo de refúgio. Nas pesquisas bibliográficas foram abordados conceitos sobre as diferen-
ças entre migrantes e refugiados; as situações que levam à saída do país de origem; os índices de 
refugiados no Brasil, que aumentam a cada ano, porém, devido à pandemia de Covid-19 esses 
números caíram; e medidas que possam tornar esse processo mais humano e não resultem em 
tantos mortos nas fronteiras, nos mares e ares. Esses estudos trouxeram uma visão humanitá-
ria acerca de um problema mundial tão grave, que afeta tantos países, dentre eles, Venezuela, 
Síria, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar, que detém 68% dos refugiados do mundo, sendo 
a maioria mulheres e crianças. Mesmo existindo o Estatuto do Refugiado de 1951, que visa 
defender os direitos dos mesmos, a atuação muitas vezes não é eficiente, pois existem muitos 
relatos de preconceito e abuso, vindo da própria população e, até mesmo, do governo. Como 
considerações finais, sugere-se a aplicação de medidas de conscientização do povo, que trata os 
refugiados com desdém, segundo relatos de refugiados vindo da Venezuela, políticas públicas 
que tragam um centro de refúgio estadual, onde será ensinado o português e alguns costumes do 
Brasil e integrar a população refugiada na sociedade de forma natural e consciente.

Palavras-chave: Refugiados. Medidas de Acolhimento. Problemas Sociais e Econômicos.
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COM O DIREITO INTERNO
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A comunidade internacional é apoiada pela vontade objetiva, costumes e princípios gerais do 
direito internacional público, que regulam os interesses políticos e econômicos dos sujeitos 
do direito internacional público. O direito internacional é um dos ramos que se desenvolveu 
rapidamente no século passado. Seu marco inicial ocorreu na Idade Média, ou seja, o Tratado 
de Vestfália em 1648, porque o tratado foi a primeira conferência internacional a encerrar a 
Guerra dos Trinta Anos, surgimento de uma sociedade internacional em que os países aceitem 
regras e sistemas que restrinjam suas ações, o que é de interesse comum. No direito público e 
no direito interno e internacional existem duas teorias (monismo e dualismo), em que uma diz 
que há uma relação entre os direitos e a outra teoria afirma que não, pois, o direito internacional 
trata de questões entre Estados e direito interno trata de questões no âmbito nacional. O obje-
to deste artigo científico é o surgimento do direito internacional, bem como a relação entre o 
direito internacional público e o direito interno, teorias utilizadas no Brasil. O objetivo deste 
trabalho é analisar as origens e os conceitos do direito internacional público, a relação entre o 
direito internacional público e o direito interno, e determinar quais as teorias estabelecidas no 
Brasil. O método usado para preparar o trabalho do curso é a indução, e o método procedimen-
tal é a monografia. Os dados são retirados de sites e constituem um estudo bibliográfico. Al-
gumas fontes importantes de direito internacional público são tratadas: práticas internacionais, 
princípios jurídicos gerais, precedentes, doutrinas e equidade. Pode-se dizer que existem duas 
teorias sobre a existência de uma relação entre o direito internacional público e o direito inter-
no, a saber, dualismo e monismo. O dualismo acredita que esses dois direitos não têm relação: 
o direito internacional lida com questões entre países e o direito interno lida com questões ao 
nível nacional.
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O objetivo deste trabalho é falar sobre o Tribunal Penal Internacional, que entrou em vigor em 
2002, tem sede em Haia, nos Países Baixos, e possui jurisdição sobre 120 países. O método 
utilizado foi o indutivo, o procedimento adotado foi o monográfico e o método de pesquisa foi 
o bibliográfico. Os objetivos específicos contextualizam um pouco sobre esse Tribunal, sendo 
eles: apresentar a criação e implementação do Tribunal Penal Internacional; mostrar os crimes 
previstos no Estatuto de Roma, sendo estes os mais severos cometidos contra a humanidade; 
citar pontos que demonstram insegurança normativa no Estatuto de Roma, da não restrição para 
o uso de armas de destruição em massa, que se trata de uma omissão sobre a interferência de 
países que produzem armas nucleares, principalmente os Estados Unidos. Da não tipificação 
do crime de agressão, onde não se pode imputar ninguém a esse crime até que o mesmo seja 
definido. Da restrição da legitimidade ativa, onde os crimes poderão ficar impunes, uma vez 
que, o país que deveria realizar a denúncia, não concretizar tal ação, ao perceber que essa de-
núncia comprometeria sua imagem política além de causar impactos negativos em suas relações 
internacionais. Do princípio da complementaridade, este princípio é uma regra fundamental e 
intrínseca à estrutura do Tribunal e impede a universalidade da sua jurisdição comprometendo a 
efetividade de suas decisões. Do atrelamento do TPI ao Conselho de Segurança da Organização 
das Nações Unidas, o vínculo entre o TPI e o Conselho de Segurança da Organização das Na-
ções unidas faz com que a Corte seja submissa ao CS-ONU; mencionar as etapas do julgamento 
do TPI, a abertura de inquérito; o mandado de detenção e notificação para comparecimento 
no Juízo de Instrução; início da fase instrutória; apreciação da acusação antes do julgamento; 
julgamento; aplicação da pena. A conclusão deste trabalho demonstra em seu problema de pes-
quisa que essa Corte possui insegurança normativa em alguns pontos ao colocar em prática o 
Estatuto de Roma.
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Este trabalho tem como objetivo refletir sobre as diferenças teóricas tocantes às noções de ‘vir-
tual’ e ‘digital’ enquanto categorias norteadoras da relação entre o direito digital e os museus 
virtuais”. Tomando como princípio as transformações reverberadas dos processos de integração 
global e modernização dos sistemas e tecnologias de informação, sugere-se que a ‘era digital’ 
promove ampliações inerentes aos processos socioculturais e conceitos explicativos. Destaca-
-se, dentre eles, o surgimento de novos entendimentos acerca do acesso e do consumo de bens 
culturais a partir do debate sobre museus virtuais e das suas tutelas no âmbito do direito digital. 
Para a elaboração deste trabalho foi realizada pesquisa de revisão bibliográfica como base para 
a definição das categorias e conceitos explicativos atrelados às reflexões adiante apresentadas. 
Ato contínuo, a partir de Henriques (2018), utiliza-se uma noção ampliada de ‘museu’ para 
compreender que a virtualidade - em sentido filosófico - possibilita uma experiência virtual e 
individual que extrapola o consumo do exposto em acervos e coleções museológicas em sen-
tido estrito e material. Sob a mesma ótica, funcionaria também como aspecto contemplativo e 
que se alinha à criação de uma realidade compreensível mediante entendimentos/experiências 
subjetivas associadas à arte e à cultura. Neste sentido, a noção de ‘virtual’ se afasta do que se 
considera conceitualmente ‘digital’. Enquanto a primeira diz respeito a aspectos subjetivos (que 
através de compreensões estéticas, artísticas e culturais definem imaterialidades como bens a 
serem consumidos, acessados, promovidos e protegidos), a segunda, conforme Dodebei (2006), 
se refere à objetividade concreta disposta no ‘ciberespaço’ (através da transposição de objetos 
no campo digital, constituindo realidade objetiva a ser acessada e analisada através de bases 
de dados, sistemas de informação e toda a variedade de registros e informações relativos a 
imagens, vídeos, páginas, softwares e demais elementos que o compõem). Assim, as noções de 
‘virtual’ e ‘digital’, ainda que intrinsecamente distintas em termos teóricos, entrecruzam-se na 
relação entre o direito digital e os museus virtuais a partir do debate do acesso e tutela aos bens 
culturais de natureza imaterial em âmbito digital.
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Este trabalho parte das reflexões que surgiram na Unidade Curricular de Didática, realizada na 
4° fase do curso de Licenciatura em Educação Física da Unidavi, no ano de 2020. Este período 
foi marcado pelo início da pandemia de Covid-19 e, com isso, foram tomadas medidas preven-
tivas como o isolamento social, devido a este motivo as aulas foram de forma remota. Durante a 
disciplina, um dos maiores desafios visto pelos acadêmicos é: “como ser professor de Educação 
Física neste momento atípico?’’. A Educação Física é a disciplina mais desafiadora do currículo 
escolar, por inúmeros motivos como a inadequação do espaço, a carência de materiais e a resis-
tência e/ou desinteresse dos alunos às práticas. Este cenário dificultou ainda mais o trabalho do 
professor, pois além de não ser uma disciplina reconhecida, deve-se instigar os alunos a realizar 
as atividades dentro de casa, sem material, espaço e, em muitos casos, alunos que não tem aces-
so à internet, dificultando ainda mais a aprendizagem. Com isso, os acadêmicos do curso foram 
desafiados a produzir materiais educativos em formato de vídeos, considerando as condições 
reais dos alunos de escolas públicas do Brasil. Visto que a Covid-19 proporcionou uma reali-
dade atípica não só para os alunos mas também aos professores, fazendo com que os mesmos 
se adaptassem à situação atual, ou seja, tiveram que usar as tecnologias ao seu favor adaptando 
suas aulas para o contexto atual. Com o retorno das aulas presenciais, surgiram novas medidas 
preventivas, novamente alunos e professores tiveram que se adaptar a essa nova realidade. O 
Conselho Regional de Educação Física (CREF) aconselha para a não propagação do vírus: uso 
de máscaras por todos, evitar compartilhamento de materiais, as aulas devem ser realizadas 
em ambientes abertos e arejados, evitar a aglomeração de alunos em espaços coletivos, manter 
uma distância mínima de dois metros entre os indivíduos, garantir a higienização dos materiais 
utilizados e realizar intervalo entre o término de uma aula e o início da outra, para higienização 
do local e dos materiais. Com estas mudanças surgem as necessidades de utilização de outras 
metodologias, os professores tiveram que se reinventar e modificar seus métodos de ensino-
-aprendizagem. Além disso, percebe-se que o isolamento social potencializou uma nova reali-
dade, deixando as pessoas restritas em sua casa. Essa permanência aumentou o uso de aparelhos 
eletrônicos, o uso dos mesmos pode causar riscos à saúde física e mental. Por isso, notou-se um 
atraso significativo no desenvolvimento dos alunos, a falta de exercícios físicos e socialização 
com colegas prejudicou a desenvoltura de crianças e jovens. Diante do que foi relatado, perce-
be-se grandes dificuldades do profissional de Educação Física na pandemia, contudo notou-se 
um aumento significativo na importância das aulas de Educação Física durante a pandemia.
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A grande maioria da população adulta não realiza níveis recomendados de atividade física. 
Porém, algumas pessoas já estão buscando novas alternativas para construir um modo de vida 
mais saudável a fim de minimizar os riscos de problemas cardiovasculares e construir um modo 
de vida mais saudável. O Treinamento Intensivo Intervalado de Alta Intensidade ou do inglês 
“HIIT” (High Intensity Interval Training) apresenta ser uma importante estratégia para quem 
procura um treino rápido e eficiente que pode reduzir variáveis relacionadas a síndromes meta-
bólicas a qual parte da população sofre. O contínuo aumento do sobrepeso e da obesidade, jun-
tamente com a falta de tempo como um dos principais fatores relatados para a inatividade física, 
apontam que as estratégias até então adotadas aliadas ao contexto de vida das pessoas, não estão 
sendo suficientes no processo de emagrecimento. O treinamento intervalado de alta intensidade 
tem curta duração e é utilizado há muito tempo por atletas para melhorar seu desempenho e nos 
últimos anos, uma grande quantidade de estudos foi conduzida a fim de evidenciar os benefícios 
deste modelo de treino no processo de emagrecimento, principalmente por ser uma atividade de 
curta duração podendo aumentar consideravelmente o condicionamento aeróbio e, consequen-
temente, o limiar de lactato, podendo controlar a intensidade e a duração tanto do ritmo forte 
quanto do ritmo fraco, podendo ser aplicável para a maioria das pessoas, iniciantes ou atletas. 
O HIIT ocasiona algumas adaptações em relação ao metabolismo de carboidratos, um aumento 
no conteúdo de glicogênio em repouso, na capacidade de transporte de lactato, na elevação do 
conteúdo de GLUT4 (transportador de glicose presente no músculo) e a repetição de exercício 
intermitente de alta intensidade pode influenciar o gasto energético após o exercício promoven-
do um Consumo Excessivo de Oxigênio Pós-Exercício (EPOC) durante a recuperação ao longo 
do dia, elevando os níveis de oxigênio para o restabelecimento dos processos metabólicos. 
Após uma sessão de HIIT, o Quociente Respiratório (QR) apresenta valores abaixo dos basais, 
indicando maior oxidação de gordura. O VO2máx sofre mudanças positivas com este método 
de treino, melhorando a captação e utilização do oxigênio, tornando-se importante pelo fato de 
a grande maioria da gordura ser eliminada como CO2. Por fim, os achados na literatura eviden-
ciam que o HIIT é uma boa estratégia para a redução da gordura corporal, com destaque para a 
relação tempo-eficiência, podendo algumas populações especiais também se beneficiarem deste 
treinamento. Este estudo teve por finalidade investigar a eficiência do Treinamento Intervalado 
de Alta Intensidade (HIIT) para emagrecimento e a contribuição do Consumo Excessivo de 
Oxigênio Pós-Exercício (EPOC).
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A massagem é uma grande aliada na medicina oriental. Ela aumenta o fluxo sanguíneo por meio 
da vasodilatação. Tais funções, pelo viés da prática desportiva, podem favorecer a performance 
no esporte e amenizar a sobrecarga musculoesquelética. O exercício físico aliado à massagem 
desportiva pode aumentar a capacidade de desempenho do atleta, pois a massagem desportiva 
pode ser utilizada no processo de treinamento, assim como antes, durante e depois da ativida-
de realizada, prevenindo e tratando dores decorrentes da prática do exercício físico. O estudo 
foi desenvolvido de acordo com o delineamento de uma pesquisa com abordagem qualitativa, 
com objetivo descritivo exploratório. Inicialmente foi realizada uma entrevista com dez atletas 
de três modalidades - Atletismo, Basquete e Futsal (FMD) -, com fisioterapeutas e estudantes 
de fisioterapia da Unidavi, profissionais contratados ou com parceria com a Fundação Muni-
cipal de Desporto de Rio do Sul. Através do questionário aplicado com os atletas, foi possível 
evidenciar que a maioria deles entende a importância da massagem desportiva para promover 
qualidade na sua vida como atleta. Para os participantes, os dois principais benefícios que a 
massagem traz antes de uma partida/prova é o relaxamento e aquecimento, e ao final de uma 
partida/prova, para eles o principal objetivo é aliviar tensões e as dores. A maioria dos atletas 
já sofreu alguma lesão devido ao seu esporte, e os atletas que tiveram a massagem como aliada 
no tratamento viram melhora após a massagem aplicada. Em seguida foi aplicado um questio-
nário com o fisioterapeuta e os estudantes de Fisioterapia. Todos reconhecem a importância da 
massagem como forma de melhorar a performance, no aquecimento e no relaxamento antes de 
uma prova ou partida, e aliviar tensões, dores, evitar cãibras após uma competição e melhora 
após alguma lesão sofrida. Apesar das concepções dos atletas e dos profissionais entrevista-
dos serem parecidas, na entrevista também foi possível observar algumas divergências, sejam 
elas: o profissional sempre aplica massagem durante um campeonato, às vezes antes e após as 
partidas e provas e poucos atletas confirmaram essa resposta. Dessa forma, mostra a falta de 
reconhecimento e importância da massagem como instrumento para melhorar a performance, 
evitar lesões e, desta forma, trazer uma melhora na qualidade de vida do atleta.
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Com o intuito de promover uma educação inclusiva, é assegurado, como direito da pessoa com 
deficiência, ser assistida dentro do sistema regular de ensino, por meio da Lei de Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), do Programa Educação Inclu-
siva: Direito à Diversidade (2003), da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (2008), da Lei n° 12.796/2013 e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (2015). A experiência profissional dos autores mostrou que há fragilidades 
no processo inclusivo de pessoas com deficiência visual no ensino regular. Neste contexto, a 
busca diária do profissional da Educação Física é perceber e construir novas formas de ensinar 
os alunos, pois possuem especificidades próprias que devem ser mediadas e adaptadas para que 
a educação seja caracterizada pela equidade. A partir da discussão da temática entre os autores 
surgiu como pergunta de partida: como inserir o Braille, dentro da Educação Física escolar, 
para desenvolver uma aprendizagem inclusiva/igualitária. Esta é uma experiência de ensino, 
desenvolvida em 2021, pautada na perspectiva interdisciplinar, durante a disciplina de Recursos 
Tecnológicos e de Comunicação, do curso de Licenciatura em Educação Física/Unidavi, com 
a construção de um tabuleiro de xadrez em Braille, em parceria com o Núcleo de Práticas das 
Engenharias/Laboratório de Impressão 3D, e segue a linha de pesquisa de Jogos e Brincadeiras. 
Objetivou-se propiciar a aprendizagem do Braille por meio dos jogos e brincadeiras inclusivas, 
durante as aulas de Educação Física. A finalidade da introdução do Braille vem de uma neces-
sidade na aprendizagem integral de todos os alunos, com a inclusão de materiais pedagógicos 
para comunicação, desenvolvimento e socialização no ensino regular. Como procedimentos 
metodológicos desenvolveu-se as seguintes etapas: aprendizagem do alfabeto tradicional com 
a inclusão do relevo do Braille, oportunizando uma vivência de empatia, introdução das regras 
do xadrez e a inclusão da realização do jogo. Além disso, este trabalho apresenta-se como um 
possível diferencial, pois: utilizou a construção de recursos tecnológicos de alta resistência e 
qualidade (objetos modelados e impressos em três dimensões), para incluir e viabilizar novas 
práticas metodológicas, na trajetória das atividades de intervenção na Educação Física escolar; 
a prática do xadrez tem potencial para desenvolver habilidades cognitivas, motoras, paciên-
cia, concentração e socialização, beneficiando todas as faixas etárias de pessoas com ou sem 
deficiências. A partir das vivências e reflexões, apresenta-se como considerações finais a im-
portância de se ressignificar os hábitos docentes sobre os processos de integração, inclusão e 
de acessibilidade a todos, pois como profissionais da Educação e da Saúde é preciso modificar 
meios de ensino-aprendizagem abrangendo a diversidade humana, inovando metodologias no 
âmbito escolar, a partir das transformações das concepções de hábito, cultural, sociedade, e 
sobre o propósito da escola e da inovação.
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Acompanhando as constantes mudanças no mundo, principalmente no comportamento huma-
no, a prática de exercícios físicos está presente na rotina de qualquer pessoa consciente da sua 
importância para uma melhor qualidade de vida. Nas várias opções possíveis, uma das ativi-
dades mais completas é a musculação. Oferecida em grandes ou pequenos estabelecimentos, 
academias, estúdios, entre outros, passa por adaptações e reestruturação. Os estabelecimentos 
que atendem alunos na prática de atividades físicas são cada vez maiores, o que aumenta a 
responsabilidade por oferecer qualidade e resultados nos serviços oferecidos. Os métodos de 
treinamento se especializam e ocorrem adaptações às formas de treinamento. Este estudo está 
buscando encontrar respostas a um questionamento cada vez mais presente pelas circunstâncias 
atuais: é possível padronizar os atendimentos de musculação? De que forma? Se é preciso levar 
em consideração o número de praticantes, a idade, o sexo. Enfim, estas variantes interferem? 
O objetivo deste estudo é analisar métodos de padronização e qualidade de serviços em mus-
culação. E, especificamente, busca-se pesquisar métodos de padronização de serviços em mus-
culação, analisar diferentes métodos de atendimento para o cliente de musculação e, por fim, 
utilizar a padronização como meio de fidelização de clientes em musculação. Esta pesquisa é de 
caráter bibliográfico e análise qualitativa. Sendo que as bases utilizadas para a pesquisa foram 
os bancos de dados, Google Acadêmico, EBSCO e Scielo, além do acervo de livros e outros 
artigos publicados com relação ao tema. Nesse cenário atual a busca por fidelização de alunos 
é a principal meta de cada empreendimento, onde muitos utilizam de propaganda, publicidade, 
pacotes de mensalidades com estratégias de prolongar o vínculo, além de brindes, entre outros 
mais. Mas muitas vezes acabam esquecendo ou dando menos atenção ao produto principal que 
é a musculação. Uma hipótese deste trabalho é levantada: será a padronização uma das formas 
de garantir qualidade e resultados na musculação e, consequentemente, fidelizar clientes.
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O atletismo é uma modalidade esportiva que, historicamente, é considerada como sendo a base 
de todas as demais. Por meio de suas exigências físicas e trabalhos motores, possibilita que seus 
praticantes adquiram vivências que os preparam para os desafios cotidianos e para as vivências 
junto às demais modalidades e manifestações da cultura corporal de forma geral. A prática do 
atletismo requer disciplina e coordenação motora. Estes aspectos influenciam diretamente no 
caráter e na qualidade de vida do ser humano. O atletismo, quando introduzido desde os anos 
de vida iniciais - fase da vida em que estes indivíduos estão formando seu caráter e sua perso-
nalidade -, contribui veementemente no aprendizado de valores fundamentais como disciplina, 
trabalho em grupo e em saber ganhar e perder, como também no desenvolvimento motor e pos-
tural. Em vista dos benefícios que o atletismo traz à vida das pessoas, o objetivo deste trabalho 
foi realizar um levantamento da disponibilidade de espaços apropriados para esta atividade e 
da presença de escolas para o aprendizado/treinamento desta modalidade. Foram selecionadas 
10 cidades do Alto Vale do Itajaí para avaliar a presença de estrutura básica para a prática do 
atletismo e/ou escolas com instrutores para a modalidade. Os resultados obtidos mostraram que 
das 10 cidades pesquisadas, apenas duas possuíam uma escolinha de atletismo. Este resultado 
evidencia a grande falta de incentivo a esta modalidade por parte de administradores públicos e 
privados. Vale destacar que a prática do atletismo traz inúmeros benefícios à saúde, em especial 
ao desenvolvimento infantil, melhorando coordenação motora e desenvolvendo características 
socioemocionais.

Palavras-chave: Atletismo. Desenvolvimento Infantil. Formação de Caráter.
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A pandemia de Covid-19 modificou o modo de vida das pessoas de todo o mundo. De forma 
inesperada e rápida teve-se que transformar o dia a dia, adotar maneiras de conter a contami-
nação, repensar atitudes e formas de convívio, e, com o isolamento social, a vida de muitas 
pessoas se transformou. Sabe-se da importância do exercício para a manutenção da saúde e 
prevenção de doenças, porém, diante do cenário atual, muitas pessoas deixaram de se exercitar 
em público por medo da contaminação e, em seus lares, muitas vezes não tiveram condições 
ou estímulo para a prática regular de exercícios. Em contrapartida, outras pessoas utilizaram 
do exercício físico como forma de extravasar o estresse e ansiedade causados pelo momento, 
mantendo ou até aumentando a frequência dos exercícios, seja em casa ou em academias, ruas e 
parques. O objetivo do estudo foi comparar as mudanças na composição corporal de indivíduos 
antes da pandemia e na atualidade, por meio de exames de bioimpedância, analisando os valo-
res de peso, percentual de massa gorda e massa magra e, através de um questionário, buscou-se 
entender quais mudanças aconteceram relacionadas à prática de exercício físicos e os hábitos 
adotados durante esse período pelas pessoas selecionadas na pesquisa. Dos resultados obtidos 
pode-se observar várias mudanças, dentre elas o nível de atividade física diminuiu de forma 
significativa entre os participantes, e o percentual de massa gorda foi o dado que sofreu mais 
alteração, aumentando em 80% dos casos avaliados. Dessa forma, levando à conclusão que a 
pandemia influenciou negativamente na composição corporal do grupo avaliado.

Palavras-chave: Covid-19. Exercício Físico. Sedentarismo.
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São vários os fatores que contribuem para o aumento da expectativa de vida, entre estes pode-se 
citar o desenvolvimento de medicamentos, melhores condições e estrutura dos ambientes de 
trabalho e doméstico, acesso à informação e à formação educacional. Porém, de nada adianta 
estas mudanças se as pessoas não têm qualidade de vida, que pode ser conseguida através dife-
rentes aspectos como a saúde, acesso ao lazer, moradia, alimentação. A saúde do corpo depende 
em quase todos os aspectos da prática de atividades físicas. Sabe-se que os estabelecimentos 
que oferecem como serviço de seus negócios a atividade física, têm buscado a inovação e 
adaptação às exigências e necessidades dos praticantes. Diante deste cenário, surgem algumas 
dúvidas: qual o tipo de serviço a ser oferecido e que tenha aceitação da população do Alto Vale 
do Itajaí? Como estão as demandas atuais de oferta de serviços em atividade física no Alto Vale 
do Itajaí? Sabendo que a atividade física está aumentando cada vez mais o número de adeptos, 
esta pesquisa busca identificar fatores que possam orientar os futuros investimentos nesta área. 
Especificamente busca-se identificar todos os estabelecimentos que oferecem atividade física 
no Alto Vale do Itajaí (28 municípios) e quais os serviços oferecidos, também identificar o perfil 
das pessoas que praticam e frequentam estes estabelecimentos e, por último, saber como é o 
perfil do empreendedor que investe neste ramo de negócio, suas expectativas e metas futuras. 
A pesquisa acontecerá através de visitas, entrevistas e levantamento de dados dos negócios de 
atividade física no Alto Vale do Itajaí. Algumas hipóteses são levantadas: investimentos em 
serviços de atividade física são negócios com grande expectativa de aceitação da população e 
as pessoas escolhem a atividade física orientada como meio de melhorar a qualidade de vida.

Palavras-chave: Atividade Física. Empreendedorismo. Qualidade de Vida. 
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O badminton é um esporte muito praticado nos países orientais e na Europa. No Brasil, tem 
experimentado um crescimento considerável nos últimos 10 anos. É praticado numa quadra di-
vidida por uma rede que fica a 1,55 metros de altura, preferencialmente em ambiente fechado, 
onde os jogadores rebatem uma peteca com a utilização de raquetes. As disputas acontecem 
de forma individual, masculino e feminino, duplas, masculinas e femininas, e entre duplas 
mistas. Esse esporte permite aos seus praticantes, especialmente aqueles em idade escolar, o 
desenvolvimento da capacidade de raciocínio, pois exige tomadas de decisão rápidas e a for-
mulação de estratégias. Também estimula as habilidades psicomotoras, como a coordenação 
motora, lateralidade, estruturação espacial e temporal. O objetivo deste projeto foi apresentar 
e oferecer o badminton como uma oportunidade de prática desportiva no contraturno escolar 
do Colégio Universitário Unidavi. Para o desenvolvimento das atividades foi utilizado como 
base a metodologia proposta pelo Programa Shuttle Time, da Federação Mundial de Badmin-
ton, bem como os materiais recebidos após a participação no curso de formadores do referido 
programa. Os conteúdos a serem apresentados aos alunos são aqueles relacionados à origem do 
esporte, às características da quadra e dos materiais utilizados, as empunhaduras para segurar a 
raquete, apresentação e prática dos principais golpes utilizados durante o jogo, além das prin-
cipais movimentações e deslocamentos realizados nas partidas, e suas regras. Como resultado, 
atualmente há 14 alunos de 10-14 anos, e 12 alunos de 14-17 anos, os quais têm duas aulas de 
50 minutos por semana. Os alunos já são capazes de executar alguns golpes, e com o avanço 
das aulas, novas alternativas e desafios para o desenvolvimento do jogo são apresentados a eles.
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Estimativas apontam que 70% a 85% da população mundial irá sentir dor lombar em algum 
momento da vida, ficando atribuída às alterações corporais que o indivíduo passa no decorrer 
dos anos, ao desgaste natural dos componentes de sustentação da coluna, que alteram a anato-
mia e a fisiologia do indivíduo. O objetivo do estudo foi analisar o efeito do treinamento com 
pesos e treinamento de estabilidade em adultos com lombalgias. Para elaboração deste trabalho 
foi realizado um levantamento e síntese dos estudos científicos publicados na temática. Foram 
utilizados estudos envolvendo adultos com idade entre 18 e 59 anos, publicados em língua 
portuguesa entre os anos de 1998 e 2018 nas bases de dados Pubmed e Scielo. Os participan-
tes foram avaliados também por meio de questionário, para avaliar o quanto a pessoa se sente 
melhor, nível de dor e foi verificada a capacidade funcional por meio de testes. Foi evidencia-
do com essa análise que houve uma melhora significativa além da capacidade funcional, mas 
também na dor lombar de cada indivíduo. Os estudos levantados no presente estudo constaram 
que o exercício de estabilização segmentar causou uma melhora desde o primeiro dia no quadro 
álgico dos adultos. Um programa de exercícios com duração de três meses proporcionou uma 
grande diminuição na dor lombar e um aumento na capacidade funcional dos mesmos. Dessa 
forma, conclui-se que o treinamento com pesos e treinamento de estabilidade promove melhora 
significativa tanto na capacidade funcional, quanto na redução da dor lombar em adultos com 
lombalgia.

Palavras-chave: Capacidade Funcional. Coluna. Treinamento.
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O envelhecimento é considerado um processo progressivo, caracterizando-se pelo declínio das 
funções orgânicas com diminuição gradativa da capacidade funcional em relação ao tempo. A 
expectativa de vida da população vem aumentando constantemente e, com isso, um olhar mais 
atento e criterioso a este grupo na busca de uma melhor qualidade de vida. Dados mostram que 
cerca de dois terços da população idosa possuem diagnóstico positivo para hipertensão arterial 
e que, no processo de envelhecimento, o corpo vai perdendo suas funcionalidades, afetando o 
sistema imunológico, nervoso e cardiorrespiratório. Portanto, apresenta-se o exercício físico 
resistido como proposta de melhora da hipertensão arterial do idoso, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida. O exercício resistido pode ser classificado como um conjunto de 
exercícios contra a resistência, onde são realizados movimentos com pesos, máquinas ou o peso 
corporal. Este é um estudo de revisão de literatura onde foram utilizados estudos publicados em 
língua portuguesa nas bases de dados Scielo, Ebsco e Google Acadêmico. O presente trabalho 
tem como objetivo verificar o efeito do treinamento resistido na saúde de idosos hipertensos, 
bem como, identificar a importância desses exercícios na melhora da qualidade de vida e veri-
ficar qual a contribuição dos exercícios resistidos na saúde da população idosa. Como resultado 
observou-se que a musculação é o exercício físico resistido mais indicado para os idosos e que 
o envelhecimento está associado à redução de massa muscular e óssea, e com a perda de equilí-
brio e coordenação motora, tendo a prática do exercício físico resistido influenciado de maneira 
positiva na melhora das suas capacidades físicas, contribuindo nas atividades funcionais e me-
lhorando sua qualidade de vida. Com a prática do exercício físico resistido, a saúde a médio e 
longo prazo será melhorada, promovendo um bem-estar tanto físico como mental, contribuindo 
para a diminuição dos índices de hipertensão, a melhora do metabolismo e qualificação de fun-
ções corporais, assim como melhoras hormonais, que influenciam diretamente no bem-estar.

Palavras-chave: Exercício Físico Resistido. Hipertensão Arterial. Idosos.
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A falta de mobilidade e percepção sensorial na prática de exercícios físicos afeta de forma di-
reta a aptidão física, prejudicando o desempenho e o equilíbrio corporal, ocasionando lesões 
em diversas articulações devido à realização de movimentos ineficientes e compensatórios. O 
objetivo do estudo foi analisar a influência dos exercícios de mobilidade e propriocepção para 
uma maior amplitude de movimento e melhor ativação neuromuscular. Para elaboração deste 
trabalho foi realizado um levantamento e síntese dos estudos científicos publicados na temática. 
Foram utilizados estudos publicados em língua portuguesa e inglesa entre os anos de 2001 e 
2021 nas bases de dados Pubmed e Scielo. Esta revisão permitiu rever aspectos fisiológicos e 
biomecânicos do movimento humano, e verificar que os exercícios específicos de mobilidade 
articular (estabilidade) e propriocepção realizados antes do treinamento proporcionam efeitos 
positivos no desempenho físico. Esses métodos utilizados como aquecimento para elevar a 
temperatura do corpo têm resultados significativos em diversas adaptações neurais e funcionais 
do corpo humano, como na amplitude máxima do movimento, equilíbrio corporal e ativação 
neuromuscular. De acordo com os estudos foi verificada a contribuição para melhora do de-
sempenho, aprimoramento do padrão de movimento e, consequentemente, uma melhora na 
aptidão física. Para essa revisão foram selecionados 15 estudos, sendo que 13 destes apontam 
os exercícios de mobilidade e propriocepção como um método eficaz na melhora da amplitu-
de de movimento, facilitação neuromuscular proprioceptiva e resposta neuromuscular. Desse 
modo, devido a efeitos agudos e crônicos que os exercícios de mobilidade e treinamento pro-
prioceptivo proporcionam, pode se considerar eficiente associar ambos os protocolos a uma 
maior amplitude de movimento e ativação neuromuscular, reduzindo assim o risco de lesões e 
movimentos compensatórios.

Palavras-chave: Adaptação Neuromuscular. Amplitude Articular. Treinamento.
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O método Pilates foi criado por Joseph Pilates, sendo uma forma de promover a harmonia e o 
equilíbrio muscular, permitindo ao praticante compreender e respeitar o seu corpo. Conecta cor-
po e mente e se dedica à reeducação do equilíbrio corporal e da postura utilizando apenas o peso 
corporal ou molas, com ou sem acessórios nas variações de exercícios. No Pilates são traba-
lhados movimentos corporais com base em seis princípios: respiração, controle, concentração, 
precisão, fluidez e centralização. Essa conexão de corpo e mente é um dos grandes benefícios 
gerados pelo método Pilates, onde o domínio da mente sobre o controle do corpo promove a 
sensação de bem-estar. Este método pode ser praticado por toda a população, incluindo as pes-
soas idosas. O processo de envelhecimento pode se diferenciar de pessoa para pessoa, sendo 
gradativamente lento para alguns e para outros de forma mais rápida. O aumento da população 
idosa se deve à melhoria das condições de vida, ao prolongamento da expectativa de vida e ao 
avanço tecnológico no campo da saúde. Este trabalho teve como objetivo apontar quais os be-
nefícios da prática do método Pilates para a população idosa. Para isso, foi feita uma busca da 
literatura científica no banco de dados Scielo. A prática regular do método Pilates traz inúmeros 
benefícios para a população idosa, melhorando a qualidade de vida, promovendo autonomia e 
independência, otimizando as atividades diárias. O método também tem outros efeitos positivos 
como a melhora do controle do próprio corpo, fortalecimento do tônus muscular, desenvolvi-
mento da força, da flexibilidade e da coordenação motora, evitando possíveis lesões e quedas, 
além de corrigir a postura e melhorar a capacidade respiratória.

Palavras-chave: Exercício Físico. Saúde. Terceira Idade.
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Esta é uma experiência de ensino, desenvolvida no segundo semestre de 2021, vinculada à dis-
ciplina de Recursos Tecnológicos e de Comunicação, e à linha de pesquisa Jogos e Brincadeiras 
com ênfase no movimento humano, do curso de Licenciatura em Educação Física/Unidavi. A 
partir de uma visita ao laboratório de impressão 3D, do Núcleo de Práticas das Engenharias 
da Unidavi, surgiu o interesse de criar o projeto de um brinquedo, em nível de protótipo, que 
envolvesse o movimento humano. O objetivo geral da experiência foi construir o protótipo de 
um brinquedo modelado e impresso em três dimensões, com potencial para promover o desen-
volvimento da motricidade fina de crianças. Definiu-se como objetivos específicos: modelar 
e imprimir o protótipo em 3D; promover a estimulação, a coordenação motora, a percepção 
visual tátil e motricidade fina; dispor as peças em seus respectivos lugares; e viabilizar o de-
senvolvimento das habilidades de raciocínio espacial. Como procedimentos metodológicos de-
senvolveu-se as etapas: visita ao laboratório onde estavam as impressoras 3D, para explicação 
do funcionamento das mesmas e quais softwares poderiam ser utilizados para a modelagem e 
conversão dos objetos a serem criados. Também houve análise de um site que disponibiliza uma 
série de projetos prontos para a impressão, pois depende das necessidades dos alunos. Foi pos-
sível escolher objetos já desenvolvidos e testados por profissionais de diversas áreas. Apesar da 
diversidade de objetos prontos, optou-se por desenhar o próprio protótipo. Em questão de uma 
aula, já estava-se praticando e desenvolvendo o projeto. O aplicativo usado foi o Sketchup on-
-line, sem custo algum para usá-lo. Desenvolveu-se o projeto de um objeto composto de formas 
geométricas que encaixam em uma base vazada, e na sequência o projeto foi encaminhado para 
a técnica responsável pelo laboratório de impressão 3D, para que o primeiro teste fosse reali-
zado. Na semana seguinte, no mesmo dia que aconteceria a aula, recebeu-se a notícia de que a 
impressão estava pronta, e que o resultado foi exatamente o esperado, não necessitando de ajus-
tes na modelagem. A experiência mostrou-se importante para a formação dos acadêmicos pois: 
os mesmos não sabiam que a modelagem e o uso de uma impressora 3D pudessem auxiliar, de 
maneira tão fácil e prática, nas aulas de Educação Física escolar, quando desejassem trabalhar 
a motricidade da criança; a criança deverá certamente usar sua capacidade de motricidade para 
encaixar as peças, criando assim um desafio para a mesma. Além disso, o trabalho apresenta-se 
como um possível diferencial, pois inclui formas geométricas onde as crianças já podem ir des-
cobrindo os nomes e podem evitar dificuldades com conteúdos futuros em aulas específicas. O 
resultado obtido deste projeto foi o esperado, mas ao final, percebeu-se que poderia haver uma 
melhoria: um suporte para receber as peças após a passagem pela base.

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Formas Geométricas. Movimento Humano.
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A busca por uma vida saudável, tendo como indispensável a prática de atividades físicas, coloca 
a musculação como uma das opções mais procuradas e de fácil acesso a grande parte da popu-
lação. As constantes transformações e adaptações dos espaços de atividade física, como as que 
oferecem a prática da musculação, fazem surgir adaptações para o seu funcionamento, sendo 
um deles o estúdio de musculação. A dúvida se apresenta na escolha de como elaborar uma 
proposta de trabalho nesta área, e definir as estratégias de funcionamento, levando em conside-
ração a limitação do espaço e a quantidade de pessoas a serem atendidas, bem como o número 
de profissionais de Educação Física envolvidos na orientação das atividades. Esta pesquisa tem 
como objetivo buscar estratégias de marketing e processos de funcionamento de Estúdios de 
Musculação. Esta pesquisa é desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica composta por 
artigos científicos. Estes artigos foram pesquisados nos bancos Scielo, Google acadêmico, Base 
Ebsco, Biblioteca Unidavi on-line e em livros de edições dos últimos 20 anos. Para definição 
dos descritores foram consideradas as informações sobre marketing em musculação, exercício 
físico e meios de fidelizar o cliente. Especificamente buscou-se métodos de marketing aplicados 
na musculação, processos de atendimento em estúdio de musculação e definir os conceitos de 
musculação, estúdio e processos de atendimento. Algumas hipóteses são apresentadas como 
impulsionadoras dos processos de abertura destes estúdios: o crescimento das cidades e, com 
ele, o aumento no número de construção de prédios, que concentram um número maior de pes-
soas residindo nestes espaços; a falta de estrutura para o transporte, segurança, estacionamento 
e horário disponível; a procura dos praticantes por atividades individualizadas e atendimento 
específico para cada aluno. O investimento em espaço, equipamentos e número de profissionais 
para o atendimento são fatores que contribuem para abertura dos estúdios de musculação. Para 
o desenvolvimento das estratégias de marketing pode-se levar em consideração a facilidade de 
atender pessoas da mesma família ou residentes próximos ao local do estúdio, e o baixo custo 
de divulgação e propaganda, considerando que o número de clientes é bem menor do que com-
parado a uma estrutura de uma grande academia.

Palavras-chave: Estúdio. Marketing. Musculação.
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O esporte adaptado teve início no processo terapêutico, na reabilitação de soldados feridos na 
Segunda Guerra Mundial. É um dos fenômenos socioculturais que tem diferentes formas de 
manifestações. O esporte adaptado é uma atividade esportiva de inclusão, pois leva em consi-
deração o potencial e as limitações físico-motoras, sensoriais e mentais dos seus praticantes, 
propiciando assim uma participação efetiva nas diversas atividades esportivas e recreativas. A 
participação do deficiente em eventos competitivos no Brasil e no mundo, vem crescendo atra-
vés dos esportes. O presente trabalho teve como objetivo investigar as contribuições do esporte 
adaptado para a inclusão de pessoas com deficiência. A metodologia utilizada foi uma revisão 
de literatura, baseada em referências nacionais e internacionais, obtidas através das bases de 
dados Scielo, Google Acadêmico e Ebsco. A partir dos resultados trazidos pelos artigos pes-
quisados, observou-se que existe inclusão através do esporte adaptado e que este proporciona 
benefícios que contribuem na sua reabilitação, melhorando a qualidade de vida e contribuindo 
para uma melhor inclusão social. Além de proporcionar uma melhora na aptidão física, o espor-
te adaptado auxilia no ganho de independência e confiança para a realização das tarefas diárias 
e uma melhora na autoestima. Observou-se também que o esporte adaptado contribui para que o 
deficiente se torne independente, tenha percepção de competência e identidade pessoal, se ven-
do dentro de uma sociedade como parte integrante do grupo. O esporte adaptado significa uma 
oportunidade de vivenciar novas possibilidades, prevenir deficiências secundárias e promover 
a integração do indivíduo na sociedade. Deve-se destacar que o esporte adaptado necessita de 
uma maior conscientização de sua relevância e ocupe um lugar de destaque entre a sociedade 
e os governos.
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OS EFEITOS DA PANDEMIA NOS NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA DA 
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Os primeiros casos de Covid-19 (causada pelo vírus Sars-Cov-2) foram identificados na China, 
em Wuhan, província de Hubai. O vírus ataca principalmente o sistema respiratório. Pessoas 
sedentárias e com doenças associadas ao sedentarismo têm maior chance de desenvolver níveis 
mais graves da doença e mortalidade. Este estudo tem como objetivo revisar os estudos sobre 
os efeitos da prática de Atividade Física ou Exercício Físico em decorrência da pandemia de 
Covid-19. A metodologia utilizada neste estudo foi uma revisão bibliográfica, realizada atra-
vés das bases de dados Scielo, Pubmed, Scholar Google, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
dos últimos 21 anos. Utilizou-se na definição dos descritores os termos de busca conforme os 
Descritores de Ciências da Saúde (DeCS) da BVS. Durante a pandemia houve a diminuição 
do nível de Atividade Física na população, porém houve o aumento da procura por exercícios. 
Descobriu-se que o Exercício Físico e Atividade Física são fatores fundamentais para a pre-
venção e redução de sintomas associados à Covid-19, melhorando a imunidade, diminuindo a 
imunossupressão e inflamação crônica associada com o processo de envelhecimento e, conse-
quentemente, menor risco de doenças e infecções pulmonares. Pessoas que tiveram menores 
índices de AF foram as que mais tiveram os sintomas de Covid-19, e pessoas que eram mais 
ativas não demonstraram sintomas da doença. A prática regular de atividades físicas moderadas 
a vigorosas aumentou o efeito da vacina em 50% , reduziu em 31% o risco de doenças infec-
ciosas e 37% a menos no risco de mortalidade por doenças infecciosas. Uma pesquisa sobre 
exercício físico e bem-estar mostrou que pessoas que praticaram exercício físico quase todos 
os dias, durante a pandemia tiveram uma melhora no humor, se comparado com indivíduos que 
não se exercitavam. O tempo internado pela Covid-19 também ocasionou a perda de massa 
magra e diminuição das funções metabólicas do organismo, sendo importante um programa de 
Exercício Físico para reabilitação muscular.
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A partir das vivências obtidas nas escolas durante as atividades de observações e estágio, no 
decorrer do curso de Educação Física, os autores observam a necessidade constante da criação 
e adaptação de recursos para a realização de aulas de Educação Física. Desta forma, surge a 
ideia da adaptação do jogo “futebol de pregos”, visando produzi-lo com um material mais resis-
tente e adequado para o contexto escolar. Diante do exposto, esta é uma experiência de ensino, 
desenvolvida no segundo semestre de 2021, vinculada à disciplina de Recursos Tecnológicos e 
de Comunicação, e à linha de pesquisa Jogos e Brincadeiras do curso de Licenciatura em Edu-
cação Física, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), 
em parceria com o Laboratório de impressão 3D, localizado no Núcleo de Práticas das Enge-
nharias. A partir da discussão entre os autores, surge como temática: a impressora 3D como 
alternativa para a criação de recursos pedagógicos para aulas de Educação Física escolar. O ob-
jetivo geral do projeto foi desenvolver uma alternativa para a construção de recursos pedagógi-
cos a partir da impressão 3D. Definiu-se como objetivos específicos: conhecer o funcionamento 
das impressoras 3D; conhecer ferramentas para o desenvolvimento de projetos 3D; e buscar 
uma perspectiva interdisciplinar com os cursos da área das engenharias. Como procedimentos 
metodológicos desenvolveu-se as seguintes etapas: inicialmente foram realizadas pesquisas de 
projetos 3D que se aproximassem das ideias pensadas pelos autores, porém, nenhum dos dese-
nhos encontrados agradou. Dessa forma, os autores utilizaram a ferramenta SketchUp, o qual é 
um software on-line e gratuito para a criação do projeto. A experiência mostrou-se importante 
para a formação dos acadêmicos e para a formação dos profissionais da área, pois oferece mais 
um processo no qual podem ser criados recursos pedagógicos para serem utilizados dentro do 
âmbito escolar. Além disso, o trabalho apresenta-se como um possível diferencial, pois utili-
za-se de uma ferramenta que ainda poderá ser implementada nas escolas futuramente e inclui 
caminhos para atividades de intervenção na escola por meio de benefícios para a comunidade 
escolar. A base para o aporte teórico da experiência de ensino partiu da fundamentação teórica 
realizada para o estágio do primeiro semestre de 2021, e para a disciplina de Recursos Tecnoló-
gicos e de Comunicação, cursada no segundo semestre de 2021. As pesquisas foram realizadas 
junto ao acervo da biblioteca da Unidavi, nas bases de dados EBSCOhost e Google Acadêmico.
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RECURSOS ERGOGÊNICOS APLICADOS À HIPERTROFIA: EFEITO DA 
TESTOSTERONA NO DESEMPENHO DE PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO
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A testosterona é um hormônio popularmente conhecido como o hormônio masculino, pois sua 
concentração é maior em homens do que em mulheres. É produzido pelas células de Leydig nos 
homens, e nas mulheres é produzido pelo ovário. O aumento da atividade hormonal decorrente 
da prática de musculação atua como coadjuvante para o desencadeamento das respostas celula-
res que induzem a hipertrofia muscular. Os benefícios trazidos com o uso da testosterona podem 
ser positivos, quando se tem o acompanhamento adequado, assim como o uso indiscriminado 
pode trazer malefícios. O presente estudo visa discutir os efeitos da testosterona no organismo 
de jovens praticantes de musculação. Visando a obtenção de dados para a realização da pes-
quisa bibliográfica sobre os efeitos da testosterona no desempenho de praticantes de muscula-
ção, foram utilizadas as palavras-chave: “Hipertrofia”, “Testosterona”, “Recursos ergogênicos” 
e “Musculação”, nas plataformas de pesquisa: Google Acadêmico, EBSCO, PMC (PubMed 
Central), Scientific Electronic Library Online (SciELO). Em relação ao ano das publicações, 
não foi determinado um período específico, por se tratar de dados científicos referentes ao or-
ganismo humano. Preliminarmente, obteve-se 74 artigos e livros como resultado da pesquisa 
das palavras-chave nas plataformas. Após a leitura do título, resumo e introdução de cada um 
deles, foram descartados 25 materiais, restando 49 artigos para a leitura e avaliação na íntegra, 
sendo que destes, 39 foram utilizados para a construção do projeto. A testosterona pode ser 
estimulada de forma natural, tornando-se uma grande aliada no processo de definição corporal 
e hipertrofia. No entanto, esse processo deve acontecer de forma gradual e natural, com acom-
panhamento médico, e supervisão da alimentação e do próprio processo de musculação, com 
o educador físico capacitado para tal. Burlar esse processo natural humano pode se tornar um 
grande passo para problemas posteriores, que podem ser irreversíveis e, em alguns casos, levar 
até a morte. Por isso, é importante não somente a procura de profissionais capacitados para a 
utilização, mas também de toda a informação diante a aplicação de substâncias. A partir desta 
revisão, entendendo a importância do tema e da informação tanto do profissional como do pra-
ticante, pretende-se realizar uma avaliação, com aplicação de questionário, para identificar o 
conhecimento destes acerca dos efeitos e consequências do uso da testosterona neste exercício.
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TODA ARTE MARCIAL É UMA LUTA, MAS NEM TODA LUTA É UMA ARTE 
MARCIAL
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Este trabalho parte das discussões desenvolvidas na disciplina de Metodologia das Lutas e 
Artes Marciais, da 6ª fase do curso de Bacharelado em Educação Física. Tem como objetivo 
esclarecer as diferenças entre as práticas de combate de origem marcial e as práticas com cará-
ter unicamente esportivo. Parte-se do pressuposto que existe atualmente uma distorção/falta de 
compreensão das matrizes históricas de ambas as práticas. Trata-se de um relato de experiência 
das práticas vivenciadas na disciplina de Metodologias de Lutas e Artes Marciais. As artes 
marciais foram desenvolvidas originalmente para a constituição de exércitos no período pré-
-pólvora, onde as artes marciais eram utilizadas para defesa e conquista de território, sendo um 
conjunto de técnicas para execução de golpes, visando defesa e/ou ataque. Após a “invenção” 
da pólvora, as artes marciais tornaram-se inviáveis contra os exercícios bélicos. Neste período, 
o ensino das artes marciais acabou por se perder, onde os mestres de suas respectivas artes 
marciais foram proibidos de repassar os ensinamentos. Com isso, muito da tradicionalidade das 
artes marciais foi perdida, por isso, pode-se afirmar que, atualmente, o ensino das modalidades 
não é de fato artes marciais, mas sim, ensino das variações aprendidas e difundidas pelos mes-
tres que as ensinaram buscando manter seu caráter histórico, cultural e ideológico, enquanto 
as lutas foram criadas apenas com o propósito esportivo. Por todos esses aspectos fica claro o 
porquê de toda arte marcial ser uma luta, mas nem toda luta ser uma arte marcial. Tendo todos 
esses pontos em vista, pode-se tomar como conclusão que, com o desenvolvimento de exércitos 
que utilizam armas de fogo, as artes marciais foram comprometidas e ficaram obsoletas sobre o 
novo cenário. Com a proibição de seu ensino, de maneira clandestina, os mestres repassaram as 
artes marciais aos alunos, que as difundiram de diferentes formas pelo mundo. E as lutas, que 
já estavam sendo apreciadas desde a Grécia antiga, ganharam enfoque no último século recor-
rente, principalmente, nos jogos olímpicos, que também trazem cada vez mais as artes marciais 
para o seu repertório de modalidades.
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UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR SOBRE A ARTRITE GOTOSA

Fabio kissner
fabio.kissner@unidavi.edu.br

Geisiane Correia
geisiane.correia@unidavi.edu.br

Rafael Tanchela
rafa.tanchela@unidavi.edu.br

A artrite gotosa, popularmente conhecida como “gota”, devido a sua forma arredondada, é 
responsável por causar o aumento do número de casos na população nos últimos anos. A ocor-
rência dela se dá pelo alto nível de ácido úrico no sangue elevando, assim, os cristais de urato 
de sódio que se acumulam nas articulações sinoviais. São mais comuns em homens de meia 
idade e idosos, e nas mulheres na pós-menopausa. Está diretamente ligada com a falta de uma 
alimentação equilibrada, com consumo de alimentos ricos em proteínas e o uso descontrolado 
de bebidas alcoólicas. Os sintomas incluem dores fortes no local e a dificuldade na mobilização 
do membro. Desta forma, o objetivo do presente trabalho consiste em referir e compreender 
os principais conceitos da artrite gotosa, tendo em vista o diagnóstico, tratamento e prevenção 
no enfrentamento da patologia. Para a realização da pesquisa deste trabalho, foram utilizados 
livros e sites de artigos, publicados em Tratado de Geriatria e Gerontologia, Revista Brasileira 
de Reumatologia e tua saúde.com, onde foram encontradas informações de valores importan-
tes para a realização dos estudos. Trata-se de um estudo bibliográfico com aspecto descritivo. 
Através da revisão bibliográfica no artigo gota da Sociedade Brasileira de Dermatologia (2006) 
mais de 2,1 milhões de americanos são afetados pela doença. Em um relato de caso publicado 
na revista Disciplinarum Scientia (2001), foi possível encontrar informações consideráveis em 
relação à gota. A formação de cálculos está no aumento do ácido úrico sérico, acidez da urina e 
concentração urinária. Em face disso, com o aumento do pH (básico), ocorre aumento da solu-
bilidade, diminuindo, por conseguinte, a sua concentração plasmática. Caso ocorra o contrário, 
mais cálculos irão se formar, levando à insuficiência renal, pois o urato não irá dissolver-se e 
os exames do material dos tofos e do líquido articular evidenciam os típicos cristais de urato 
de sódio que confirmam o diagnóstico. Complementando a ideia, o autor ainda expõe que o 
raio-x dos ossos demonstram, em fases avançadas, lesões em saca-bocado, que nada mais são 
do que deformidades ósseas ocasionadas pela doença. Frente ao que foi descrito, os médicos 
recomendam o uso de medicamentos como a Colchicina, que são os mais eficazes, associada 
a anti-inflamatórios, diuréticos não tiazídicos e a corticosteroides. Além de se ressaltar a im-
portância da realização do diagnóstico, o tratamento consiste na utilização da fisioterapia por 
meio de recursos terapêuticos com o objetivo de atuar no controle do quadro inflamatório. Me-
dicamentos e repouso são imprescindíveis para a diminuição da dor local. Desta forma, pode-se 
concluir que o tratamento da artrite gotosa deve ser feito por uma equipe multidisciplinar com 
médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e educadores físicos, a fim de melhorar a saúde e bem-
-estar do paciente.
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A IMPORTÂNCIA DA TOPOGRAFIA COMO ELEMENTO ESSENCIAL 
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O presente trabalho aborda a importância da realização do levantamento topográfico planialti-
métrico cadastral como elemento essencial para auxiliar na elaboração e execução de projetos 
futuros, seja na revitalização do espaço, na ampliação e/ou reforma da Escola de Educação 
Básica Paulo Zimmermann. Descreve os métodos de levantamento topográfico utilizados para 
busca das informações necessárias ao desenvolvimento do mapeamento da área localizada na 
Rua São João, esquina com a Alameda Aristiliano Ramos, bairro Centro, no município de Rio 
do Sul/SC. Os objetivos propostos buscaram proporcionar aos acadêmicos da 4ª fase de Enge-
nharia Civil do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi a 
condição de executarem na prática este tipo de atividade e, através dos dados coletados, produ-
zirem a planta topográfica planialtimétrica da referida área. Para a realização do levantamento 
planialtimétrico cadastral foi utilizada uma estação total Topcon GTS 245-N, um tripé de alu-
mínio, dois bastões expansíveis, dois conjuntos completos com prisma, piquetes de madeira, 
pregos, marreta, uma trena e uma bússola. Para o desenvolvimento das atividades de campo 
foi adotado o método do caminhamento, que consiste na medida dos lados sucessivos de uma 
poligonal, neste caso uma poligonal aberta. E, na determinação dos ângulos que esses lados 
formam entre si percorrendo a poligonal, isto é, caminhando sobre ela. Também, o método das 
irradiações, processo utilizado para levantamento das áreas ou, principalmente como auxiliar 
à poligonação. Tomou-se nota dos ângulos e distâncias entre a estação do ponto ocupado em 
relação a cada ponto visado, associando ainda a estes a confecção de croqui topográfico da área 
levantada e a elaboração de relatório fotográfico. Para o processamento dos dados, transferên-
cias das informações coletadas em campo para construção da caderneta de campo, desenvolvi-
mento dos cálculos de poligonal e das irradiações, carregamento dos pontos para formatação 
do desenho, interpolação e geração das curvas de nível foi utilizado o software TopoGRAPH. 
Para o desenvolvimento e acabamento do projeto utilizou-se o software AutoCAD. A atividade 
desenvolvida propiciou aos acadêmicos do curso de Engenharia Civil vivenciarem na prática 
o conhecimento absorvido em aulas teóricas, tornando muito mais claro o entendimento dos 
conteúdos abordados em sala de aula. Como resultado do levantamento topográfico obtiveram-
-se os dados necessários para a produção e confecção da planta topográfica planialtimétrica 
cadastral, elemento fundamental para a tomada de decisões no âmbito da realização de projetos.
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A preocupação mundial em proporcionar um destino ecologicamente correto aos resíduos ge-
rados pelas atividades de manutenção e restauração rodoviárias tem impulsionado a adoção 
de técnicas sustentáveis e compensatórias, como a reutilização de resíduos gerados nas res-
taurações de pavimentos flexíveis: o material fresado. A fresagem pode ser conceituada como 
a desagregação de pavimentos flexíveis, com o propósito de promover a sua restauração, e é 
constituído basicamente de agregados e betume. Uma das alternativas que vem afluindo é o rea-
proveitamento de material fresado, em forma de matéria-prima, na execução de novos serviços. 
À vista disso, esta pesquisa tem por objetivo analisar uma alternativa viável para a utilização do 
material fresado, em forma de agregado graúdo, para a produção de concreto não estrutural que 
atenda às exigências do DNIT 018/2004 - ES - Drenagem - Sarjetas e Valetas. Tal ação poderá 
ser uma alternativa para reduzir as necessidades de usar novos agregados britados, bem como 
diminuir custos e também os danos ambientais. Serão analisados, através de ensaios laborato-
riais, o comportamento e o efeito mecânico de diferentes teores de material fresado na com-
posição do concreto de baixo desempenho. Os ensaios laboratoriais abordados nesta pesquisa 
serão os de granulometria, dosagem e compressão axial. Supõem-se que, com os resultados que 
serão obtidos através dos ensaios laboratoriais, a utilização de material fresado na composição 
do concreto pode apresentar resultados satisfatórios no que tange a resistência do concreto e, 
ainda, ser uma alternativa sustentável de reaproveitamento dos resíduos provenientes das ativi-
dades de manutenção e restauração dos sistemas rodoviários.
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A construção civil deu um grande salto com o advento do concreto pré-fabricado, que consiste 
na elaboração dos elementos estruturais fora do local de destinação e uso finais- o que diminui 
consideravelmente o tempo de construção das edificações e elimina grande parte da quantidade 
de entulho gerado nos canteiros de obras convencionais. Porém, há algumas limitações quanto 
a necessidade de vencer grandes vãos livres se comparado ao concreto armado convencional 
moldado in loco. Haja vista destas limitações, surge então como solução um aperfeiçoamento 
do método pré-fabricado tradicional chamado concreto protendido, que apresenta grande resis-
tência à tração no elemento estrutural devido a sua armadura consistir em cabos tracionados 
através de macacos hidráulicos durante a concretagem da peça. Isso permite a concepção de 
peças maiores com seções reduzidas e consequente economia de concreto. O presente estudo 
faz uma avaliação entre a concepção de um elemento estrutural aplicado a um mezanino execu-
tado em uma edificação comercial, tendo como objetivo determinar o sistema construtivo eco-
nomicamente mais eficiente entre viga piso executada em concreto pré-fabricado convencional 
ou viga piso protendida, para aplicação na indústria de estruturas pré-fabricadas de concreto. 
Observa-se através do dimensionamento dos elementos estruturais, que a viga protendida apre-
senta a melhor opção para a transposição do mezanino, devido ao fato de ser uma opção 23,9% 
mais econômica do que a viga elaborada em concreto armado. Essa diferença pode ser expli-
cada analisando-se as taxas de aço dos dois sistemas, que são de 115,83 kg/m³ para a viga pro-
tendida e de 126,66 kg/m³ para a viga armada, além da redução da seção do elemento estrutural 
de concreto, o que implica novamente em um menor consumo de material. Portanto, conclui-se 
que a tecnologia embutida na concepção do concreto protendido e o aumento das resistências a 
compressão usuais mostram que, para a transposição do vão livre em estudo, não é viável o uso 
de viga elaborada exclusivamente em concreto armado convencional.

Palavras-chave: Concreto Armado. Concreto Pré-Fabricado. Concreto Protendido.



182

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

CONCRETO PROTENDIDO

Kananda F Knupferrancine
kah_francine1@unidavi.edu.br

Natalia Bleichvel
natalia.bleichvel@unidavi.edu.br

Este trabalho tem como propósito abordar o conceito sobre o tema de concreto protendido e 
suas características importantes. Assim, será apresentada uma viga protendida biapoiada com o 
objetivo de determinar os efeitos das ações consideradas na análise estrutural, com a finalida-
de de encontrar os esforços de cortante, momento e a ligação que a viga terá sobre o apoio de 
consolos. As estruturas de concreto protendido estão cada vez mais sendo utilizadas na cons-
trução civil em obras de médio a grande porte. Com a necessidade de estruturas mais esbeltas, 
que atendam às premissas arquitetônicas atuais, o efeito da protensão aliado a materiais mais 
eficientes, como concretos de alta resistência, torna possível as estruturas vencerem grandes 
vãos. Em projetos com elementos mais leves comparados com elementos de concreto armado 
há otimização nas seções transversais e otimização de custos, dependendo da sua aplicação. No 
caso do concreto, a protensão pode ser justificada para criar tensões de compressão prévias em 
uma estrutura nos locais onde surgiriam esforços de tração por consequência da ação de carre-
gamentos. Do ponto de vista estrutural, a presença de ligações é o que diferencia basicamente 
uma estrutura de concreto pré-moldado de uma estrutura convencional moldada no local. Dessa 
forma, quando se deseja conhecer o comportamento de um sistema estrutural de concreto pré-
-moldado inicialmente é importante o conhecimento do comportamento de suas ligações, que 
são responsáveis, entre outros fatores, pela redistribuição dos esforços ao longo da estrutura. As 
ligações correspondem a regiões de comportamento complexo, onde ocorrem concentrações de 
tensões, as quais podem mobilizar deslocamentos e esforços decorrentes dos elementos por elas 
ligados, fazendo com que haja uma redistribuição dos esforços ao longo da estrutura, interferin-
do no comportamento da mesma.
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No senso comum se acredita que a água potável deva ser transparente, insípida e inodora. Po-
rém, essas características por si só não garantem a boa qualidade desse precioso líquido para os 
seres vivos. O interesse pelo tema surgiu, pois em diversos países emergentes a população vive 
em situações escassas de saneamento básico, podendo acarretar um número considerável de 
doenças veiculadas por meio da falta de cuidado que se tem com o recurso hídrico. Além disso, 
é importante o controle de qualidade não só para consumo humano como também em alguns 
processos industriais como, por exemplo, lapidação e corte a jato de água dos vidros e para a 
construção civil, precisando estar dentro das normas estabelecidas. A partir disso, foi realizado 
uma pesquisa descritiva e qualitativa com o intuito de apresentar quais aspectos são necessá-
rios para se obter água de qualidade para consumo humano, proporcionando uma melhor visão 
sobre o tema. Entende-se que o presente trabalho é considerado significativo para entender a 
importância acerca desse assunto, uma vez que serão abordadas informações sobre a substância 
em questão, tendo como embasamento autores da área. Para detectar o índice de qualidade são 
realizadas análises, determinadas por lei, que identificam o padrão da água. Após o levanta-
mento de todos os dados percebeu-se que o objeto de estudo possui grande visibilidade, porém, 
nem sempre são tomadas as devidas ações para garantir um consumo adequado e digno para a 
sociedade. Sendo assim, conclui-se que a pesquisa contribuiu para identificar os pontos críticos 
do uso da substância e, consequentemente, buscar conscientizar sobre os cuidados com esse 
recurso tão fundamental para a vida.

Palavras-chave: Análises. Cuidados. Recurso Hídrico.
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A drenagem da água pluvial é de grande importância para todo tipo de obra do ramo civil. No 
caso do depósito de controle de estéril deve-se ter ainda mais cuidado e garantir esse processo 
para evitar problemas como a instabilidade das bancadas; o desmoronamento do talude e até 
consequências mais graves como o deslizamento de material, pois a água altera o equilíbrio e 
resistência da sua estrutura. Além de alterações geológicas, a falta de drenagem pode ocasio-
nar uma umidade excessiva e infiltrações. Essa situação pode não apenas dificultar como, em 
alguns casos, completamente inviabilizar a obra, portanto é necessário realizar o estudo de 
drenagem adequado para cada tipo de situação e solo. Ou seja, deve-se analisar as vazões que 
serão obtidas nos cálculos no processo do estudo. Uma das primeiras etapas para a realização 
de um projeto de drenagem é a coleta de dados para o estudo hidrológico, cálculo das vazões de 
dimensionamento de método de estrutura hidráulica (E.H). Por isso a importância deste artigo, 
o qual é de suma viabilidade para o sucesso da drenagem no Depósito de Controle de Estéril. 
Além disso, deve-se calcular a vazão de dimensionamento das estruturas hidráulicas para a 
drenagem superficial dos taludes do DCE, localizar o percurso da água na topografia do DCE, 
examinar o tipo de solo e suas características e por fim, analisar as informações pluviométricas 
do local em estudo. Com base na problematização que diz respeito a quais vazões de dimensio-
namento devem ser consideradas para a drenagem superficial do DCE.
 
Palavras-chave: Drenagem. Estrutura Hidráulica. Vazão Racional. 
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O ruído é considerado um dos problemas mais comuns nos ambientes de trabalho. E,  quando 
o trabalhador está exposto acima do limite permitido pode, como consequência, trazer muitas 
doenças e malefícios à sua saúde. Este estudo possui como objetivo encontrar medidas que 
podem ser tomadas a fim de diminuir a exposição ao ruído, tanto relativa à arquitetura do am-
biente, como a equipamentos de proteção e medidas administrativas. Os dados do estudo foram 
levantados em uma empresa localizada no Alto Vale do Itajaí, que adquiriu uma máquina para 
fabricação de um produto específico utilizado para piso em granjas de suinocultura. A máquina 
trouxe maior produtividade e qualidade às peças produzidas, mas também um problema: que é 
a geração de ruído durante a vibração da forma para eliminar os vazios no concreto. Para avaliar 
o nível de exposição foi elaborado um relatório de dosimetria de ruídos por uma empresa espe-
cializada em Segurança e Medicina do Trabalho durante período de 08:48 horas, caracterizando 
sua intensidade para os funcionários que trabalham no setor. Após este estudo foi entrado em 
contato com empresas especializadas em soluções acústicas industriais que, ao visitarem o se-
tor, repassaram propostas de soluções e orçamentos para sanar o problema. Todas as empresas 
consultadas sugeriram a implantação de cabine em alvenaria revestida por materiais isolantes 
acústicos para enclausuramento do ruído. Com a implantação da cabine, no lado externo será 
possível atingir 85 dB a 1,5 metros da cabine e, redução no ambiente interno na ordem de 8 dB. 
Aos funcionários que exercem a atividade dentro da cabine deverá ser realizado um rodizio, a 
fim de que intercalem os períodos de exposição ao ruído. Ainda, deverá ser entregue e exigido 
o uso do protetor auricular abafador: um dos tipos de protetores auriculares mais conhecidos 
e também chamados de circum- auriculares. Possuem duas “conchas” de plástico que tampam 
os ouvidos e uma haste que se ajusta acima da cabeça ou um suporte que se acopla ao capacete 
e tem taxa de atenuação de até 18 dB. Atualmente a redução de ruído ao qual os trabalhadores 
estão expostos limita-se ao uso de protetor auditivo tipo concha, que é a solução mais rápida. 
Entretanto, este não deveria ser a única alternativa pois busca a adaptação do trabalhador ao am-
biente em que atua, sendo o ideal exatamente o contrário: o ambiente e as condições de trabalho 
devem se adaptar ao trabalhador.
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Queda em altura é um dos acidentes que mais mata no Brasil. Ausência de equipamentos de 
segurança e a falta de capacitação e treinamento estão entre as principais causas. As quedas 
com diferença de nível têm sido uma das principais causas de acidentes de trabalho graves e 
fatais do mundo, sendo que no Brasil é a principal causa de mortes na indústria. Esses acidentes 
de trabalho provocados por quedas em altura estão relacionados principalmente à ausência de 
proteções coletivas e procedimentos que visem a eliminação do perigo e até a capacitação e 
treinamento dos trabalhadores envolvidos nas atividades laborais. A Norma Regulamentadora 
(NR 35) estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, 
envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a 
saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. No Brasil, a 
cada minuto que passa, um trabalhador sofre um acidente enquanto desempenha as funções 
para as quais foi contratado. Em 2018, a Previdência Social registrou 576.951 acidentes de tra-
balho, mas essa marca abrange apenas os empregados com carteira assinada, já que a definição 
legal de acidente de trabalho se restringe a ocorrências que envolvem os segurados do Regime 
Geral de Previdência Social. Porém, um estudo realizado pela Fundacentro - Fundação ligada 
ao Ministério da Economia especializada na pesquisa sobre questões de segurança do trabalho, 
estima que, se forem considerados os trabalhadores informais e os autônomos, esse número 
pode ser até sete vezes maior - se aproximando de 04 milhões de acidentados todos os anos. 
O índice de acidentes de trabalho aumenta a cada ano e vê-se que há maneiras de evitar que 
aumente: com a prevenção; o uso adequado de equipamentos; a análise de risco antes de iniciar 
qualquer trabalho, especialmente quando se trata em altura. Pode-se afirmar que a segurança no 
trabalho é um conjunto de fatores e pessoas comprometidas com o bem da vida.
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Atualmente, na construção civil, procura-se aprimorar os métodos construtivos para melhorar 
a questão estrutural e orçamentária dos projetos, em especial, as lajes. Este estudo teve como 
objetivo comparar três modelos de lajes: maciça, nervurada e treliçada  para a execução de uma 
obra capaz de vencer grandes vãos com a menor espessura e custo de execução - uma vez que 
a partir da análise de cada tipo é possível definir a melhor laje para ser usada em determinada 
situação. Para a realização dos cálculos foram padronizadas dimensões dos pilares e vigas da 
estrutura, sendo analisado cada modelo de laje exposta a dois carregamentos e duas dimensões 
distintas, totalizando doze situações diferentes para comparar os resultados. Para os cálculos 
das lajes foram visados os esforços solicitantes ressaltando os cálculos dos momentos fletores e 
esforços cortantes, e as deformações ocasionadas. O método de analogia de grelhas para cálcu-
lo de lajes, é uma solução por análise limite, possuindo inúmeras possibilidades de resultados 
devido a variação de parâmetros de rigidez das barras da grelha. Dessa forma, para auxiliar e 
obter dados precisos dos estudos das lajes foi utilizado o software Eberick versão V8 Gold R12, 
da empresa AltoQi, que possui a capacidade de verificar os elementos para estado limite último 
e deformações estruturais, auxiliando na análise e dimensionamento. Para o planejamento de 
execução da construção de cada laje foi adotado números aproximados de horas e dias, confor-
me experiência obtida, sendo os dados registrados em planilhas para o cálculo orçamentário. 
E, para os orçamentos das lajes foram utilizados os dados da tabela SINAPI, com o objetivo de 
informar os custos e índices da construção civil no Brasil. O resultado para a melhor opção em 
espessura foi a laje maciça, porém com custo mais elevado quando comparado com as outras. 
Em contrapartida, a laje treliçada foi a mais atrativa dos modelos construtivos estudados, se for 
optar pela alternativa visando menor custo. Já, a laje nervurada apresentou um comportamento 
intermediário quando comparada aos outros modelos, tendo uma espessura maior que a maciça 
e igual a treliçada, sendo seu custo maior que a treliçada e muito próximo a maciça.
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A termoquímica faz parte da química e estuda a troca de calor, ou seja, a transferência de ener-
gia envolvida no processo de reações químicas. Além disso, essa ciência também envolve a 
compreensão da transferência de calor que existe nos fenômenos físicos, como a transição dos 
estados físicos entre os estados sólido, líquido e gasoso. Estudar essas trocas de energia é im-
portante para nossas vidas e para a sociedade porque explica por que as reações ocorrem, nos 
permite prever quanto calor liberam e quanto trabalho podem realizar. No processo exotérmico, 
onde a reação libera calor, é convertido em energia, como as calorias pela queima de combus-
tível. Já no processo endotérmico, onde a reação absorve o calor, como fotossíntese, a energia 
fornecida pelo sol é absorvida pelas plantas e juntos de outros elementos para a produção oxigê-
nio. Considerado o “inventor” da termoquímica, o químico Germain Henry Hess, desenvolveu 
sua base teórica, de uma ideia empírica, e se se tornou o principal pilar dessa ciência. Assim, foi 
criada a lei que leva seu nome, a Lei de Hess, que tem como função calcular os calores de pro-
dução de substâncias que não podem ser conseguidas experimentalmente por síntese direta. No 
meio acadêmico, através das aulas realizadas no laboratório foi possível a identificação desses 
fenômenos por meio de experiência envolvendo o uso de uma balança, béqueres, termômetro, 
hidróxido de potássio, iodeto de potássio, com a adição de alguns reagentes que tornaram pos-
sível a visualização da absorção de calor e também a liberação da mesma durante o processo.
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Nas últimas décadas é visivelmente perceptível a qualquer leigo o incremento de substâncias e 
produtos químicos na construção civil com vistas a se conseguir alcançar melhores resultados 
em durabilidade, resistência ou mesmo na agilidade entre as etapas construtivas. Sejam em adi-
tivos já contidos nos produtos finais disponíveis em lojas ou naqueles destinados a serem mani-
pulados diretamente nos canteiros de obras, a diversidade de substâncias pode ser tanto benéfica 
às construções, como nociva àqueles que as manipulam sem observância de cuidados básicos 
com a segurança e saúde. No estudo da química, em especial sobre as reações, os primeiros 
conceitos adquiridos são das leis de conservação da massa a da conservação da energia. Tendo 
claras as leis fundamentais das reações químicas, surge a importância de colocar uma atenção 
mais especial na conservação de energia - visto que uma mistura malconduzida pode reagir de 
forma não controlada, ou mesmo não esperada por aquele que a manipula, e assim causar um 
acidente, muitas vezes irreversível. Uma das reações mais fáceis de ser percebida é a alteração 
de temperatura, o que, na química, é estudada pela ciência da termodinâmica, que apresenta 
três leis fundamentais que direcionam sua aplicação. Na primeira destas leis a energia pode ser 
convertida de uma forma para outra, contudo, jamais ser criada ou destruída. Neste processo 
pode-se identificar as variações de entalpia, ou seja, a quantidade de energia em forma de calor 
liberada que gera aumento da temperatura, ou absorvida numa reação, gerando diminuição. Ao 
desenvolver este estudo da termodinâmica química objetiva-se num primeiro momento enten-
der o comportamento e prever o que pode ocorrer, ou não, ao se realizar uma reação. Este co-
nhecimento importante ajuda a compreender como pode-se utilizar a variada gama de produtos 
disponibilizados todos os dias para utilização na construção civil. E, assim obter-se resultados 
cada vez mais satisfatórios, mantendo-se no caminho do que se pretende realizar para aumentar 
a eficiência geral dos processos.
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A termoquímica é a parte da química que estuda o envolvimento da quantidade de calor (ener-
gia) envolvida em reações químicas. Estuda também a transferência de energia em alguns fenô-
menos físicos, tais como as mudanças de estados líquido, sólido e gasoso. Nas reações químicas 
pode haver absorção ou liberação de energia. Essa transferência de calor é feita a partir do corpo 
que tem a temperatura mais alta para aquele que tem a temperatura mais baixa. Reação endo-
térmica: nessa reação ocorre a absorção de calor. O corpo absorve calor, enquanto o mesmo 
é liberado pelo meio em que está inserido. É por isso que a reação endotérmica provoca uma 
sensação de resfriamento. Reação exotérmica: trata-se da liberação de calor e, assim, a sensa-
ção é de aquecimento. Importa referir que na mudança do estado sólido para o estado líquido 
e do líquido para o gasoso o processo é endotérmico. E, é exotérmico na mudança do estado 
gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Entalpia ( H ) é a energia trocada nas reações de 
absorção de liberação de energia, respectivamente endotérmica e exotérmica. Os dois tipos de 
entalpia mais recorrentes são: a deformação, que consiste em energia absorvida ou liberada ne-
cessária para formar 1 mol de alguma substância, e a de combustão, energia liberada que resulta 
na queima de 1 mol de substância. Conclui-se que a variação da entalpia é negativa quando se 
está diante de uma reação endotérmica. Por sua vez, a variação da entalpia é positiva quando se 
está diante de uma reação endotérmica.
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O presente trabalho tem por objetivo mostrar uma experiência positiva ao se fazer uso de um 
experimento prático de ensino para trabalhar o conceito de Termoquímica com  acadêmcios da 
2° fase do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí (Unidavi). Termoquímica é o estudo das trocas de energia, na forma de calor, 
envolvido nas reações químicas e nas mudanças de estado físico das substâncias. São dois os 
processos em que há troca de energia na forma de calor: o processo exotérmico e o processo 
endotérmico. A emissão ou absorção de luz, de calor, de eletricidade são manifestações dessa 
energia que podem até provocar mudanças de estado físico nos componentes das reações. O 
principal estudo da termoquímica é a entalpia: uma grandeza física que mede a quantidade de 
energia dentro das substâncias que sofrem uma reação química, ou seja, pode-se dizer que a 
entalpia calcula a quantidade de calor absorvido ou liberado das reações químicas. A pesquisa 
foi realizada com o intuito de analisar a mudança de temperatura causada por reações químicas 
com as seguintes substâncias: Iodeto de Potássio, Hidróxido de Potássio retiradas com espátu-
las e armazenadas em um copo de béquer de 100ml e pesadas na balança digital. Utilizou-se um 
termômetro para analisar a temperatura e vareta de vidro para fazer a mistura entre as substân-
cias. Ao finalizar os experimentos pode-se observar que a água destilada em temperatura am-
biente, após o contato com 10g de KOH, teve um aumento 9C° de temperatura. Já na segunda 
reação, após a dissolução de 25 g de KI em 250ml de água destilada, sua temperatura foi de 
22,5C° tendo, assim, um aumento de 2,5 C° após a mistura.

Palavras-chave: Calorimetria. Química. Termoquímica. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE SERIGRAFIA NUMA CÂMARA DE SECAGEM DE 
VIDROS PLANOS
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O mercado competitivo tem pressionado as indústrias na busca de otimização de processos 
produtivos. A energia consumida e o tempo de processo são variáveis importantes e têm grande 
impacto nos custos de fabricação. No Brasil, conforme dados levantados pela EPE (Empresa 
de Pesquisa Energética) o balanço energético de 2021 revela que a produção industrial é o 
maior consumidor de energia. Aproximadamente 32% da energia primária total é destinado 
às indústrias. Entender minuciosamente o processo de fabricação e saber identificar como as 
variáveis interagem com o processo é fundamental para tomar ações de melhoria de eficiência 
produtiva. Esta melhoria, além dos custos, reduz também o uso de recursos energéticos tornan-
do o processo mais sustentável. Este trabalho apresenta uma análise do processo de secagem de 
tinta utilizada na etapa de serigrafia de vidro. O processo consiste em aplicar uma camada de 
tinta sobre a lâmina, que pode conter algum tipo de imagem, que será transferida para o vidro. 
Após a aplicação da tinta sobre a superfície da peça, ela passa por um processo de pré-secagem, 
fazendo com que o material fique seco ao toque, avançando para a próxima etapa do processo, 
que é o resfriamento para manuseio. A peça é transportada por uma esteira de rolos que atra-
vessa totalmente a câmara. Durante o transporte do material ocorre troca térmica da placa de 
vidro na câmara quente e, posteriormente na câmara de resfriamento, fazendo com que a tinta 
seque. O objetivo geral do trabalho é analisar e modelar a troca térmica do vidro serigrafado nas 
câmaras de aquecimento e resfriamento. Para análise do problema foram aplicadas as equações 
de termodinâmica, transferência de calor e transferência de massa, necessárias para descrever 
o processo de secagem. A ferramenta utilizada para resolver o problema foi o software Micro-
soft Excel. Foi comparado os parâmetros de processo atual e sugeridas algumas variações de 
parâmetros. A modelagem da câmara de secagem foi implementada e possibilitou variar os 
parâmetros operacionais do processo e analisar como afetam o tempo de secagem. Conclui-se 
que a velocidade transporte pode ser aumentada, se aumentarmos o fluxo de ar do processo. 
Outra variável que traria ganho seria a temperatura do ar de secagem, porém esta não pode ser 
aumentada pois prejudicará a qualidade do revestimento do vidro.

Palavras-chave: Câmara de Secagem. Eficiência Energética. Serigrafia. 
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ANÁLISE TERMODINÂMICA DE UMA USINA TERMELÉTRICA IMPLANTADA 
NUMA INDÚSTRIA MADEIREIRA
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O mercado competitivo e a otimização do uso de recursos naturais têm instigado a melhoria de 
tecnologias e aumento de eficiência energética de equipamentos aplicados na indústria. Então, 
é fundamental para as indústrias a busca por equipamentos de alta performance de forma a 
reduzir custos inerentes ao processo de fabricação. Este trabalho apresenta a modelagem ma-
temática de uma cogeração instalada numa indústria do setor madeireiro que utiliza biomassa 
como fonte de energia. A cogeração permite a produção de calor e energia elétrica de forma 
simultânea e tem se mostrado uma escolha atrativa devido à redução de custos energéticos nas 
indústrias, obtido com um aumento da eficiência. A biomassa é proveniente de resíduos do 
processo, tais como serragem, cascas, aparas, maravalha. A modelagem permite maior entendi-
mento e sendo possível avaliar a eficiência do equipamento. Será investigado também oportuni-
dades de melhorias de ganhos energéticos e sugerido alternativas para um aumento de potência 
gerada na usina termoelétrica. Na análise do problema será aplicado as equações da primeira lei 
da termodinâmica aos equipamentos que compõem a planta, para modelagem do ciclo Rankine, 
utilizando o software EES (Equation Engineering Solver). Será implementado a modelagem, 
com os parâmetros de projeto comparando aos parâmetros operacionais. A modelagem do ci-
clo Rankine possibilitou variar os parâmetros operacionais da planta e analisar como afetam 
a potência gerada. Algumas ações poderiam ser tomadas para melhoria da planta, como por 
exemplo: instalação do desaerador (a fim de aumentar a temperatura da água de alimentação 
protegendo a caldeira de corrosão e também aumentar a eficiência do ciclo); reaproveitamento 
dos gases na chaminé (para aumentar a eficiência da caldeira); aumento da temperatura e pres-
são do vapor superaquecido (para aumentar a eficiência do ciclo).

Palavras-chave: Ciclo Termodinâmico. Eficiência Energética. Usina Termelétrica.
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Neste trabalho será explicado o que são as bobinas elétricas, como funcionam,  características, 
constituição e aplicações. Em um curso de eletromagnetismo, muitas vezes algumas demons-
trações experimentais não são feitas em função da falta de equipamentos adequados à sua rea-
lização. A bobina de Tesla dá a oportunidade de visualizar certos efeitos elétricos interessantes, 
em virtude de ampliá-los e simulá-los, estimulando, de certo modo, a curiosidade pelo estudo 
em pauta. Apesar de os fenômenos eletromagnéticos ligados à bobina se basearem em princí-
pios eletrodinâmicos, analogias podem ser feitas à eletrostática, ampliando a aplicação demons-
trativa do aparelho. A bobina elétrica nada mais é do que um conjunto de espiras de um mesmo 
condutor, envoltas em um núcleo geralmente ferromagnético, mas que também pode ser de 
outros materiais, inclusive de ar. Como um campo magnético é formado sempre que a corrente 
elétrica passa por um condutor. As bobinas, conhecidas também como indutores ou solenoides, 
conseguem variar esse campo com base na relação das suas espiras. Também, podem armazenar 
a energia criada nesses campos magnéticos. Quando a corrente elétrica passa por um determina-
do fio é gerado um campo magnético ao seu redor. E, quando este mesmo fio é enrolado várias 
vezes são formadas diversas espiras, de forma com que este campo magnético seja ampliado, ou 
seja, quanto maior o número de voltas deste fio, maior será a bobina e a intensidade do campo 
magnético. É importante destacar que quanto mais forte for este campo magnético, maior será 
a capacidade de atrair materiais magnéticos como, por exemplo, o ferro e o aço.

Palavras-chave: Bobina de Tesla. Campo Magnético. Eletromagnetismo. 
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GESTÃO DE CUSTOS PARA UMA CONFEITARIA
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Com a crise do coronavírus batendo na porta de muitas empresas no ano de 2020, o setor finan-
ceiro das empresas necessitou de atenção. Além é claro de que o mercado atual vem buscando 
meios de ficar cada vez mais competitivos. Assim, todos os recursos, formatos e gestões de 
negócio devem ser periodicamente revisados. Entre essas gestões é necessário destacar os pro-
cessos da produção, a gestão financeira e de custos. O presente trabalho trata de um estudo de 
caso desenvolvido em uma empresa localizada na cidade de Rio do Sul/SC. A diretora percebeu 
que precisaria de um controle melhor da gestão de custos e que, se necessário, com o novo 
cenário teria que reestruturar a empresa, tanto no layout quanto financeiramente. Foi então que 
decidiu participar da Consultoria Acadêmica Unidavi (CAU). Tendo conhecido a empresa, atra-
vés de uma metodologia base já formada, e orientados pelos professores envolvidos no projeto, 
os egressos de Engenharia de Produção foram em busca das informações para desenvolver as 
melhorias, dentre elas: o controle de estoque, análise do layout, gestão dos custos e formulação 
do preço de venda. Ou seja, explorar vários pontos necessários para que a empresa tenha o custo 
periodicamente atualizado. Foi utilizada como base de referência uma planilha de formação de 
preço de venda. Ao concluir o primeiro contato com os professores e o projeto foi repassado 
uma lista para que a euipe pudesse se ater a processos como: Curva ABC de produtos, fluxo dos 
produtos, levantamento de máquinas e equipamentos, quantidade de funcionários, regime fis-
cal, registro de fluxo de caixa, controle mensal de despesas e controle de estoque. Desta forma 
o projeto tem como objetivo ajudar a empresa a ter uma melhor gestão de custos, bem como, 
propor as oportunidades de melhorias no layout, o que  possibilitará maior controle dos gastos, 
explorar as margens de lucro ou, então, aplicar uma análise de reengenharia do produto para 
que o preço seja revisto e que o caixa esteja continuamente com superávit.

Palavras-chave: Custos. Gestão. Reengenharia.
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Motor elétrico é uma máquina destinada a converter energia elétrica em energia mecânica. É 
o mais utilizado de todos os motores elétricos, pois combina a facilidade de transporte, econo-
mia, baixo custo, limpeza e simplicidade de comando. São máquinas de fácil construção e fácil 
adaptação com qualquer tipo de carga. O presente trabalho consiste em apresentar o funciona-
mento de um motor eletromagnético. O funcionamento dos motores elétricos está baseado nos 
princípios do eletromagnetismo, mediante os quais, condutores situados num campo magnético 
e atravessados por corrente elétrica sofrem a ação de uma força mecânica chamada de torque. 
Neste trabalho, o motor é movido por oito bobinas de cobre, com um circuito elétrico em série 
para o ponto positivo e em paralelo para o ponto negativo. O motor funciona com uma carga 
de 24V enviada diretamente para as bobinas e ao virabrequim. As bobinas foram feitas com 
fio de cobre, que foi enrolado em um tubo de caneta, sendo que todas as bobinas têm o mesmo 
comprimento de fio e foram isoladas para apresentar um menor campo magnético agindo em 
torno delas, aproveitando mais a energia interna da bobina. O pistão do motor que passa pela 
bobina é uma adaptação com um prego, que foi ligado ao virabrequim por um fio de inox. O 
virabrequim foi moldado com um fio de cobre, para uma melhor condutividade de corrente. As 
bobinas funcionam sucessivamente duas em duas, formando um ciclo de quatro estações. Duas 
bobinas são combinadas em uma ligação em paralelo no positivo, que entram em contato com 
o negativo que está acionado no virabrequim, fazendo com que as bobinas formem uma espécie 
de imã, acionando os pistões e movimentando o virabrequim - que através de seu giro aciona 
outras duas bobinas. Sendo assim, esses movimentos combinados fazem com que o motor tenha 
uma sincronização, não sendo um movimento constantemente igual, pelo fato do atrito e mau 
contato elétrico, porém com uma rotação grande.

Palavras-chave: Eletromagnetismo. Motor Elétrico. Motor V8.
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RISCOS NO AMBIENTE HOSPITALAR - NR 32
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O ambiente hospitalar possui uma característica peculiar. Nele podem existir riscos físicos, 
químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. A Norma Regulamentadora -  NR 32 tem 
por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à 
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços dessa área, bem como daqueles que exercem 
atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Para fins de aplicação a NR 32 entende 
por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da po-
pulação, e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde 
em qualquer nível de complexidade. Esta Norma evidencia de maneira muito objetiva os riscos 
biológicos. E, considera agentes biológicos os microrganismos geneticamente modificados ou 
não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. Assim, a Norma orienta quanto 
as prevenções que devem ser tomadas. O destaque deste trabalho esta ligado ao programa de 
prevenção de riscos ambientais dos serviços de saúde onde deve constar inventário de todos 
os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos - com indicação daqueles que impli-
quem em riscos à segurança e saúde do trabalhador. Os produtos químicos, inclusive interme-
diários e resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador devem ter uma ficha 
descritiva contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) as características e as formas 
de utilização do produto; b) os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, 
considerando as formas de utilização; c) as medidas de proteção coletiva, individual e controle 
médico da saúde dos trabalhadores; d) condições e local de estocagem; e) procedimentos em 
situações de emergência.

Palavras-chave: Ambiente Hospitalar. NR 32. Produtos Químicos.
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O transformador é um dispositivo de corrente alternada que opera baseado nos princípios ele-
tromagnéticos da Lei de Faraday e da Lei de Lenz. É constituído por uma peça de ferro denomi-
nada de núcleo, ao redor do qual são enroladas duas bobinas. Em uma dessas bobinas é aplicada 
a tensão que se deseja transformar, ou seja, aumentar ou diminuir. Essa bobina é chamada de 
bobina primária. Depois de transformada, a tensão é estabelecida nos terminais da outra bobina, 
que é denominada bobina secundária. Ao aplicar uma tensão alternada no enrolamento primá-
rio surgirá uma corrente, também alternada, que percorrerá todo o enrolamento. Através dessa 
corrente estabelece-se um campo magnético no núcleo de ferro. Esse, por sua vez, sofre várias 
flutuações e, consequentemente, surge um fluxo magnético que é induzido na bobina secundá-
ria. Neste trabalho foi usado um transformador MRT (Monofilares com Retorno por Terra) para 
conversão de 220v para 24v. Para converter a tensão alternada em contínua usa-se uma ponte 
retificadora. O objetivo da ponte retificadora é converter uma tensão alternada e continua. Por-
tanto, para entender a ponte retificadora, primeiramente é necessário entender como funciona 
a tensão elétrica. Na rede convencional a tensão alternada das tomadas varia a uma frequência 
de 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo, variando de +220 à -220. Aparelhos como eletrodo-
mésticos usam corrente contínua que se mantém positiva em todos os casos pois estão ligados 
a circuitos que contêm demais componentes eletrônicos. A fim de garantir que a onda fique o 
mais próximo possível de uma reta, são usados capacitores para auxiliar. Utilizou-se uma ponte 
retificadora devido a facilidade na montagem do circuito e à abrangência dela.

Palavras-chave: Energia Elétrica. Ponte Retificadora. Transformador.
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A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE IDOSO DIABÉTICO
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O Diabetes Mellitus (DM) consiste em uma doença crônica que se caracteriza por excesso de 
glicose no sangue e é decorrente de alterações metabólicas, onde ocorre uma deficiência na 
produção endógena de insulina (Diabetes tipo I) ou as células se tornam resistentes ao sinal 
da mesma (Diabetes tipo II). A insulina é o principal hormônio anabólico produzido pelo pân-
creas e apresenta um papel fundamental na regulação fisiológica e na homeostasia da glicemia. 
Diante dessas alterações, a insulina exógena deve ser administrada para substituir a falta de 
secreção de insulina no DM1 ou para suplementar a secreção insuficiente de insulina no DM2, 
quando necessário. A prevalência de diabetes, principalmente do tipo 2, na população idosa, é 
atribuída em virtude dos fatores genéticos, da idade e do estilo de vida adotado, caracterizado 
por sedentarismo e hábitos alimentares que favorecem o acúmulo de gordura corporal. O adoe-
cimento causado pela evolução da doença pode acarretar complicações micro e macrovascula-
res, capazes de alterar significativamente a qualidade de vida do paciente. No presente trabalho 
foram abordadas informações com o intuito de analisar como os profissionais de enfermagem 
podem auxiliar no tratamento de idosos com diabetes. O estudo realizado se desenvolveu por 
meio de fundamentos em uma abordagem qualitativa, baseando-se nos princípios de levanta-
mento bibliográfico com consultas em artigos científicos, livros, revistas e sites. Após a pes-
quisa bibliográfica, perante o acesso a todos esses dados, foi possível notar resultados positivos 
quanto ao método de análise qualitativa utilizado. Diante da alta complexidade e da gravidade 
encontrada no quadro clínico de pacientes idosos com diabetes mellitus, os profissionais de 
enfermagem possuem um papel essencial na prestação de cuidados eficientes a esta população, 
buscando desenvolver por meio de atividades educativas a conscientização e informação sobre 
a importância da aderência ao tratamento, bem como a orientação referente à necessidade de 
uma dieta equilibrada respeitando as individualidades de cada paciente, e a prática de atividade 
física regular adequada à realidade do mesmo. Portanto, ressalta-se a necessidade de o enfer-
meiro apresentar um olhar holístico ao paciente, identificando as subjetividades de cada caso e 
planejando um cuidado de forma individualizada.

Palavras-chave: Diabetes. Idosos. Tratamento.
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A adolescência é o período da vida que começa aos 10 anos e termina aos 19 anos completos. 
Modificações intensas no desenvolvimento humano fazem parte da adolescência. No mundo, 
264 milhões de pessoas sofrem com transtornos de ansiedade, uma média de 3,6%, uma alta de 
15% comparando de 2005 a 2020. O processo de desenvolvimento emocional do ser humano 
se inicia antes do nascimento, tendo relação direta com o contexto familiar em que a criança foi 
gerada, até sua morte. Entre adolescentes de 15 a 19 anos a terceira principal causa de morte é 
o suicídio. Não abordar as condições de saúde mental dos adolescentes gera consequências na 
vida adulta, prejudicando a saúde física e mental, limitando futuras oportunidades. O objetivo do 
presente trabalho foi identificar ansiedade em adolescentes, de 14 a 17 anos, na cidade de Taió e 
região, e doenças decorrentes de uma ansiedade não tratada. O estudo teve início em fevereiro 
de 2021, onde efetuou-se a pesquisa descritiva, exploratória e bibliográfica, com embasamento 
qualitativo, buscando mais informações sobre o tema escolhido. Para a obtenção dos dados foi 
utilizado questionário on-line enviado (juntamente com o Termo de Livre Consentimento de 
Pesquisa (TCLE)) para adolescentes de 14 a 17 anos, onde obteve-se 68 respondentes. Através 
dos dados do questionário realizado, percebeu-se que 73,5% dos adolescentes se consideram 
ansiosos, em contrapartida, apenas 26,5% responderam que possuem diagnóstico. Foi possível 
observar que apesar dos adolescentes saberem que os pais estão abertos para conversar, não 
contam suas emoções e aqueles que conversam com seus pais, que dão a devida importância ao 
tema, já procuraram auxílio médico, pois declararam-se diagnosticados com ansiedade. Com 
relação à depressão, 85,3% dos participantes concordam que pode ser uma das doenças decor-
rentes de uma ansiedade não tratada, 44,1% pensaram em suicídio e 13,6% declararam que 
tentaram suicídio. Conclui-se, com os resultados obtidos, além da percepção de que 70,4% se 
consideram ansiosos, que a maioria dos que responderam são do sexo feminino. Os participan-
tes declararam relatos, além de proporem medidas que se resumem em realizar palestras com os 
alunos e com a equipe escolar, por uma equipe capacitada, para que promovam auxílio aos ado-
lescentes ansiosos. Entre uma das respostas, destacou-se: “Por ser uma área que requer contato 
com o próximo, o profissional da enfermagem poderia se tornar um ser de confiança para esses 
assuntos. Poderiam ser abertos grupos, com esses profissionais capacitados, que aconselhassem 
e ajudassem essas pessoas”. Dessa forma, conclui-se que o objetivo proposto foi alcançado e 
despertou olhares mais atentos ainda à fase da adolescência.
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O desenrolar da medicina científica versus práticas populares em saúde acontece desde muito 
cedo. Durante um longo período que se estende até a atualidade, a ciência, no âmbito da saúde, 
busca impor o saber científico como único a elucidar o processo saúde doença e prover a cura 
de enfermidades. Com o surgimento da medicina acadêmica europeia em meados do século 
XVIII, ícones sociais como pajés, benzedeiras, homeopatas e parteiras, por vezes, eram consi-
derados charlatões por se basearem em conhecimentos empíricos e tradições culturais. Nos dias 
atuais, profissionais da saúde que buscam integrar o cuidado cultural na prevenção, promoção 
e recuperação da saúde, ainda encontram barreiras para a atuação neste meio, passando por um 
processo de preconceito, tendo que, muitas vezes, provar a funcionalidade dos meios, buscando 
aprovação tanto da população, quanto dos demais profissionais de saúde. Uma importante con-
tribuição para a saúde no ponto de vista multicultural foi introduzida por Madeleine Leininger, 
enfermeira norte americana, através da Teoria Transcultural do Cuidado, resgatando conceitos 
sobre os padrões de cuidado humano nas diversas culturas, identificação de valores, crenças, 
práticas e costumes durante a prática profissional. O presente trabalho tem como objetivo es-
clarecer a importância da cultura nos meios de cuidado em saúde e sua intervenção no processo 
saúde doença. O desenvolvimento metodológico sobre o tema fundamenta-se em bases teóricas 
da plataforma SciELO e Google Acadêmico, tratando-se de uma revisão da literatura. Os re-
sultados encontrados apontam a antropologia em saúde como contribuinte para a formação dos 
profissionais da saúde, ressaltando que o conhecimento técnico e biológico não é suficiente para 
compreender o processo saúde doença, o qual não pode ser visto de forma isolada, mas sim, ob-
servado de maneira a envolver os diversos processos culturais, sociais, políticos e econômicos 
nos quais os indivíduos estão inseridos, não se tratando de um modelo de saúde contrapor-se a 
outro, mas, da articulação dos diferentes conceitos visando o bem comum do indivíduo, grupo 
ou população que recebe o cuidado, sendo essencial resgatar a cultura para o centro da relação 
entre indivíduo e o profissional valorizando as práticas populares de cura dentro de seu contex-
to. Tal ligação é imprescindível para um novo modo de pensar e fazer saúde.

Palavras-chave: Cuidado. Cultura. Saúde.



204

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

A TEORIA DO CONFORTO COMO SUBSÍDIO PARA O CUIDADO PALIATIVO
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O cuidado paliativo é centrado na diminuição de sintomas angustiantes, assim como em uma 
comunicação clara e sensível. Um exemplo disso é o tratamento voltado às preferências do 
cliente e apoio da família, visando uma melhor qualidade de vida para o mesmo. Este cuidado 
prestado pela equipe de enfermagem deve proporcionar ao paciente paliativo confiança, segu-
rança, tranquilidade e alívio através de ações voltadas para o conforto e bem-estar. Este trabalho 
tem como objetivo explorar a aplicabilidade da Teoria do Conforto de Katharine Kolcaba em 
cuidados paliativos. Trata-se de um ensaio teórico, realizado com base na revisão bibliográfica 
de oito artigos científicos. Para a pesquisa utilizou-se a base de dados do Google Acadêmico e 
da Scielo, apresentando como descritores: Cuidado Paliativo; Kolcaba; Teoria do Conforto. A 
Teoria do Conforto de Katherine Kolcaba sustenta a hipótese de que as necessidades de con-
forto das pessoas que ainda não tenham sido alcançadas sejam satisfeitas pelos profissionais de 
enfermagem por meio das suas intervenções. A teorista destaca os contextos: físico, ambiental, 
social e psicoespiritual. O contexto físico diz respeito às sensações corporais e inclui meca-
nismos homeostáticos e funcionais. Corresponde a este contexto o alívio dos sintomas, como 
a dor em um paciente em cuidado paliativo. O contexto ambiental corresponde a elementos 
naturais, artificiais e à individualidade e privacidade do paciente. Percebe-se que o cliente pre-
cisa de um ambiente oportuno para sua saúde e conforto. A privacidade e individualidade são 
necessárias para a vivência do conforto. O contexto sociocultural corresponde à informação e 
esclarecimentos, autonomia e à família do cliente. Os termos técnicos utilizados pelos profis-
sionais ou uso de uma conduta paternalista podem prejudicar a relação paciente- profissional. 
Na parte psicoespiritual estão englobados a espiritualidade, religiosidade, apoio e cuidados da 
equipe de enfermagem. Encontra-se presente nos discursos dos pacientes, promovendo alívio 
e conforto no enfrentamento de situações difíceis. Com o aumento do conforto, os pacientes 
sentem-se fortalecidos para buscarem comportamentos mais saudáveis que podem se expressar 
por comportamento internos (melhora da imunidade) e externos (adesão ao plano de cuidados) 
ou mesmo o alcance à “boa morte” (morte pacífica e sem dor). Ao aplicar a Teoria do Conforto 
e compreender o conceito de dor, o profissional consegue planejar melhor a gestão do cuidado, 
evitando ações inadequadas que podem resultar em situações de maior sofrimento. Os estudos 
demonstram que a teoria pode ser aplicada nos diferentes ambientes do cuidado paliativo em 
enfermagem, permitindo orientar o trabalho dos profissionais. Sua utilização permite um cui-
dado individualizado e holístico ao cliente, considerando a percepção do mesmo sobre suas 
necessidades de conforto.
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A esquizofrenia é um problema grave de saúde mental da atualidade e requer intervenções 
logo no primeiro episódio, ofertando um tratamento para que se tenha resultados no futuro da 
doença, visando intervenções de enfermagem na assistência ao paciente e sua família. Por ser 
uma doença de longa duração, existe um número bastante considerável de pacientes portadores 
desse transtorno, por isso, a intervenção de enfermagem logo no primeiro episódio torna-se de 
grande valia. Quanto maior o tempo para a procura de auxílio, maiores serão as consequências. 
O enfermeiro precisa dominar as principais intervenções que vão auxiliar o paciente durante 
o surto esquizofrênico e conduzir a família perante os estigmas envoltos no transtorno. A es-
quizofrenia é um transtorno causado por variados fatores biopsicossociais, que afetam princi-
palmente a associação de ideias, leva a alucinações, afeto embotado, delírios proeminentes, 
deterioração global, pensamento ilógico, diminuição da habilidade de cuidar de si mesmo, para 
se relacionar e para manter pensamentos completos. Esse transtorno não apresenta um curso 
típico, variando de paciente para paciente. O presente trabalho tem como objetivo observar o 
conhecimento sobre esquizofrenia e o primeiro surto, assim como observar a intervenção e sua 
eficácia frente ao surto e, por fim, apontar as contribuições da enfermagem nessa situação. O 
desenvolvimento metodológico do tema tem como fundamento bases teóricas da plataforma 
SciElo e Google Acadêmico e trata-se de uma revisão de literatura. Como resultado, as ações de 
enfermagem listadas foram a implementação de avaliações biopsicossociais levando em conta 
as características culturais do paciente, criação e implementação de planos para melhoria das 
condições de saúde tanto do paciente quanto de sua família, orientação da família e paciente 
sobre as características da doença e oferta sempre de suporte para a família. É visível a escassez 
literária acerca do tema, principalmente descrevendo os problemas diários que são enfrentados 
pelo paciente e por sua família. Por esse motivo, a enfermagem pode ainda desenvolver pes-
quisas ricas para a comunidade, contribuindo com informações para muitas famílias que, por 
vezes, ainda se encontram desamparadas.
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O profissional de enfermagem é um dos responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente em 
emergência, sendo que muitas vezes são graves e necessitam de um atendimento rápido e efi-
caz. Em vista disso, a sistematização entre gerenciar e assistir é primordial quando se trabalha 
com pacientes críticos em unidade de urgência e emergência. As ações dependem de um serviço 
articulado e cooperativo. Este estudo visa descrever as atribuições e ações do enfermeiro na 
assistência ao paciente em emergência. Trata-se de um ensaio teórico da literatura a partir de 
buscas científicas em periódicos indexados em bases de dados, como Scielo, Google Acadêmi-
co e através dos links disponibilizados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e em bases de 
órgãos não governamentais. Foram selecionados 12 artigos, em sua totalidade nacionais, que 
seguiram os seguintes critérios de análise: 1) leitura exploratória, verificando a importância 
da obra; 2) leitura seletiva, pela leitura do título e resumo que correspondem aos objetivos do 
estudo; 3) leitura analítica, visando ordenar as informações detectadas nos artigos encontrados, 
arranjando as informações obtidas; e 4) leitura interpretativa, com vistas à compreensão do 
material selecionado e à construção do referencial teórico para análise. Aos resultados, identifi-
cou-se que o profissional em enfermagem possui uma imensa gama de ações pois tem de avaliar 
a vítima, efetuar o acolhimento, capacitações de recursos humanos, o cuidado assistencial, além 
do segmento da gerência. No momento da assistência, é indispensável que o profissional seja 
ágil e habilidoso, sabendo estabelecer prioridades com segurança e consciência ao ser humano 
e possuir uma visão abrangente do paciente focando não só na patologia, sinais e sintomas, mas 
também na subjetividade do ser humano. A urgência e emergência trata-se de um serviço de alta 
complexidade no atendimento a pacientes com risco iminente de morte e apresenta proprieda-
des contrárias a outras unidades. O cuidado humanizado e de qualidade é essencial, para tanto a 
preparação e a capacitação recorrente é, sem dúvida, o caminho para bons resultados.
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A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma patologia neurodegenerativa genética, a qual acar-
reta uma incapacidade do corpo de produzir uma proteína, que se faz primordial para o desen-
volvimento dos neurônios motores da medula espinhal e do tronco encefálico. Dessa forma, 
lesiona principalmente o sistema muscular, incapacitando o indivíduo de realizar atividades 
essenciais. Consoante a isso, o avanço patológico se faz de forma a comprometer todos os sis-
temas que compõem o corpo humano, em última instância afeta a capacidade respiratória do 
indivíduo. A anomalia citada é determinada pela alteração do gene SMN1. O objetivo geral do 
resumo é estudar e conhecer os genes relacionados com a AME e quais são as consequências 
motoras e musculares nos indivíduos afetados pela doença. O procedimento metodológico utili-
zado deu-se por base qualitativa, com fundamentação teórico-científica, embasada por meio de 
análise de livros, artigos acadêmicos e banco de dados do NCBI. Buscando, assim, esclarecer 
pontos fatídicos sobre a AME, para uma compreensão mais clara sobre a mesma. Os principais 
genes envolvidos no desenvolvimento da patologia são SMN1 e o SMN2, ambos localizados 
no cromossomo 5. O gene SMN1 é responsável por sintetizar de forma integral a proteína SMN 
- proteína de sobrevivência do motoneurônio - sendo esta fundamental para o funcionamento 
dos neurônios motores e sua inatividade deteriora o movimento dos músculos e dos tecidos 
corporais. Em pacientes portadores da AME, uma mutação ocorre na região telomérica do gene 
SMN1 e sua função é comprometida pela ausência do Exon 7. O indivíduo que apresenta uma 
cópia do SMN1 mutado e outra cópia normal é classificado como portador da patologia. Já o 
indivíduo que possui as duas cópias afetadas é denominado como afetado e este desenvolverá 
os sintomas da AME. O gene SMN2 atua em decorrência da inatividade do gene SMN1 e busca 
suprir de forma integral, porém sua eficiência é reduzida não sendo capaz de produzir a pro-
teína SMN e, desse modo, iniciam-se os sintomas que caracterizam a patologia. O número de 
cópias e, consequentemente, a quantidade de SMN produzida serão determinantes para a seve-
ridade da doença. O gene SNCA está localizado no cromossomo 4 e possui a função de auxílio 
na sintetização da proteína alfa-sinucleína, esta encontrada predominantemente no cérebro, de 
forma específica nos neurônios. É atuante no bom funcionamento das sinapses e na liberação 
de dopamina, a qual auxilia no controle dos movimentos voluntários e involuntários dos mús-
culos. Pacientes acometidos pela AME apresentam mutação no gene SNCA, incapacitando-os 
de realizar movimentos necessários para sobrevivência. Conclui-se, desse modo, a influência 
gênica na manifestação da Atrofia Muscular Espinhal e suas consequências para os indivíduos 
acometidos pela doença.
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Os Cuidados Paliativos são um conjunto de práticas que visam a qualidade de vida e buscam 
evitar o sofrimento, considerando as preferências do paciente e seus familiares. Num cenário 
de aumento da expectativa de vida, do cuidado integral e da determinação social no adoecer 
humano, os Cuidados Paliativos se mostram importante ferramenta no fazer da Enfermagem. 
Este trabalho objetivou compreender os cuidados paliativos na atuação dos profissionais de 
Enfermagem. Desenvolveu-se por meio de abordagem qualitativa, levantamento bibliográfico, 
com consultas em artigos científicos na base de dados SciELO. Os resultados demonstram que 
os cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que 
objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença 
que ameace a vida. No Brasil, esse método passou a ser inserido com maior ênfase nas práticas 
médicas a partir de 2011. Em relação aos tabus, observa-se que é premente evidenciar que os 
Cuidados Paliativos não aceleram a morte, mas proporcionam conforto e qualidade de vida, 
desde o diagnóstico de uma doença avançada até o final da evolução da doença. Além disso, 
verifica-se que não se baseiam em protocolos, mas em princípios que buscam personalizar o 
processo saúde-doença-adoecimento. Diante disso, a atuação da Enfermagem em Cuidados Pa-
liativos demanda empatia, clínica ampliada e integral, vínculo comunicacional e autocuidado, 
Já que o luto não é uma condição vivida apenas pelo paciente e seus familiares, mas também 
pelos profissionais. Considera-se, pois, fundamental realizar pesquisas e oportunizar condições 
de trabalho que contemplem sobre o equilíbrio entre cuidado de si e cuidado do outro, a fim de 
prevenir o esgotamento no movimento dos Cuidados Paliativos.
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O câncer de cabeça e pescoço trata-se de uma neoplasia altamente agressiva, que se manifesta através 
de tumores malignos, que ao se alastrarem, atingem tecidos e órgãos vizinhos, gerando metástase. Dessa 
forma, tal anomalia é a quinta causa de morte por câncer no mundo, acometendo ambos os sexos, sendo 
de três a quatro vezes mais frequente em homens, e estes principalmente acima de 50 anos. O mesmo 
pode ser desenvolvido, principalmente, por fatores como idade, histórico familiar, genética, tabagismo, 
alcoolismo, infecções locais por fungos e vírus, deficiência de retinol e riboflavina. Os tratamentos po-
dem ser: local (cirurgia e radioterapia) ou sistêmico (quimioterapia). Em estágios avançados da doença, 
os pacientes são encaminhados para cuidados paliativos. A enfermagem se faz fundamental no auxílio 
dos tratamentos explicitados anteriormente, através do diagnóstico e suas intervenções, proporcionando 
uma melhor qualidade de vida ao paciente com câncer de cabeça e pescoço. O objetivo geral é descre-
ver as principais complicações decorrentes do tratamento do câncer de cabeça e pescoço, os possíveis 
diagnósticos e intervenções em enfermagem. O procedimento metodológico utilizado deu-se por base 
qualitativa, com fundamentação teórico-científica, embasada por meio de análise de livros, artigos aca-
dêmicos e banco de dados de saúde. As principais complicações decorrentes do tratamento cirúrgico são 
alterações na capacidade de fala, mastigação e deglutição, além de modificações motoras em ombro e 
pescoço. Consoante ao tratamento quimioterápico, é possível salientar efeitos adversos como náuseas, 
vômitos, fadiga, alterações renais, alopecia e neurotoxicidade. Já os pacientes submetidos à radioterapia 
podem apresentar ressecamento bucal, lesões teciduais, limitação da abertura bucal, inflamações graves 
que podem desencadear úlceras, desgaste e exposição óssea, em decorrência da perda de pele e mucosa, 
na região de cabeça e pescoço. Os sintomas acarretados pela disfunção devem ser analisados pela equipe 
de enfermagem, a qual apresenta capacidade para intervir caso necessário, uma vez que tais sintomas 
não controlados podem limitar ou interromper o tratamento, comprometendo o controle local do tumor e 
as taxas de sobrevida dos pacientes. A fim de sistematizar os cuidados específicos de enfermagem, faz-se 
uso do processo de enfermagem, o qual está organizado em avaliar o paciente, diagnosticar os sintomas 
decorrentes da patologia, planejar e realizar a intervenção adequada e, sucessivamente, executar a evolu-
ção. Além dos tratamentos mencionados, os quais são considerados mais agressivos, deve-se considerar 
que a prevenção tem um espaço significativo dentro do processo patológico e, neste, a enfermagem tem 
papel essencial na atenção primária, atuando na conscientização da sociedade em prol da promoção 
integral da saúde destes. Conclui-se, assim, que as formas estabelecidas de tratamento contam com seus 
benefícios e, consequentemente, com seus efeitos adversos, sendo de relevante importância a presença 
do profissional de enfermagem, atuando da orientação até a reabilitação do paciente acometido por tal 
neoplasia.
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O período puerperal é compreendido como o período “que se inicia logo após o parto e termina 
quando as modificações locais e gerais determinadas pela gestação no organismo materno re-
tornam às condições normais”. Segundo dados do Ministério da Saúde, a principal preocupação 
da mulher, como também dos profissionais de saúde, no período pós-parto, está relacionada 
com o recém-nascido, sua avaliação e a vacinação. “Isso pode indicar que as mulheres não es-
tão suficientemente informadas para compreenderem a importância da consulta puerperal”. De 
acordo com esta situação, percebe-se que há a necessidade de esforço coletivo, para a melhoria 
da qualidade tanto da atenção pré-natal como da puerperal de modo geral em todo o país. O 
profissional de enfermagem funciona no autocuidado como um regulador, faz pelo indivíduo 
o que ele não pode fazer, ensina, orienta e promove o desenvolvimento das capacidades do 
mesmo para que ele possa tornar-se independente da assistência de enfermagem, assumindo o 
autocuidado. Os serviços de saúde, por meio de seus profissionais, influenciam, gerando no-
vas práticas de saúde, ainda que as mulheres/puérperas mantenham condutas decorrentes de 
sua cultura específica. “Estimular o autocuidado para essas mulheres lhes possibilitará poder 
discernir suas ações no contexto puerperal com o intuito de prevenir danos à sua saúde física 
e promover a sua saúde psicossocial. O objetivo deste trabalho é identificar quais as principais 
dificuldades elencadas pelas mulheres durante o puerpério tardio e os cuidados ofertados pela 
equipe de saúde. O presente trabalho será aplicado em uma Unidade Básica de Saúde, abran-
gendo a uma população bastante diversificada social, econômica e culturalmente, com algumas 
dificuldades. Dentro do planejamento das ações na assistência à mulher no puerpério, devido 
algumas barreiras e dificuldades no processo de trabalho, a equipe não consegue atingi-la no 
período determinado, fazendo com que as ações sejam realizadas fora do período necessário e, 
até mesmo, o próprio desinteresse da mulher em buscar a unidade para a primeira consulta de 
pós-parto, sendo necessário realizar busca ativa e, em certos casos, ir até a residência por meio 
de visita domiciliar para o atendimento da mãe e criança. Como resultados finais, notou-se que 
as puérperas esquecem de cuidar de si mesmas, esquecem que o pós-parto é um período que 
exige da mulher e do profissional busca ativa, trazendo uma orientação, proteção, promoção e 
prevenção da saúde de ambos. Trazendo sempre a importância da orientação desse retorno à 
Unidade de Saúde.

Palavras-chave: Busca Ativa. Cuidados de Enfermagem. Puerpério Tardio.
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O ato de cuidar é uma atividade sobretudo humana que busca promover o bem-estar de quem 
está fragilizado. Ser acometido por uma grave doença, crônica, muitas vezes progressiva e de-
generativa, faz com que as pessoas reflitam a respeito do seu processo de terminalidade. Pensar 
sobre a morte ou vivenciar o processo de finitude provoca diversas sensações e reações desa-
gradáveis. A morte é mais desafiadora quando as pessoas que estão a sua volta não encontram 
um espaço de dignidade nisso, quando se está sem possibilidades de escolha alguém terá de 
falar por essa pessoa, por isso, os profissionais enfermeiros necessitam ter um olhar grandioso 
o suficiente onde caiba a experiência do adoecimento. Frente à necessidade e à obrigação de se 
garantir uma morte humanizada a todos os indivíduos que disso necessitem é que o enfermeiro 
é peça-chave no que se refere à prestação de cuidados aos pacientes. O objetivo do estudo é ana-
lisar os cuidados prestados pelos enfermeiros para gerir a assistência aos pacientes em cuidados 
paliativos. Trata-se de uma pesquisa na modalidade qualitativa de caráter descritivo realizada 
com 21 profissionais enfermeiros de ambos os gêneros, atuantes e que prescrevem a assistência 
aos pacientes das unidades de Internação de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Conve-
niada, Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e Pronto Atendimento (PA) de todos os turnos de 
trabalho de um hospital localizado no interior do Estado de Santa Catarina. Quanto aos resulta-
dos parciais do estudo, elencou-se três categorias: 1) o conhecimento e a visão dos profissionais 
diante dos cuidados paliativos, onde observou-se que para os enfermeiros, os cuidados paliati-
vos são aqueles que vão além de amenizar a dor, proporcionar conforto, dignidade e qualidade 
de vida aos pacientes em fase terminal. É fundamental oferecer um sistema de apoio, suporte 
emocional e espiritual, envolvendo amor, carinho, compaixão, zelo, cuidado humanizado para 
com os pacientes e seus familiares; 2) as dificuldades encontradas pelos profissionais diante do 
paciente paliativo, onde entende-se que os profissionais possuem a formação na perspectiva da 
cura, o que não os torna preparados para lidar com questões como a finitude da vida e que quan-
do ocorre a morte, essa é muitas vezes vista como uma falha e/ou um insucesso. O profissional, 
então, não preparado para lidar com tais situações, depara-se com o sentimento de impotência 
e frustração, tendo dificuldade para reconhecer que algo ainda pode ser feito, como promover 
qualidade de vida e cuidados; 3) a assistência dos profissionais aos pacientes paliativos, a qual 
envolve toda a questão das medidas propriamente ditas para proporcionar conforto, alívio de 
dor, qualidade de vida, suporte emocional e apoio aos familiares que se encontram nesta situa-
ção.
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O presente trabalho tem como objetivo geral evidenciar os fatores relacionados às causas das 
reinternações dos pacientes atendidos no serviço de Saúde Mental de um hospital de médio 
porte no sul do Brasil. As reinternações nos últimos anos no hospital parceiro de pesquisa, vem 
sendo bastantes evidentes, possuindo uma perspectiva negativa por não estabelecer regras às 
reinternações e metas não traçadas para que não ocorra o descrito. Para tanto, o questionamento 
que se realizou é: quais as causas relacionadas às reinternações dos pacientes de Saúde Mental? 
O projeto foi baseado através da pesquisa de estudo qualitativo com abordagem descritiva e 
exploratória. Firmou-se parceria de local de estudo com um hospital de médio porte da região 
sul do Brasil, onde o mesmo faz atendimentos através de convênios, SUS e particulares. Para 
a população de estudo, obteve-se o total de 14 pacientes reinternados nos meses de agosto e 
setembro do corrente ano, de ambos os sexos. Para essa escolha, considerou-se somente os 
pacientes que estiveram já internados no mínimo uma vez na instituição. Focou-se naqueles pa-
cientes com diagnóstico de depressão (tristeza, perda de interesse ou prazer), transtorno afetivo 
bipolar (irritabilidade, falta de sono ou autoestima inflada), esquizofrenia (ocorrem alucinações 
onde os acometidos começam a sentir e ouvir fatores inexistentes), demência (deterioração 
cognitiva) e os que fazem uso de álcool e drogas. Os resultados ainda estão em análise, mas já 
é possível brevemente constatar que os principais determinantes das reinternações de pacientes 
psiquiátricos é a falta de amparo do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) e a não adesão 
do tratamento solicitado pelo médico após a última alta da instituição de saúde.
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213

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

DIFICULDADE NO ACESSO À SAÚDE DA MULHER EM GRUPOS 
MINORITÁRIOS (NEGRAS, LÉSBICAS, TRANSEXUAIS, BISSEXUAIS E 

TRAVESTIS)

Cailane Strey
cailane.strey@unidavi.edu.br

Amanda Schiochet
amanda.schiochet@unidavi.edu.br

Luciana Patricia Rosa Dias
luciana.dias@unidavi.edu.br

O preconceito e a dificuldade contra os grupos minoritários em meio à saúde da mulher ainda 
são muito frequentes na sociedade. Todos os dias milhares de pessoas lutam contra as vulnera-
bilidades, privilégios de grupos dominantes, preconceitos e a desigualdade social. Todos esses 
problemas acabam afetando a área da saúde (que deveria ser oferecida igualmente para toda 
a população), impossibilitando o acesso dos grupos minoritários. O Brasil é o país com maior 
registro de crimes homofóbicos do mundo, envolvendo muitos tipos de violência física e psi-
cológica. Essa informação gera enorme tristeza. Para isso, a pesquisa em destaque possui in-
formações específicas e necessárias para a sociedade, onde encontrou-se a origem do problema 
e, a partir de agora, pode-se diminuir os obstáculos, pois ter o direito à liberdade não se deve 
tornar algo tão destrutivo em termos pessoais. O objetivo do trabalho foi expor as dificuldades 
e as principais discriminações que são enfrentadas ao longo dos anos pelos grupos minoritários, 
destacando negras, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais. O estudo teve início na unidade 
curricular de Metodologia de Trabalhos Científicos, com embasamento qualitativo e descritivo. 
A coleta de dados foi realizada através de um formulário on-line (enviado juntamente com o 
Termo de Livre Consentimento de Pesquisa (TCLE)) e a partir de pesquisas bibliográficas. A 
pesquisa abordou temas de grande importância social e pessoal para pessoas pertencentes aos 
grupos minoritários e fora desses, com a participação efetiva da população em geral, aumentan-
do a chance de leitura e mudança de opinião ou quebra de preconceito. Teve-se a participação de 
30 pessoas respondendo a pesquisa e, após o levantamento e análise dos dados, observou-se que 
6,7% de pessoas já sofreram algum tipo de preconceito por sua orientação sexual, mas 93,3% já 
presenciaram alguma cena de preconceito. As principais dificuldades descritas pelas pessoas no 
formulário foram a aceitação e o preconceito racial 38,7% e LGBT 35,5%. Foi relatada ainda 
certa vergonha em procurar os serviços de saúde pelos grupos em questão, dificultando o acesso 
e a saúde feminina. Além de destacar a importância de falar sobre esse tema, nota-se que o tabu 
ainda é grande, percebendo, diante disso, que se faz necessária a busca por uma sociedade mais 
igualitária e aceitável, pois como futuros enfermeiros temos o dever de tratar e acolher todo ser 
humano independente de gênero, etnia, cor, sexualidade, pois o respeito é dever de todos.
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O mal de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, para a qual não há 
cura. Ela atinge os neurônios que são produtores de dopamina, um neurotransmissor que tem 
como responsabilidade levar as informações, atua nas emoções, aprendizado, humor, atenção e, 
principalmente, no sistema motor. A deficiência da dopamina afeta o sistema motor provocando 
tremores motores, lentidão anormal dos movimentos e o desequilíbrio. A morte das células é a 
principal causa dessa doença, na qual ocorre a diminuição de dopamina na substância negra que 
é a parte onde ocorre sua produção. O diagnóstico pode ser feito por um médico neurologista 
que avalia o quadro clínico do paciente e realiza exames como tomografia cerebral e ressonân-
cia magnética, diante disso realiza o tratamento com medicamentos para estimular a produção 
da dopamina e ter uma melhor qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), só no Brasil estima-se que mais de 200 mil pessoas sofrem com essa doença, que tem 
maior incidência habitualmente em pessoas com mais de 60 anos. O objetivo dessa pesquisa 
foi aperfeiçoar os conhecimentos, desenvolvimento e conhecer os genes presentes na doença 
de Parkinson. A pesquisa teve embasamento qualitativo e descritivo e foi realizada através de 
pesquisas bibliográficas básicas e exploratórias através de buscas no site National Center for 
Biotechnology Information (NCBI). Destaca-se alguns genes que foram encontrados, como o 
gene PARK7 que está localizado no cromossomo 1 pertencente à família de proteínas peptidase 
C56 e que protege contra o estresse oxidativo e a morte celular. Falhas nesse gene causam a 
doença de Parkinson. O SNCA é um gene localizado no cromossomo 4 , que pertence à família 
da inucleínas, que também inclui beta e gama-sinucleína e tem como função integrar a sina-
lização pré-sináptica e o tráfego de membrana de fosfolipase. O MAPT é um gene localizado 
no cromossomo 17, esse gene codifica a proteína que pertence à família dos microtúbulos e 
que são expressos no sistema nervoso. Tem como função principal estabilizar os microtúbulos. 
Como resultados obtidos, observa-se que o defeito do gene PARK7 pode causar o Parkinson de 
início precoce, o gene SNCA com defeitos hereditários que levam ao aparecimento de doenças 
associadas à demência e o gene MAPT com defeito leva à doença de Alzheimer e do mal de 
Parkinson.
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A esquizofrenia é uma perturbação mental crônica que se manifesta na adolescência ou início 
da idade adulta, sendo capaz de ter interferência na capacidade cognitiva, mais especificamente 
na capacidade de pensar, sentir e no modo como age a pessoa que tem essa condição em meio 
à sociedade. O presente trabalho visou a abordagem de informações pertinentes e, com isso, 
o intuito de observar as manifestações clínicas desse paciente, observando principalmente os 
sinais e sintomas de um indivíduo com esquizofrenia e compreender a importância da atuação 
do profissional de enfermagem desde o primeiro contato paciente-enfermeiro dessa condição 
até a execução do tratamento. Foi realizada a elaboração do presente trabalho através de uma 
abordagem metodológica do tipo qualitativa, embasada na revisão bibliográfica , tendo como 
critério de seleção de consulta artigos científicos, livros, revistas e sites. Os resultados apontam 
que a etiopatogenia envolve fatores genéticos, neurobiológicos heterogêneos, incluindo sinto-
mas positivos, negativos, cognitivos e de humor. Os sintomas positivos são os psicóticos, como 
alucinações, delírios e discurso desorganizado. Enquanto os sintomas negativos incluem pobre-
za de discurso e perda de interesse pelo ambiente. Ao passo que os sinais cognitivos resultam 
em déficits na memória de trabalho, na atenção e em funções executivas, como a capacidade 
de planejamento, organização e abstração mental. Já os sintomas de humor possuem caráter 
depressivo, apático, alegre ou triste. Diante de situações como as citadas, o psiquiatra realiza 
o diagnóstico através dos sinais e sintomas, podendo ter auxílio de exames laboratoriais e neu-
roimagens. A esquizofrenia, sendo uma condição crônica, não possui cura, mas há tratamento 
para controlar os sintomas decorrentes. O tratamento costuma ser necessário por toda uma vida 
e geralmente envolve uma combinação de medicamentos juntamente com psicoterapia. Neste 
contexto, há fundamentos em que a esquizofrenia impõe condições radicais, como mudanças 
na qualidade de vida das pessoas. Dessa maneira, a enfermagem ocupa um papel fundamental 
na garantia da efetividade da assistência ao paciente esquizofrênico, sendo de extrema relevân-
cia para o bom andamento do tratamento. Salientando que o enfermeiro precisa atuar de forma 
capacitada na assistência, supervisão devido aos efeitos colaterais e adversos do tratamento 
medicamentoso, averiguando técnicas estratégicas para a melhor adaptação do paciente à psi-
coterapia, assegurando o bem-estar do indivíduo esquizofrênico.
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A intolerância à lactose é uma síndrome a qual a pessoa apresenta sintomas gastrointestinais 
após o consumo de alimentos que contenham lactose, seja o leite em natura ou derivados do 
leite. Já a alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é um efeito adverso resultante de uma 
resposta imunológica específica, que ocorre após exposição a um dado alimento, neste caso 
a proteína do leite. Este estudo tem por objetivo esclarecer a diferença entre a intolerância à 
lactose e a alergia à proteína do leite, visto que são temas recorrentes, que por vezes geram dú-
vidas e são confundidos. Os dados e informações presentes neste trabalho partem de uma pes-
quisa bibliográfica em artigos científicos que tratavam dos temas comentados e apresentados. 
A lactose é um carboidrato presente em grande quantidade no leite. Quando quebrada por uma 
enzima (lactase) a lactose gera a galactose e glicose. Alguns indivíduos não produzem lactase 
suficiente, com isso a presença da lactose a nível intestinal causa um aumento de líquido no 
lúmen intestinal em consequência de efeito osmótico do dissacarídeo, o que pode causar diar-
reia. Existem três tipos de deficiência em lactase: a primária que é mais comum e se trata de 
pacientes que aceitaram bem a lactose enquanto crianças, mas que com o crescimento, por não 
necessitar mais de um aporte lácteo, desenvolvem a incapacidade de digestão. A secundária é 
causada por desordens gastrointestinais que causam danos nas microvilosidades intestinais, o 
que aumenta significativamente o tempo do trânsito intestinal no jejuno. Normalmente após o 
dano o quadro de gastroenterite severa se instala. A congênita é uma desordem rara que possui 
apresentação clínica severa, principalmente em neonatos e é resultado de mutações no gene 
da Lactase-Florizina Hidrolase o que causa deficiência na atividade da lactase no intestino, 
prejudicando o desenvolvimento dos neonatos. O leite de vaca engloba 20 proteínas potencial-
mente sensibilizantes, em pessoas com APLV pode resultar de mecanismos IgE-mediados, não 
IgE-mediados ou mistos. Os mistos podem envolver mecanismos IgE-mediados ou celulares, 
normalmente têm um início retardado ou crônico. Nas manifestações clínicas, IgE-mediados 
ocorrem nos primeiros contatos com o leite, após uma fase de sensibilização, nas formas não 
IgE-mediadas o intervalo entre a ingestão e as manifestações clínicas é muito variável. Ocorre 
habitualmente em recém-nascidos nos primeiros contatos com a PLV, se manifestando através 
de vômitos, palidez e diarreia grave com sangue de duas a três horas após a ingestão, podendo 
progredir para desidratação grave com choque. Pode ocorrer também quando as PLV são in-
troduzidas durante a diversificação alimentar. Sendo assim, a APLV é uma reação do sistema 
imunológico às proteínas presentes no leite de vaca, como a caseína. Já a intolerância à lactose 
é uma reação do sistema digestivo ao açúcar presente no leite.
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O presente trabalho procura trazer um pouco dos aspectos fisiológicos e do que é a síndrome do 
coração partido. Esta apresenta-se como uma cardiomiopatia possivelmente induzida pelo es-
tresse, portanto adquirida. Trata-se de uma desordem do ventrículo esquerdo do coração ocasio-
nada por uma descarga excessiva de adrenalina. Este trabalho objetiva esclarecer os aspectos a 
respeito da fisiologia da síndrome do coração partido, pois esta vem evidenciando-se atualmen-
te. As informações apresentadas neste trabalho foram retiradas a partir de pesquisa bibliográfica 
em artigos científicos encontrados na base de dados do Google Acadêmico. A síndrome pode ser 
chamada de Síndrome de Takotsubo (ST), pois foi descrita pela primeira vez na população japo-
nesa (1991). Pode ser diagnosticada após descarte de doença coronariana obstrutiva. Nos resul-
tados foi encontrada a prevalência 0,7% a 4,8%, podendo ser maior, pela subnotificação devido 
à falta de evidências clínicas. É mais comum em mulheres, especialmente a partir dos 60 anos, 
especulando-se uma possível alteração pós-menopausa da função endotelial pela redução dos 
níveis de estrogênios. Associa-se frequentemente à hipertensão arterial sistêmica (13-80%). A 
mortalidade intra-hospitalar é baixa, inferior a 2%. Quanto à fisiopatologia, a teoria mais aceita 
atualmente é a de um aumento na liberação local de catecolaminas induzida pelo estresse. Com 
esse aumento acabam acontecendo espasmos cardíacos que resultam em alterações na contra-
ção cardíaca, provocando uma lesão dos miócitos. Também causa uma vasoconstrição devido 
ao aumento de cálcio, este acaba causando danos às células cardíacas, favorecendo a liberação 
de radicais livres, tóxicos ao organismo. A insuficiência cardíaca sistólica é a complicação mais 
comum da ST, ocorrendo em aproximadamente 45% dos casos, por isso precisa detecção e tra-
tamento precoces. Outra complicação comum é a rotura cardíaca, que está associada a um rápi-
do declínio clínico, é fatal se não for reparada cirurgicamente. Para o diagnóstico necessita-se 
de julgamento clínico, não baseando-se somente em alterações no eletrocardiograma (ECG) ou 
achados laboratoriais. Favorecem no diagnóstico: marcadores cardíacos baixos, rápida melhora 
da disfunção e história de estresse recente. No tratamento devem manter-se bloqueadores e ini-
ciar inibidores da enzima conversora angiotensina (IECA), até a recuperação da função cardía-
ca. Apesar de desencadear-se por estímulos emocionais, a ST tem recebido pouca atenção por 
parte da psiquiatria, podendo ter auxílio de tratamento não medicamentoso com: suporte social, 
meditação, hipnose ou ioga. Houve um aumento nos diagnósticos dessa síndrome em meio à 
pandemia que se correlaciona à liberação de catecolaminas em excesso, mediadas por estresse 
excessivo. Controlar os níveis de estresse reduzirá a excreção de catecolaminas que apresenta 
ser o principal fator desencadeador da ST. Em suma, conclui-se que evitar o estresse excessivo 
tem sido a principal ferramenta de combate à síndrome do coração partido.
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O transtorno do estresse pós-traumático (TEPT), recorrente em cenários pós-guerra, atualmente 
é evidenciado na prática clínica do Brasil após episódios traumáticos e de extremo estresse ocor-
ridos na realidade do país. Pode apresentar-se principalmente após acidentes automobilísticos 
ou após crimes de violência, como estupro, assaltos à mão armada, entre outros. Se trata de um 
distúrbio caracterizado pela revivescência do trauma vivido, o que faz com que o indivíduo de-
senvolva sinais físicos e psicológicos característicos, além de apresentar alterações neurológi-
cas. O objetivo deste trabalho é evidenciar as características clínicas e a fisiopatologia do TEPT, 
visando maior conhecimento por parte dos profissionais de enfermagem acerca do tema, uma 
vez que está se tornando mais comum deparar-se com esta condição clínica. Para a elaboração 
deste trabalho, foi realizada revisão da literatura nas bases de dados Google Acadêmico e SciE-
LO. Para tal, destacaram-se pontos importantes encontrados em dois artigos. Através da revisão 
da literatura, observa-se que, na condição do TEPT, ocorre um aumento na sensibilidade do eixo 
HPA, resultando na diminuição do cortisol plasmático e urinário. Além disso, a fisiopatologia 
é caracterizada por um padrão exacerbado da atividade da amígdala, provocado possivelmente 
pelo feedback negativo atenuado do córtex pré-frontal e do giro do cíngulo, condição observada 
em exames de neuroimagem. O hipocampo apresenta volume diminuído, o que provoca relativa 
diminuição na atividade do córtex pré-frontal, do giro do cíngulo anterior e da Área de Broca 
causando, assim, uma diminuição da ativação do hemisfério esquerdo do cérebro. Tem como 
características centrais o evento traumático, que desencadeia três dimensões sintomatológicas, 
que incluem a reexperimentarão, a evitação de estímulos e a hiperestimulação autonômica. Os 
sinais clínicos apresentados pelo paciente incluem: cefaleia, palpitação, desconfortos ou pro-
blemas gastrointestinais, contrações musculares involuntárias, irritabilidade, hipervigilância, 
aumento da frequência cardíaca e respiratória e revivescência do trauma, principalmente sob a 
forma de flashbacks. Diante dos resultados obtidos, observa-se que o profissional de enferma-
gem deve identificar os sinais clínicos e buscar a promoção, a manutenção e a recuperação da 
integridade física e mental do paciente por meio da sensibilidade e da empatia a ser realizada 
no cuidado de enfermagem, o qual será baseado nas reais necessidades do indivíduo. Ademais, 
é de extrema importância a comunicação e a aproximação com o paciente, respeitando sempre 
os seus limites. Por meio deste trabalho, conclui-se que o transtorno do estresse pós-traumático 
está tornando-se cada vez mais comum na prática clínica e, devido a isso, faz-se necessário que 
os profissionais de enfermagem tenham conhecimento acerca da fisiopatologia, alterações neu-
rológicas e sinais clínicos presentes, visando uma melhor assistência ao paciente, uma vez que, 
apesar de os sinais clínicos serem recorrentes, quando em conjunto com o histórico, mostram-se 
bastante característicos.
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Os recursos materiais em saúde são fundamentais para que o processo de trabalho em saúde 
funcione adequadamente. Enfermeiros são capacitados para gerenciamento e cabe a eles parte 
da função de gerenciar esses recursos. Os objetivos deste trabalho são apontar as atividades 
realizadas por enfermeiros na gestão de recursos materiais em saúde e identificar a importância 
da gestão de recursos materiais na saúde. Trata-se de um ensaio teórico que buscou artigos re-
lacionados à gestão de recursos materiais em saúde nas bases de dados SciELO e Google aca-
dêmico. Foram selecionados três artigos que estavam de acordo com os objetivos do trabalho, 
publicados entre os anos 2017 e 2020. As funções desempenhadas por enfermeiros na gestão 
de recursos em saúde são diversas, variam de organizar a gestão, controlar os materiais e equi-
pamentos, além de prever com antecedência a necessidade dos materiais que serão utilizados, 
prover, e controlar os custos e o fluxo de consumo dos insumos. Também cabe a estes profis-
sionais garantir que equipamentos de proteção individual sejam adquiridos pela instituição para 
o trabalho ser realizado com segurança. O enfermeiro deve buscar a eficiência na utilização 
destes recursos. O processo de gestão de recursos materiais passa pela programação, compra, 
recebimento, armazenamento, distribuição e controle, todas essas etapas são realizadas por uma 
equipe, que varia de instituição para instituição. Os enfermeiros realizam funções centrais na 
gestão de recursos materiais em saúde, sendo que são profissionais que naturalmente gerenciam 
a assistência em saúde. O gerenciamento de recursos materiais em saúde é imprescindível para 
realização dos cuidados e assistência na área da saúde sendo um pilar para o bom atendimento 
dos pacientes. Falhas no processo de gerenciamento de recursos materiais incorrem na falta de 
insumos essenciais para os serviços de saúde. Considera-se que o conhecimento dos enfermei-
ros na área assistencial garante que este profissional avalie o perfil da instituição onde atua e, no 
que tange à utilização dos recursos materiais, possibilita a gestão desses recursos livre de falhas, 
além da otimização do controle e uso.
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No Brasil, a hipertensão arterial (HAS) é o maior fator de risco para a mortalidade e a terceira 
maior causa de incapacidade ao passar dos anos. O risco de desenvolver a doença aumenta com 
a idade, atingindo cerca de 60% da população idosa, e vale destacar que a hipertensão não ocor-
re de forma isolada, traz consigo diversas outras complicações que prejudicam a qualidade de 
vida. O cuidado aos portadores de HAS deve ser realizado pela Atenção Primária, que se carac-
teriza por ser a porta de entrada preferencial para o sistema de saúde e o centro de comunicação 
das RAS, pelo seu alto grau de descentralização e capilaridade. Desse modo, o cuidado ocorre 
no local mais próximo da vida das pessoas e se pauta em estratégias que visam a promoção e 
adoção de comportamentos saudáveis. Assim, a equipe multiprofissional de saúde, entre eles 
o profissional da Enfermagem, assume o cuidado na ótica da educação em saúde, com vistas à 
boa evolução do caso e à qualidade de vida. Este trabalho busca compreender como esta pato-
logia influencia na qualidade de vida dos pacientes idosos. Destacando, principalmente, as con-
sequências da não adesão ao tratamento; os fatores de risco relacionados; e as leis e diretrizes 
que ditam o cuidado e atendimento dessa população. A pesquisa qualitativa do tipo revisão da 
literatura se dá com leitura em artigos publicados em língua portuguesa, na base de dados BVS. 
Espera-se que com os resultados da pesquisa haja maior conscientização sobre a temática e que 
se ampliem as discussões sobre o papel da Enfermagem como categoria importante no processo 
de cuidado de idosos hipertensos na Atenção Primária em Saúde. Despertando, inclusive, os 
profissionais de enfermagem sobre a função educativa aos idosos e as famílias sobre o cuidado 
com a hipertensão logo após o diagnóstico.
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O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus que infecta a pele ou mucosas dos indivíduos, pro-
vocando verrugas anogenitais e até mesmo câncer, a depender do subtipo de vírus. Existe uma 
variedade de cepas virais, que se manifestam de acordo com o local infectado. A transmissão 
do HPV se dá por contato direto com a pele ou mucosa infectada, sendo a via sexual a principal 
forma de transmissão. Este estudo tem por objetivo discutir sobre as infecções relacionadas ao 
vírus HPV. Trata-se de um ensaio teórico organizado com base em registros científicos encon-
trados em livros e artigos publicados em periódicos on-line. O contágio com o HPV pode ocor-
rer mesmo na ausência de penetração vaginal ou anal. Os sinais e sintomas, na grande maioria 
dos pacientes, não são perceptíveis, configurando uma forma latente por meses e, até anos, sem 
manifestações. No entanto, mediante uma condição de diminuição da imunidade, o organismo 
tende a desencadear a multiplicação do HPV. As primeiras manifestações da infecção surgem, 
aproximadamente, entre dois e oito meses, podendo chegar até 20 anos para aparecer algum 
sinal da infecção. As manifestações costumam ser mais comuns em gestantes e em pessoas 
com imunidade baixa. As lesões clínicas manifestam-se através de verrugas na região genital 
e no ânus, podendo ser únicas ou múltiplas, de tamanho variável, achatadas ou papulosas. Em 
geral, são assintomáticas, mas pode haver prurido no local. Essas verrugas, normalmente, são 
causadas por tipos de HPV não cancerígenos. As lesões subclínicas (não visíveis ao olho nu), 
também podem ser encontradas na região genital e perianal e, comumente, não apresentam 
sinais/sintomas. As lesões subclínicas podem ser causadas por tipos de HPV de baixo e de alto 
risco para o desenvolvimento de câncer. Não existe tratamento específico para eliminar o HPV. 
O tratamento das verrugas anogenitais é individualizado e depende da quantidade, extensão e 
localização das lesões. Podem ser usados medicamentos aplicados por via tópica (entre eles o 
ácido tricloroacético, a podofilotoxina e o imiquimode) laser, eletrocauterização, crioterapia e 
cirurgias. Considera-se fundamental o profissional de saúde ter o conhecimento sobre os impac-
tos que essa patologia causa para que possa conduzir ações de promoção da saúde e prevenção 
do HPV. O uso de preservativos deve ser incentivado em todas as relações sexuais. O enfer-
meiro pode organizar ações direcionadas a adolescentes direcionando para a conscientização da 
prevenção das infecções pelo HPV.
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O início na faculdade representa uma das fases mais importantes para os jovens, pelo fato de 
exigir ajustes e adaptações para que ocorra um excelente desempenho acadêmico. As mudanças 
solicitadas nessa nova fase, acrescidas de crises de ansiedade vivenciadas por eles, principal-
mente em razão das avaliações, trabalhos e seminários, podem implicar em agravos à saúde e 
interferir nas relações sociais e no rendimento acadêmico. Entre esses agravos, destaca-se a 
ansiedade entendida como reações físicas e emocionais que, no espaço universitário, podem 
variar entre homens e mulheres, devido às exigências curriculares que excedem as capacidades 
e os recursos dos estudantes. Assim, o objetivo deste estudo é comparar o nível de ansiedade e 
o sexo de acadêmicos de enfermagem. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e descritiva onde 
aplicou-se um questionário de forma on-line, entre os 21 acadêmicos da primeira fase do Curso 
de Enfermagem de uma Universidade do Alto Vale do Itajaí, através da plataforma Google For-
mulário. Para a avaliação, aplicaram-se perguntas como “qual o seu sexo?”, “houve aumento 
de ansiedade ao longo da primeira fase?” e “qual o seu nível de ansiedade em uma escala de 
10 a 50?”. Após obter as respostas referentes, foi utilizado o banco de dados tabulados no pro-
grama Excel, em que as variáveis foram tratadas como numérica (nível de ansiedade), sendo 
esta variável desfecho, e categórica (sexo), como variável exposição. Utilizou-se a estatística 
descritiva, por meio das medidas de tendência central e dispersão, para identificar as principais 
características das questões levantadas, considerando o intervalo de confiança de 95%. Dos 
participantes da pesquisa, a média geral de ansiedade foi de 35,35 (DP=10,81). Em relação à 
ansiedade no grupo feminino no decorrer do primeiro semestre do curso, a média foi de 36,31 
(DP=10,76). Já no grupo masculino, a média foi de 20 (DP=0) apontando, dessa forma, que a 
variação de respostas em torno do problema é pequena, uma vez que, quanto mais próximo de 
0 o desvio padrão, menor é a sua variação. Portanto, conclui-se que o nível de ansiedade dos 
acadêmicos de enfermagem da primeira fase está relacionado com o sexo destes, sendo que o 
grupo feminino apresentou maior índice no aumento da problemática, quando comparado ao 
grupo masculino.
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O alcoolismo é definido como uma dependência do indivíduo ao álcool. O uso constante e des-
controlado do álcool pode comprometer seriamente o funcionamento do organismo, resultando 
em complicações como a gastrite e a hepatite alcoólica. Além dos prejuízos socioeconômicos 
e psicológicos ao alcoolista, a Atenção Básica (AB) é a porta de entrada dos usuários na saúde 
mental. As intervenções elaboradas pela equipe da AB devem promover novas possibilidades 
de modificar e qualificar as condições de vida do alcoolista, não se restringindo apenas à cura 
de doenças. Este estudo tem como objetivo elucidar o papel do enfermeiro no acolhimento 
e elaboração de intervenções aos usuários em abuso de álcool na AB. Trata-se de um ensaio 
teórico, realizado com base na revisão bibliográfica de seis artigos científicos. Apresentando 
como descritores “Estratégia de Saúde da Família”, “Alcoolismo” e “Acolhimento de Enfer-
magem”. Na AB as ações devem ser voltadas para a detecção precoce do alcoolismo, que pode 
ser realizada através de questionários de rastreamento (Audit e Cage). Para que a equipe realize 
uma estratégia eficiente é importante a implementação de instrumentos como intervenção bre-
ve, utilizando uma técnica de tratamento baseada em conceitos cognitivos- comportamentais 
voltada à motivação do usuário e seus familiares para a mudança de hábitos. Porém, a forma 
mais frequente de o usuário alcoolista buscar o serviço de saúde é por problemas decorrentes 
do abuso do álcool como, por exemplo, doenças gástricas ou com queixas relacionadas a pro-
blemas familiares e sociais. Os profissionais demonstram desconforto e preconceito ao atender 
o sujeito alcoolizado, pois sentem-se impotentes, frustrados e impacientes, considerando estes 
usuários como um incômodo. Considera-se a AB fundamental na formulação de estratégias 
de promoção, prevenção e intervenções à população sobre o uso abusivo do álcool. Porém, os 
profissionais que compõem a ESF e demais setores da AB não se sentem preparados para aten-
der esta demanda. O enfermeiro no momento do acolhimento deve deixar de lado preconceitos 
morais sobre o usuário alcoolista e, em conjunto com a equipe de ESF, formular estratégias 
eficientes de rastreamento e direcionamento do usuário em abuso de álcool.
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A mulher, sem muito pensar, traz consigo o ato de cuidar do próximo e, muitas vezes, não leva 
em consideração que o autocuidado é de suma importância pois, para que esteja apta para cuidar, 
é preciso que ela esteja bem com sua saúde física e mental. É necessário que todos os processos 
de autocuidado sejam do seu conhecimento e abordados com a devida importância. Com isso, 
o objetivo do trabalho foi esclarecer sobre doenças femininas para auxiliar as mulheres em 
todo o processo de prevenção com o intuito de amenizar a problemática gerada quando este 
assunto não é abordado e auxiliar no desenvolvimento de hábitos de autocuidado diários. Com 
a pretensão de levar o máximo de instrução necessária sobre orientação e conhecimento sobre 
os métodos contraceptivos e as infecções sexualmente transmissíveis a todas as mulheres que 
iniciaram ou irão iniciar sua vida sexual, a fim de fazê-las sentirem seguras e amparadas sobre 
a tratativa. O estudo foi realizado de forma didática na unidade curricular de Metodologia do 
Trabalho Acadêmico através do desenvolvimento de pesquisa básica, exploratória e qualitativa 
com auxílio de formulário on-line contendo perguntas de múltipla escolha e vocabulário simples. 
Cento e oito mulheres com idades entre 17 e 49 anos participaram da pesquisa após terem ciên-
cia sobre o processo de coleta de dados através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Dessa forma, foi possível obter uma visão mais ampla referente ao tema abordado que, 
como resultado do processo de coleta de dados, foi observado que do total, apenas 55 mulheres 
foram ao ginecologista antes da sua primeira relação sexual. Consequentemente, foi notório que 
há déficit na orientação e instruções sobre a prevenção e os cuidados da saúde feminina antes 
de iniciar a vida sexual, pois de acordo com a pesquisa realizada, 31 mulheres responderam que 
não consideram estar fazendo os devidos procedimentos de prevenção para, por exemplo, iden-
tificar o câncer de mama. Conclui-se que os resultados almejados no objetivo inicial não foram 
totalmente alcançados no que tangia levar conhecimentos às mulheres. Foi possível observar 
que para esse alcance seria necessário abrangências maiores e auxílio de bases governamentais 
para implementação dessas abordagens nas grades curriculares destacando orientações de au-
tocuidados que são efetivos para a saúde da mulher desde o início de sua formação para, dessa 
forma evitar a ocorrência de doenças relacionadas à falta do autocuidado. O fator desejado será 
sempre que a mulher esteja a par de devidas informações e orientações para que não sofra com 
futuros problemas relacionados à falta do autocuidado.
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Antropologia é o estudo do homem como ser biológico, social e cultural. Dessa forma, as di-
mensões são amplas. O conhecimento antropológico é estruturado em áreas de escolhas prévias 
de alguns aspectos como a antropologia física ou biológica, antropologia social, antropologia 
cultural e arqueologia. Este trabalho tem por objetivo realizar um estudo da antropologia na 
prática de saúde em comunidades indígenas. Trata-se de um ensaio teórico organizado com 
base em registros científicos encontrados em livros e artigos publicados em periódicos on-line. 
A cultura é um englobar de funções, determinada pelo lugar de acordo com o que o indivíduo 
inserido se encontra. Entretanto, o termo cultura envolve um aglomerado de pessoas que deve 
ser vivido e compartilhado a todo momento, de acordo com a essência humana, considerando 
seus ritos, costumes, hábitos, linguagens, religião, vestimentas, culinária, costumes, entre mui-
tos outros aspectos que interfiram na vida do indivíduo. A Antropologia, Saúde e Enfermagem 
são três áreas do conhecimento que, ao relacionar-se, fazem com que o enfermeiro obtenha a 
percepção mais acurada de que o ser humano é um ser multidimensional, que vive em uma 
cultura, e ao mesmo tempo que a influência, por ela é influenciado. É evidente que esta rela-
ção está cada vez mais presente no meio da inserção do profissional. Atualmente, a saúde da 
população indígena enfrenta dificuldades nos diversos âmbitos. Nas comunidades indígenas os 
índios sofrem o risco de extinção física e cultural, expropriação de território e ameaça de seus 
conhecimentos, sistemas e organização social. Além das doenças como tuberculose, malária, 
infecções respiratórias, hipertensão, diabetes, câncer e agravos como violência, alcoolismo e 
suicídio. Muitas destas doenças antes não atingiam essa população. Seus hábitos de saúde são 
diferenciados, os indígenas procuravam os serviços quando suas patologias estavam avançadas, 
pois sua crença diz que há duas maneiras de contrair doenças, sendo elas, por provocação de 
pessoas e por provocação da natureza. Outro fator predominante para a saúde indígena é a 
higiene, pois há ambientes sujos, com odores fétidos, entre outros aspectos. Portanto, entender 
a cultura da comunidade em que trabalha facilita o trabalho da equipe de saúde. Porém, apenas 
ter entendimento não basta, é preciso respeitar e relacionar os conhecimentos e aspectos socio-
culturais dos indígenas e, ao mesmo tempo, tratar cada indivíduo como um ser único inserido 
em um mesmo espaço, mas com suas particularidades. Frente a isso, além de cuidar da saúde 
do indígena, o profissional deve considerar o mesmo como um ser humano que não apenas re-
cebe um cuidado, porém que deve participar ativamente dele. E, acima de tudo, os profissionais 
precisam se adaptar à realidade dos indígenas e não apenas impor o seu conhecimento em cima 
dos valores socioculturais destes povos.

Palavras-chave: Cultura. Indígena. Profissional.



226

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

O PAPEL DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES NO SUS

Fabiana Loch
fabiana.loch@unidavi.edu.br

Leticia Arnold
leticia.arnold@unidavi.edu.br

Maria Fernanda Steinheuser
maria.fernanda@unidavi.edu.br

Nos serviços de saúde, são recorrentes os indivíduos portadores de doenças crônicas e sofri-
mentos mentais, situações em que nem sempre o modelo biomédico é suficiente para a redução 
de sintomas e prevenção de agravos, tornando, assim, a inserção de Práticas Integrativas e 
Complementares (PICs) relevante para preencher essa carência. Nesse contexto, as PICs repre-
sentam um conjunto de recursos capazes de atuar nos diferentes aspectos da saúde, propiciando 
tanto a recuperação da saúde quanto a prevenção de doenças e agravos, sejam eles físicos ou 
mentais. Aparenta ser bem eficaz, tratando de métodos não medicamentosos e não invasivos, 
voltados ao autocuidado, que privilegiam a escuta acolhedora, o vínculo e a integração com o 
meio ambiente e a comunidade. Profissionais que desempenham esse modelo de cuidado, ofe-
recem alternativas diferentes de promoção da saúde e renovam o entendimento atual, que tende 
especialmente o que está na rotina das instituições e profissionais da área da saúde. PICs repre-
sentam uma perspectiva ampliada sobre o ser humano e o universo que o cerca, compreendem 
a integralidade da relação saúde-doença e consideram o sujeito dentro de uma dimensão global, 
ainda valorizando sua individualidade. Em sua primeira publicação, a Política Nacional de Prá-
ticas Integrativas e Complementares (PNPIC) incluía cinco práticas. Atualmente, encontram-se 
inseridos 29 tipos de práticas, que vão desde medicina tradicional chinesa até constelação fa-
miliar. Em razão da PNPIC fazer parte do sistema de saúde pública brasileiro há mais de uma 
década e sabendo que tais práticas, em geral, possuem boa aceitação e significativa efetividade, 
por meio deste estudo, pretendeu-se conhecer as características da produção científica brasileira 
sobre as PICs na atenção básica em saúde realizada nos primeiros 10 anos de implementação 
da Política Nacional que as trouxe para o Sistema Único de Saúde (SUS). O presente trabalho 
tem como objetivo esclarecer a importância das Práticas Integrativas e complementares nos 
meios de cuidado em saúde e sua intervenção no processo saúde-doença. O desenvolvimento 
metodológico sobre o tema fundamenta-se em bases teóricas da plataforma SciElo e Google 
Acadêmico, tratando-se de uma revisão da literatura. Os resultados encontrados mostram que 
as PICs não devem ser vistas como uma estratégia para reparar ou substituir os elementos do 
sistema que não funcionam de maneira satisfatória, visto que elas próprias possuem diversas li-
mitações. Essas práticas se apresentam no SUS como complemento a uma assistência em saúde 
que já exerça bom funcionamento, dessa forma, podem vir a contribuir para complemento e me-
lhoramento de uma assistência já efetiva, oferecendo estratégias de autocuidado, promoção de 
saúde e qualidade de vida. Conclui- se que, as práticas integrativa e complementar têm amplo 
potencial de melhoramento dos serviços de saúde, não apenas da atenção básica, mas também 
em outras instituições de saúde.

Palavras-chave: Assistência Integrativa. Saúde Pública. Terapias Complementares.
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A doação de órgãos e tecidos consiste na remoção destes para fins de transplantes e tratamen-
tos. Existe uma desproporção entre o crescimento da demanda por órgãos para transplante e o 
número realizado efetivamente. O presente estudo refere-se a um ensaio teórico da literatura, 
tendo como objetivo descrever as responsabilidades e a importância do conhecimento do en-
fermeiro frente ao processo de doação de órgãos relacionado ao paciente em morte encefálica. 
Para elaboração deste artigo foi realizada busca on-line a partir de publicações científicas de 
enfermagem indexadas na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Biblioteca Ele-
trônica Científica Online (SciELO), em bases de órgãos não governamentais, no período de 
2015 a 2020. Atendendo os critérios de inclusão, foram selecionados 10 artigos, sendo quanto 
ao país do estudo 90% e 10% de países estrangeiros. Foram construídas duas categorias para 
análise: 1) Educação e 2) Assistência. A partir dos resultados obtidos identificou-se que a en-
fermagem participa ativamente de todas as etapas do processo de doação de órgãos e tecidos, 
estando tanto na assistência indireta ao paciente na gestão dos serviços, comissão intra-hospita-
lar, quanto na assistência direta prestando cuidados à beira do leito bem como prestando assis-
tência à família durante todo processo. Além disso, demonstrou algumas falhas importantes no 
processo como falta de infraestrutura, materiais e lacunas de conhecimento técnico e científico 
por parte dos profissionais que atuam na área, o que demonstra a importância de se elaborar 
programas que visem a qualificação dos profissionais e estratégias que insiram o tema entre os 
cursos de graduação na área da saúde.
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A senescência está relacionada às alterações decorrentes do processo fisiológico de envelhe-
cimento. A otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo 
de melhorar a qualidade de vida à medida que estas envelhecem, configura o envelhecimento 
ativo. Este estudo tem como objetivo apresentar o papel da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
na promoção do envelhecimento ativo. Trata-se de um ensaio teórico, realizado com base na 
revisão bibliográfica de oito artigos científicos. As buscas nas bases de dados foram realizadas 
considerando-se os descritores “envelhecimento ativo”, “estratégia de saúde da família” e “al-
terações fisiológicas no processo de envelhecimento”. Quando o indivíduo envelhece ocorrem 
mudanças fisiológicas como a diminuição da audição e da percepção de espaço, os ossos fi-
cam mais frágeis e a função pulmonar diminui. Além das alterações biopsicossociais inerentes 
ao envelhecimento, condições como polipatologia e polifarmácia influenciam no processo de 
envelhecer. A ESF tem o papel de promover o envelhecimento saudável, e para tanto precisa 
considerar as características individuais de cada sujeito, suas condições econômicas e a quali-
dade de vida da população assistida. Os grupos de promoção de saúde são estratégias ofertadas 
que possibilitam à população idosa práticas de lazer, troca de experiências e interação social. 
Com isso, os idosos tendem a reduzir riscos de complicações e agravos de saúde, pois além 
da socialização junto a pessoas com condições de saúde semelhantes, aprendem sobre novos 
hábitos alimentares, o uso correto de medicamentos e a prática de atividade física. Nos grupos 
de promoção da saúde os idosos são estimulados a realizar as atividades da vida diária, reduzir 
o estresse e a depressão. Para que o indivíduo envelheça de forma independente e em um am-
biente seguro, cinco fatores devem estar presentes: ter uma vida independente, casa, ocupação, 
afeição e comunicação. Este é o contexto para a atuação das equipes de saúde da família. Entre-
tanto, os profissionais da Atenção Primária à Saúde direcionam suas ações para o tratamento de 
doenças crônicas, e não tencionam intervir no processo natural do envelhecimento. A promoção 
da saúde deveria estar incluída, profilaticamente, como ação de saúde junto a grupos de pessoas 
adultas-jovens. Por outro lado, a realidade traz que as ações educativas dessa faixa etária ficam 
em segundo plano. A escassez de informação causada pela ineficiência da construção dos sabe-
res resulta na falta de participação do idoso como protagonista do autocuidado. Reconhece-se 
a importância da ESF na construção do envelhecimento ativo. Os profissionais de saúde devem 
considerar o processo natural de envelhecimento e a educação em saúde da população mais jo-
vem, buscando conscientizar as pessoas a reduzir agravos e doenças que afetam negativamente 
o processo de envelhecimento.
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cimento.
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Os cuidados paliativos consistem em um campo interdisciplinar de cuidados totais, ativos e 
integrais, destinados a melhorar a qualidade de vida do paciente sem possibilidades de cura e 
dos seus familiares, por meio de avaliação e de tratamento adequado para o alívio dos sintomas, 
decorrentes da fase avançada de uma doença, além de proporcionar suporte psicossocial e es-
piritual, em todos os estágios, desde o diagnóstico até o período de luto da família. O presente 
estudo refere-se a um ensaio teórico da literatura, com o objetivo de identificar quais são as 
atribuições e ações do enfermeiro na assistência aos cuidados paliativos a partir de publicações 
científicas de enfermagem indexadas na base de dados Scientific Electronic Library Online 
(Scielo), Ebsco, através dos links disponibilizados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), em 
bases de órgãos não governamentais, no período de 2013 a 2020. Atendendo os critérios de in-
clusão foram selecionados 10 artigos, sendo quanto ao país do estudo, 100% do Brasil. Foram 
construídas duas categorias para análise: 1) Educação e 2) Assistência. A partir dos resultados 
obtidos identificou-se que a equipe de enfermagem atua de modo interdisciplinar visando um 
cuidado profissional que visa reduzir o sofrimento e promover conforto e dignidade humana 
à pessoa com doença grave e sua família, numa perspectiva de atendimento às necessidades 
humanas básicas afetadas de ordem física, emocional, espiritual e social. Sendo claramente 
visualizado o papel do enfermeiro como membro desta equipe fazendo uso da comunicação 
que é de extrema importância para um cuidado de qualidade e com êxito nos objetivos dessa 
assistência prestada.
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A saúde mental aparece como um dos componentes essenciais na área da saúde, sendo o pro-
fissional de enfermagem referência para os demais, mas para exercer o cuidado é necessário 
cuidar-se e garantir sua própria saúde mental. Tendo em vista que muitas vezes a própria equipe 
ou o profissional individual não percebem os problemas e patologias aos quais estão expostos, 
o trabalho de pesquisa teve por objetivo tornar mais explícitas as condições do ambiente de tra-
balho que levam o profissional de enfermagem ao sofrimento psíquico. A pesquisa se qualifica 
como exploratória, de abordagem qualiquantitativa, realizada através de uma pesquisa de cam-
po, em estabelecimento da área da saúde, situado na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. 
Foi aplicado questionário semiestruturado com 12 profissionais de enfermagem, contendo cin-
co perguntas, quatro perguntas de caráter objetivo e uma descritiva, para obter-se dados como 
satisfação, realização e relacionamento com os outros membros da equipe pelo qual atuam. 
Após o levantamento dos dados, foi possível perceber resultados positivos quanto ao método 
utilizado. De acordo com os resultados obtidos, 83,3% dos profissionais que responderam ao 
questionário sentem-se sobrecarregados, enfatizando que 58,3% dos profissionais atuam apenas 
de um a cinco anos na área. Foi relatado que 66,7% desses profissionais já sentiram necessidade 
de procurar ajuda psicológica. Em relação à pergunta dissertativa mencionada no final do ques-
tionário, pode-se observar que a grande problemática, de acordo com a maioria das respostas, 
é a falta de reconhecimento, sobrecarga e desvalorização destes profissionais em relação ao 
trabalho que desempenham. Assim, se faz necessário uma atenção especial dos gestores e em-
pregadores voltada à saúde mental do profissional de enfermagem que se dedica à promoção e 
recuperação dos demais indivíduos, para promover o bem-estar do mesmo e, consequentemen-
te, a melhoria da assistência prestada ao paciente.
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Linfoma é uma doença cancerígena que acomete o sistema linfático, é caracterizada pelo cres-
cimento celular desordenado e de forma descontrolada no interior dos linfonodos, ou seja, no 
sistema que atua na defesa do organismo, sendo assim, é um mal que afeta diretamente a imuno-
logia do paciente e geralmente é causador de imunodeficiência grave. Nos casos de linfoma, o 
diagnóstico médico é necessário, o tratamento deve ser iniciado da forma mais rápida possível, 
para que a deficiência imune não se torne a porta de entrada para outras complicações. O quadro 
clínico varia de acordo com a gravidade, tipo e localização dele no organismo.  Desta forma, o 
objetivo do presente trabalho é analisar a atuação fisioterapêutica no tratamento de linfomas, vi-
sando a qualidade de vida do paciente. Esse estudo caracteriza-se por ser uma revisão de livros 
e artigos científicos encontrados no site de busca Google Acadêmico, totalizando quatro artigos 
e um livro, datados entre 2010 e 2020. Os materiais científicos apontam a eficácia do processo 
de Fisioterapia no auxílio do tratamento, apresentando resultados positivos quanto à integri-
dade e, por vezes, melhora no quadro clínico do paciente. É enfatizado nos estudos científicos 
que a atuação do fisioterapeuta é um processo necessário e coadjuvante ao tratamento médico, 
contribuindo com o controle de sintomas, uma vez que os mesmos podem sofrer oscilações em 
sua intensidade ao longo deste processo. Frente a isso, pode-se concluir que os métodos fisiote-
rapêuticos contribuem positivamente na recuperação oncológica em geral, sendo em ambiente 
hospitalar ou não, é necessário que esses dados sejam disseminados na área de estudos da saúde 
e no senso comum da população em geral, para que os pacientes saibam do auxílio que podem 
receber durante o combate de linfomas.
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Também conhecida como doença de Werdnig-Hoffmann, a AME tipo I é um distúrbio genético 
progressivo dos motoneurônios da medula espinhal, caracterizado por desenvolver sintomas e 
complicações motoras e/ou musculares, como hipotonia, fraqueza muscular e comprometimen-
to respiratório grave. Dessa forma, denota-se e atribui-se que a fisioterapia, que estuda, previne 
e trata disfunções cinéticas funcionais de órgãos e sistemas do organismo humano, pode ser um 
método de intervenção eficaz no tratamento e promoção da qualidade de vida dos indivíduos 
acometidos pela doença. Sendo assim, o presente estudo objetiva explorar resultados referentes 
ao desenvolvimento motor e à melhoria da qualidade de vida em crianças portadoras da AME 
tipo I, quando submetidas a práticas fisioterápicas. Visando a concretização da pesquisa sobre 
a coerência do uso da fisioterapia em pacientes com AME, foi realizada uma revisão bibliográ-
fica de caráter exploratório e abordagem qualitativa, com base nas seguintes palavras chaves: 
“Doenças Neuromusculares”, “Técnicas Fisioterapêuticas” e “Doença de Werdnig-Hoffmann”, 
nas bases de dados Google Acadêmico, PubMed e PEDro (Physiotherapy Evidence Database). 
Em relação ao idioma de publicação, houve restrições para português e inglês, e não houve 
restrições quanto ao ano de publicação para inclusão do artigo na pesquisa. Além do idioma, 
para que o estudo fosse pautado na revisão, foram inseridos os seguintes critérios de inclusão: 
crianças (com idades de 0 a 3 anos) portadoras da AME tipo I, que tivessem sido submetidas a 
sessões de fisioterapia, apresentando dados referentes ao desenvolvimento motor, cognitivo e/
ou qualidade de vida. Demais diagnósticos, idades ou investigações foram descartadas. Prelimi-
narmente, foram encontrados mais de 70 artigos pela busca nas bases de dados, mas apenas seis 
foram avaliados e incluídos na referente pesquisa. Após realizar o levantamento de todos os da-
dos fornecidos nos estudos encontrados, foi possível observar que as crianças com AME tipo I 
passam a apresentar melhoras significativas após a serem submetidas a procedimentos fisiotera-
pêuticos, estimulando a fortificação muscular, que impacta no desenvolvimento de habilidades 
da respiração, deglutição e auxilia a sentar sem apoio, além de propiciar melhora na atenção, 
o que facilita a interação no ambiente familiar. Pode-se concluir, portanto, que a abordagem 
fisioterapêutica apresenta um impacto satisfatório no prognóstico das crianças portadoras da 
síndrome, proporcionando uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, aumentando a 
expectativa de vida destes pacientes.
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As lesões de Plexo Braquial podem ter diversas sintomatologias apresentadas pelo paciente, 
devido a sua variedade de fibras que podem ser lesionadas, tanto sensitivas quanto motoras ou 
mistas. Segundo Flores (2006), “10% a 20% das lesões do sistema nervoso periférico envolvem 
o plexo braquial”. As características da sintomatologia estão relacionadas com as diferentes 
alturas de lesões e seus mecanismos de lesão. É de extrema importância para o profissional de 
saúde o amplo conhecimento de anatomia e fisiologia do membro superior, tórax e aparelho 
respiratório para melhor avaliar a sintomatologia. Este estudo tem como objetivo investigar as 
alterações anatomofisiológicas causadas por diferentes tipos de lesões em plexo braquial. Trata-
-se de uma revisão bibliográfica onde foram utilizados materiais de base de dados como Scielo, 
Google Scholar e documentos digitais através dos descritores da saúde: “Brachial Plexus”, 
“Anatomy” e “Physiology”. Existem classificadas por altura de traumatismo, pelo menos nove 
tipos diferentes de lesões do Plexo Braquial. Os danos são diferentes dependendo da altura de 
traumatismo das fibras que saem das raízes de C5 a T1, sendo as lesões altas mais conhecidas 
por paralisias como Erb-Duchene, Klumpke ou, até mesmo, Erb-Klumpke (resultado de lesão 
total do plexo braquial). Já as lesões distais têm características de sintomatologia regional espe-
cífica do nervo afetado e responde às funções específicas de tal nervo. O aprofundamento dos 
estudos em anatomia e fisiologia do aparelho musculoesquelético de membros superiores, tórax 
e musculatura respiratória acessória são essenciais para a rotina do profissional da saúde e o me-
lhor atendimento do paciente lesionado, visando a melhora da qualidade de vida do indivíduo.
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A cirurgia cardiovascular no Brasil é um procedimento bastante comum. Em um estudo feito 
na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, cerca de 58% das pessoas submetidas a esse tipo 
de procedimento sofrem com complicações decorrentes da cirurgia cardíaca. A fisioterapia pós-
-cirúrgica, em geral, é mais oferecida em casos de pacientes considerados de alto risco, mui-
tos destes são obesos, idosos ou possuem quadro clínico de imunodeficiência, mesmo tendo o 
conhecimento que essa atuação é importante para o acompanhamento pós-cirúrgico de todos 
os pacientes. Sabe-se que qualquer complicação que surja nesse procedimento é prejudicial 
ao paciente e necessita de atenção e qualidade de tratamento. Sendo assim, justifica-se esse 
estudo para demonstrar o acompanhamento do profissional da fisioterapia no pós-operatório e 
avaliar a importância do profissional fisioterapeuta no processo pós-operatório cardiovascular. 
Esse estudo caracteriza-se por ser uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo, com artigos 
científicos encontrados no site de busca Google Scholar, totalizando três artigos datados entre 
2008 e 2015. A fisioterapia cardiovascular é de grande valia para o cuidado da população em 
geral que é submetida a esses procedimentos. É enfatizado que o processo fisioterapêutico pode 
auxiliar no tratamento do paciente, contribuindo positivamente em fatores como a frequência 
respiratória e cardíaca e na diminuição de complicações pós-cirúrgicas, como inchaços e in-
flamações, para isso, é de suma importância que a atuação multiprofissional seja de qualidade 
e realizada por profissionais habilitados. Dessa forma, o auxílio da fisioterapia contribui de 
maneira positiva para os processos pós-cirúrgicos cardíacos, tendo como objetivo diminuir as 
chances de complicações cardiorrespiratórias e cardiovasculares e podendo reduzir o tempo de 
internação em alguns casos, tornando-se importante e necessário para melhora na recuperação 
e, posteriormente, no bem-estar do indivíduo. É relevante que o trabalho fisioterapêutico seja 
disseminado em processos pós-cirúrgicos cardíacos, pois contribui com a recuperação de qual-
quer indivíduo. Também há a necessidade de boa formação profissional para os fisioterapeutas 
que desejarem seguir essa área de atuação, para que assim, desempenhem a sua função da me-
lhor forma possível.
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O organismo sofre muitas alterações fisiológicas com o processo de envelhecimento, dentre 
essas, ocorre a diminuição da contração muscular devido à fraqueza muscular, equilíbrio cor-
poral alterado que contribui para uma alteração na marcha e instabilidades, levando os idosos a 
quedas, sendo uma das principais causas de internação e incapacidades funcionais. Outro fator 
é a predisposição à osteoporose que causa diminuição da densidade óssea, aumentando a fra-
gilidade, levando à queda e a uma possível fratura. A cinesioterapia usa dos movimentos como 
uma forma de terapia e tem por finalidade a melhora da força, resistência a fadiga, coordenação 
motora, flexibilidade e mobilidade, auxiliando nas atividades de vida diária representando um 
papel essencial na fisioterapia e reabilitação. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é 
apresentar a influência e a importância da cinesioterapia no tratamento fisioterapêutico. Trata-
-se de uma revisão bibliográfica com a busca de artigos nos sites: Scielo, Google Acadêmico 
e PubMed, relacionados a tratamento fisioterapêutico em idosos por meio da cinesioterapia. O 
total de sites e artigos relacionados ao tema chega a 12. As referências utilizadas mostraram a 
importância do uso do movimento para prevenção de quedas de idosos através da cinesiotera-
pia. A cinesioterapia trata-se de um treinamento planejado e sistemático a partir de movimentos 
corporais que auxiliam no equilíbrio, nas alterações da marcha, busca aliviar a dor, melhora a 
força muscular, a mobilidade, a flexibilidade, o equilíbrio postural e, consequentemente, pro-
move a qualidade de vida e reduz o risco de quedas. Ela também auxilia na prevenção e trata-
mento de doenças reumáticas, como a osteoartrite, que atinge preferencialmente as articulações 
que suportam grandes quantidades de peso e que requerem frequente utilização, como é o caso 
dos joelhos, gerando assim grande incapacidade funcional e maior risco de quedas, além de 
promover um efeito anti-inflamatório, o que pode atenuar a inflamação sistêmica e reduzir a 
ingestão medicamentosa. Sendo assim, conclui-se que um programa cinesioterapêutico auxilia 
na melhora do equilíbrio, o que resulta numa diminuição e prevenção de quedas e aumento da 
independência funcional (ganho de força muscular, equilíbrio, propriocepção) melhorando a 
capacidade para desempenhar as funções e atividades de vida diárias.
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A espasticidade é uma das principais complicações neuromotoras do acidente vascular cerebral. 
Caracterizada por um aumento da atividade muscular, de forma involuntária, que resulta em 
adaptações na morfologia muscular. A toxina botulínica ou Botox, como é conhecida popular-
mente, atua nos terminais nervosos da junção neuromuscular, inibindo os moduladores que ati-
vam a contração do músculo. Dessa forma, é de grande utilidade para o tratamento de distúrbios 
em que ocorra excesso de contração muscular. O objetivo é relatar a eficácia da aplicação da 
toxina botulínica em pacientes com espasticidade, salientando a importância do acompanha-
mento fisioterapêutico durante todo o tratamento. Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde 
foram utilizados materiais da base de dados como Scielo, PEDro, Google Scholar e documentos 
digitais. Os critérios de inclusão foram materiais que reportavam a inclusão da toxina botulínica 
no tratamento de espasticidade, de forma clara, incluindo informações sobre a importância do 
acompanhamento fisioterapêutico. É absolutamente necessário que o paciente receba fisiotera-
pia que potencialize a mobilidade e a força da musculatura. Programas de tratamento cinesio-
terapêuticos são fundamentais após a injeção da droga, eles têm como objetivo adequar o tônus 
muscular, alongar e fortalecer o músculo, estimular a transferência de peso no membro lesado 
e inibir a reação positiva de apoio, além de orientar os cuidadores quanto à realização diária 
dos exercícios de alongamento em casa. O presente trabalho conclui que a toxina botulínica é 
uma técnica segura e eficaz, que pode ser utilizada como tratamento coadjuvante à fisioterapia 
no tratamento da espasticidade, desde que se sigam as recomendações de uso e que se leve em 
consideração o quadro clínico do paciente.
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A acupuntura é uma técnica terapêutica desenvolvida na China há mais de 500 mil anos. A 
técnica utiliza agulhas em alguns pontos específicos do corpo para tratar doenças físicas e 
emocionais. São utilizadas agulhas de variadas espessuras e comprimentos, os pontos são vias 
meridianas, que quando bloqueadas podem impedir a passagem do fluxo das energias vitais. 
Quando a agulha é inserida no corpo tem a capacidade de estimular o tecido conjuntivo causan-
do uma micro tração tecidual, estimulando os músculos e nervos sensitivos pequenos. Ao longo 
do meridiano existem em torno de 309 pontos que podem ser utilizados para suavizar, intensi-
ficar, bloquear e, até mesmo, estimular e equilibrar toda a energia do corpo. A metodologia foi 
bibliográfica exploratória na base de dados da PubMed, Lilacs, Google Acadêmico e Scielo, 
utilizando como termo de procura as palavras acupuntura, lombalgia e intervenção. Os artigos 
mostraram que o método pode ser utilizado pelo fisioterapeuta. Como é uma profissão que exi-
ge muita cautela à dor e às lesões no dia a dia, pode-se estar utilizando a técnica da acupuntura 
para auxiliar na melhora da dor desse paciente. Como tratamento complementar, tem um exce-
lente resultado e possui efeitos na dor lombar que é uma das maiores causas de afastamento de 
empresas hoje registrado, afetando muitas pessoas que acabam gerando um maior custo para 
as empresas e para o sistema único de saúde. Esse tipo de dor lombar continua por um longo 
período, afetando em vários aspectos da vida como distúrbio do sono, depressão e irritabilidade.
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O câncer refere-se a um grupo de doenças neoplásicas que transformam as células normais do 
corpo em células malignas. Câncer de cabeça e pescoço concerne em tumores malignos do trato 
aero digestivo superior. O maior subgrupo dos carcinomas de cabeça e pescoço é o câncer oral, 
surgindo nas mucosas da boca (lábios, base da língua, língua, assoalho bucal e palato duro), 
faringe e laringe. A incidência de metástases dos carcinomas primários da boca e orofaringe 
pode chegar a 85%. O tratamento é agressivo, podendo levar a complicações pós-operatórias e a 
disfunções musculoesqueléticas que interferem nas atividades da vida diária. Os níveis socioe-
conômicos baixos estão entre as principais causas dessa incidência. A fisioterapia deve ser rea-
lizada para impedir a perda da funcionalidade, assim como minimizar a dor oncológica agindo 
como analgesia e fazendo com que os pacientes tenham diminuição das deformidades, evitando 
complicações como mucosite oral, diminuição da amplitude de movimento cervical e fadiga 
relacionada ao câncer, que leva à diminuição da capacidade funcional. Desta forma, o objetivo 
do presente trabalho é a compreensão e conscientização sobre o papel da fisioterapia frente a 
esta patologia. Trata-se de uma revisão de livros e artigos, com a utilização dos seguintes sites 
de busca: Google acadêmico e SciELO relacionados à câncer de Boca. Foram analisados quatro 
artigos que datam de 2010 até 2020. Em geral, os métodos terapêuticos utilizados nos tumores 
de cabeça e pescoço são a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. O fisioterapeuta é peça 
importante para recuperação, reabilitando e agindo no tratamento paliativo. De acordo com a 
literatura, podem-se evidenciar diversas complicações, entre elas, as mais comumente relatadas 
são dor e inabilidade funcional. No que diz respeito às alterações fisiológicas advindas da ci-
rurgia e de Radioterapia, tem-se a possibilidade do uso de traqueostomia e sonda nasogástrica 
podendo gerar afonia, causar deficiências na deglutição e mastigação, no olfato e no controle de 
secreções, além de restrição dos movimentos do ombro e do pescoço. A literatura aponta para 
o uso de cinesioterapia, drenagem linfática manual, exercícios respiratórios, entre outros, como 
recursos, com o propósito de restaurar ou melhorar as alterações funcionais decorrentes de ci-
rurgia e radioterapia, dentre outros casos que se faz necessária a presença de um fisioterapeuta 
no âmbito de recuperação. Perante o exposto, pode-se concluir que a presença do profissional 
de fisioterapia durante o tratamento de pacientes com essa neoplasia, é indispensável dado que 
para um tratamento de sucesso e assertivo faz-se necessárias as habilidades desse profissional 
visando um melhor resultado da equipe multidisciplinar que está tratando o mesmo.
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Na atualidade, sabe-se que várias atividades de vida exigem esforço físico que pode vir a causar 
várias disfunções fisiológicas e alterações anatômicas. Como potencializadores ou amenizado-
res desse processo, há fatores como a ergonomia do ambiente que são desempenhadas tais fun-
ções. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise ergonômica de uma sala de 
aula e verificar possíveis inadequações. Para a efetivação de tal estudo, foi realizada uma ava-
liação de uma sala de aula de um centro universitário, localizado no interior do estado de Santa 
Catarina. Para a análise, utilizaram-se checklists, uma trena para as medidas antropométricas, 
o aplicativo “Decibelímetro” para verificar os níveis de ruídos, o aplicativo “Luxímetro” para 
avaliar a intensidade luminosa, em lux, do ambiente, e um celular para registrar imagens. Como 
resultado, foram encontradas três variações de cadeiras, sendo que todas possuíam encosto e 
assento almofadado, porém apenas a cadeira do professor possuía apoio de braços. Houve va-
riações de cerca de três centímetros entre os tipos de cadeiras. Nenhuma possuía rodas e ajuste 
de altura do assento e do encosto. Já as mesas se mostraram com tamanho insuficiente para 
uma boa execução de todas as atividades e alcance dos objetos de trabalho. Além disso, não 
havia mesas com bordas arredondadas, inclináveis e com altura regulável. Observou-se, ainda, 
que as tomadas não estão niveladas e estão com baixa altura, em relação ao solo, necessitando 
que os alunos e professores se agachem para utilizarem. Já a lousa era de vidro, o que a pro-
porciona uma característica reflexiva, atrapalhando a visualização do conteúdo. No ambiente, 
há retroprojetor, porém para acessá-lo é necessário subir em cima de uma cadeira, pois ele está 
muito alto, fazendo com que o botão de ligar e desligar esteja consideravelmente inacessível. 
Em relação à iluminação, foi constatada a existência de luzes fluorescentes, além de uma boa 
iluminação geral. Já em relação aos níveis de ruídos, foram considerados bons, apesar de haver 
fatores externos que atrapalham a concentração, como é o caso do fluxo de pessoas no corredor, 
condicionador de ar, portão de acesso ao estacionamento, rodovia e geradores. Além disso, 
durante a aplicação do check list de segurança, observou-se que o ambiente não possui sinali-
zação e nem extintores de incêndio dentro da sala, estando disponíveis apenas nos corredores, 
evidenciando-se um grande perigo, haja vista que ao lado da porta há um painel de energia, ou 
seja, um local de possível foco de incêndio, isolando todas as pessoas que estiverem no recinto. 
Por fim, conclui-se que o ambiente da sala de aula possui vários problemas ergonômicos que 
influenciam na saúde, segurança e no rendimento dos acadêmicos.
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O jiu-jítsu brasileiro (BJJ) é descrito como uma arte marcial japonesa muito complexa e secular, 
na qual ocorrem golpes de alavancas, torções e pressões com a finalidade de levar o oponente 
ao chão e, assim, por fim dominá-lo, finalizando a luta. Frente a isso, observa-se que pratican-
tes de Jiu-Jítsu cada vez mais se aperfeiçoam com o decorrer das graduações na modalidade e 
tempo de treinamento, todavia é fato que, de certa forma, em se tratando de uma arte marcial, 
ainda ocorrem inúmeras lesões, devido à complexidade das competências exigidas, bem como, 
ocasiona diversos benefícios à saúde e qualidade de vida, onde o profissional da fisioterapia 
atua constantemente, no âmbito da prevenção, manutenção ou reabilitação. A presente pesquisa 
possui como objetivo aprofundar os conhecimentos a respeito desta modalidade que cresceu e 
se tornou cada vez mais presente na sociedade brasileira. Ademais, correlaciona-se às lesões 
causadas durante a prática desta arte marcial milenar. Obteve-se um embasamento a partir de 
uma revisão de literatura. O trabalho foi elaborado através do uso da base de dados Google 
Acadêmico. As palavras-chave utilizadas na pesquisa foram: arte marcial, saúde e tratamento 
fisioterapêutico. O total de artigos obtidos na presente pesquisa foi de 10, entretanto, três foram 
excluídos. Os artigos remanescentes se situam entre 2010 e 2020. Visaram analisar métodos 
preventivos e formas de tratamentos fisioterapêuticos para as possíveis lesões causadas durante 
a prática desta modalidade, minimizando assim os danos ao corpo e à mente de indivíduos, e 
maximizando os benefícios da modalidade. Por meio dos estudos, destacou-se a importância da 
prática de qualquer atividade física, não necessariamente Jiu-jitsu, mas por ser um exercício que 
trabalha o condicionamento físico, elasticidade, raciocínio lógico e estratégia. Os benefícios re-
sultantes da união de todas as unidades motoras funcionais envolvidas do organismo, tendem a 
melhorar conforme a dosagem de treino e dedicação. Além disso, o estilo de luta ofereceu aos 
praticantes técnicas eficientes de defesa pessoal, podendo ser aplicadas para salvar vidas em 
situações hostis. Pode-se concluir que a ação fisioterapêutica corresponde a tratamentos eficien-
tes em decorrer das lesões causadas pela prática da modalidade, visando, consequentemente, a 
reabilitação destas e prevenções futuras, garantindo mais segurança na prática do esporte para 
obtenção de uma maior qualidade de vida.
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Considerada uma doença crônica que afeta a vida da população, a Diabetes Mellitus (DM) é ca-
racterizada por deficiência total ou parcial do hormônio insulina. Sendo resultante da adaptação 
metabólica ou alteração fisiológica em quase todas as áreas do organismo, altamente prevalente 
e com aumento progressivo na sua incidência, acarretando a primeira causa de amputação de 
membros inferiores (MMII) e a principal causa de internações hospitalares. A amputação é a 
retirada parcial ou total de um membro, que pode levar o paciente a desenvolver limitações, 
deixando, muitas vezes, sequelas irreversíveis. Entre as causas mais comuns de amputação de 
membros inferiores encontra-se: as vasculares, traumáticas, tumorais, infecciosas, congênitas e 
iatrogênicas. Diante disso, a fisioterapia tem importante papel e diferentes formas de interven-
ção no processo de reabilitação e reeducação funcional nestes pacientes. Frente a isso, o ob-
jetivo do presente trabalho é demonstrar a atuação da Fisioterapia em pacientes diabéticos em 
pós-amputação de membros inferiores. Este estudo trata-se de uma revisão de livros e artigos, 
onde foram utilizados os seguintes sites de busca: Scielo e Google Acadêmico relacionados 
à DM, amputação de membros inferiores e formas de atuação por meio da fisioterapia. Por 
meio dos termos em português: “fisioterapia, amputação e diabetes”. O total de artigos e sites 
relacionados ao tema que foram consultados são oito. Os artigos escolhidos e analisados datam 
de 2005 até 2020. Os achados demonstram que a fisioterapia atua em diversos aspectos, como 
na prevenção, na reabilitação e no tratamento das complicações que surgem em consequência 
da amputação. Segundo os estudos, o indivíduo tende a apresentar quadros de sensação do 
membro fantasma, relacionados à dor ou sensibilidade na extremidade amputada. Assim como, 
outros sintomas associados: cansaço frequente, irritabilidade, formigamento ou câimbras, di-
ficuldade na cicatrização de feridas, infecções fúngicas, entre outros. A fisioterapia precisa ser 
realizada logo após a amputação, atuando no posicionamento correto no leito, dessensibilização 
do coto, exercícios ativo-assistidos, ativo-livres e isométricos, uso de bandagens, exercícios 
de propriocepção, trabalho do membro contralateral e membros superiores e treino de marcha. 
Tendo como objetivo a manutenção da amplitude de movimento, aumento de força muscu-
lar, equilíbrio e adaptações da marcha de acordo com a possibilidade do paciente, envolvendo 
orientação e condutas de prevenção e reabilitação. A partir disso, pode-se concluir que a ampu-
tação não necessariamente é o fim de uma etapa ou simplesmente a perda de um membro que 
irá gerar incapacidades, mas, o início de uma nova fase, pois, como houve perda de um membro 
e diversas alterações associadas, se eliminou o perigo da perda da vida, ou alívio a sofrimentos 
intoleráveis. Auxiliando de forma positiva na independência funcional pré e pós-protetização, 
tornando o amputado seguro nas suas relações diárias.

Palavras-chave: Amputação. Diabetes. Fisioterapia.



243

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA OBSTÉTRICA: PARTO E PÓS-PARTO

Maria Eduarda Hermes Sutil Velho
mariaeduarda.velho@unidavi.edu.br

Francine Stein
francinestein@unidavi.edu.br

A gravidez é considerada um período de transição normal, que favorece o desenvolvimento 
emocional da mulher e da família para a chegada do bebê. Esse período, no entanto, dotado 
de turbulências, deve ser acompanhado e apoiado por familiares, amigos e pessoas capazes de 
fortalecer as mulheres a enfrentar inseguranças propícias a aparecer. Dentro deste contexto, a 
fisioterapia obstétrica faz-se presente nas diferentes fases, no parto e pós-parto, com exercícios 
pélvicos liberados após o terceiro semestre de gestação preparando mãe e bebê em direção a 
um parto saudável. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo descrever a atuação 
da fisioterapia obstétrica e ginecológica durante o período de gravidez, no parto e no pós-par-
to. Inicialmente para a expansão do conhecimento foram selecionados 14 artigos com destino 
à leitura na íntegra. Ademais, trata-se de uma revisão bibliográfica onde a solidificação deste 
processo ocorreu por meio das bases de dados: Google acadêmico, SciElo e PubMed utilizando 
os descritores da saúde: “Obstetric physiotherapy OR pregnant women”. Nesta pesquisa houve 
restrição de idioma: inglês e português, bem como seu ano de publicação, a partir de 2010. 
Como critérios de inclusão têm-se os artigos que abordam gestantes que tivessem vivido a 
experiência de ter os recursos terapêuticos aplicados por fisioterapeutas obstétricos e ginecoló-
gicos. E como parâmetro de exclusão, foram descartados artigos que constam intervenções de 
outros profissionais da área. Nos artigos incluídos neste estudo, observou-se que a área da fisio-
terapia proporciona a essas mulheres garantia de um sistema circulatório ativo, assim, fazendo a 
prevenção de possíveis disfunções como trombose. Além disso, o fortalecimento dos músculos 
do assoalho pélvico junto a reeducação da função respiratória, não só facilitam o trabalho de 
parto, como também fazem com que a gestante se sinta segura e mais confortável, e para mo-
mentos extremos, os métodos de analgesia para amenizar a dor também são válidos. Pode-se 
concluir a necessidade de uma atenção qualificada por parte dos profissionais de saúde a fim de, 
enfrentar tais alterações advindas desse tempo de transição. É imprescindível uma assistência 
pré-natal de alta qualidade, com um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, assegu-
rando melhorar a qualidade de vida das gestantes neste período e evitar futuras complicações.
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A fisioterapia dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal tem se tornado uma 
área de suma importância dentro do ambiente hospitalar, não só para o recém-nascido, mas 
também para seus familiares. Visto que o objetivo é tornar o tempo de internamento o menor 
possível e de promover resultados importantes na melhora da qualidade de vida, sendo funda-
mental desde o momento crítico da doença, como também durante o período de estabilização 
e melhora com intuito de promover a reabilitação precoce e funcional do paciente. O propósito 
deste estudo foi descrever a atuação do fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva 
neonatal. O método empregado foi de revisão bibliográfica, realizada com base em artigos 
científicos que discorrem sobre o tema em banco de dados eletrônicos na revista on-line Scielo, 
PubMed, Lilacs, Cinergis, Renovare e Assobrafir, com publicações dos últimos onze anos. Con-
siderou-se como resultado desta tese que o fisioterapeuta vem ganhando notória importância 
no manejo com esses pacientes, pois consegue aliar sua aptidão reabilitadora com a prevenção 
de outras patologias. Essa área exige conhecimentos que possam lhe permitir atender a criança 
desde suas necessidades mais básicas. Dentre elas, a estimulação global do desenvolvimento 
neuropsicomotor, como também necessidades específicas, como a reeducação e melhora na 
função respiratória, favorecer as trocas gasosas, padronizar o suporte ventilatório, prevenir e 
tratar complicações pulmonares, estabilizar a permeabilidade das vias aéreas e favorecer o des-
mame da VM e oxigenoterapia estão entre os principais objetivos da assistência fisioterapêutica 
aos recém-nascidos, visto que os principais problemas de saúde mais comuns entre os recém-
-nascidos de uma UTI Neonatal são os respiratórios, cardíacos e neurológicos. Conclui-se que a 
função do fisioterapeuta no atendimento em UTIs Neonatais é identificar o melhor tratamento, a 
fim de intervir precocemente nas possíveis disfunções motoras provenientes do tempo de inter-
nação prolongada dos RNs. Com isso, é perceptível que cada vez mais a inserção do profissio-
nal fisioterapeuta se faz necessária na assistência multidisciplinar ao recém-nascido pré-termo.

Palavras-chave: Fisioterapia. Terapia Intensiva em Pré-termos. Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal.
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O joelho é uma das maiores articulações do nosso corpo, confere sustentação a todo o peso do 
corpo e, também, recebe grande carga quando praticamos algum tipo de exercício. A articula-
ção do joelho é a mais vulnerável à lesão, pois é móvel e sua estabilidade é dependente de seus 
ligamentos. Com o envelhecimento da população, cada vez mais as pessoas têm precisado subs-
tituir a articulação por uma prótese. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia (SBO), em 10 anos os ortopedistas brasileiros fizeram 47.289 operações desse gênero. A 
entorse de joelho é caracterizada como uma laceração parcial de um tendão ou músculo, sendo 
considerada uma das lesões traumáticas mais frequentes, e que anatomicamente pode afetar o 
fêmur, tíbia e a patela. Sua gravidade é dividida em 3 graus: 1º grau: poucas fibras danificadas; 
2º grau: número considerável de fibras danificadas e 3º grau: ruptura completa do ligamento. 
Portanto, tem-se como objetivo neste trabalho demonstrar a lesão traumática entorse de joelho, 
bem como a atuação do profissional fisioterapeuta traumato-ortopédico na melhora do quadro 
clínico da patologia. O desenvolvimento do presente trabalho teve início na disciplina de ana-
tomofisiologia musculoesquelética e trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva, com a 
utilização de inspeções no site da SBOT, em artigos no Google Acadêmico, além de livros do 
acervo da biblioteca Unidavi, onde foram selecionados dois artigos-base para elaboração deste 
resumo. O tratamento é iniciado com repouso e protegendo a lesão, onde são feitas compressas 
de gelo e, após isso, é indicado o uso de meias elásticas. Após retirada da imobilização, iniciam- 
se sessões de fisioterapia. Para prevenção desta lesão, é conveniente a atividade física regular 
bem orientada, sendo este o principal método de prevenção das lesões articulares. Algumas 
vantagens que a atividade regular proporciona é o aumento de massa muscular, melhor esta-
bilidade articular e aumento da flexibilidade, demonstrando ser muito importante para a recu-
peração rápida de lesões e prevenções. Além de ressaltarmos as estruturas afetadas e métodos 
de tratamentos aplicados a entorse de joelho, é valido enfatizar a importância da fisioterapia 
na reabilitação do joelho e na prevenção a essas patologias, melhorando consideravelmente a 
qualidade de vida de quem as pratica, aliviando os sintomas e permitindo uma maior funciona-
lidade nas atividades da vida cotidiana, em virtude da utilização de técnicas como crioterapia, 
eletroterapia, cinesioterapia, e outras, manuseadas pelos profissionais.
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Atletas de esporte de alto rendimento enfrentam vários desafios, esgotamento físico, emocional 
e lesões, que ocasionam dor na região lombar. A lombalgia é definida simplesmente, de forma 
geral, como dor, tensão muscular ou rigidez localizada entre as áreas da 12ª costela e as dobras 
glúteas, irradiando para os membros inferiores ou não. Essa inflamação gerada na região lombar 
do atleta pode prejudicar o seu rendimento nos treinos e até mesmo nas competições. Sendo as-
sim, o exercício físico aplicado da maneira correta, é um aliado para o tratamento em indivíduos 
que possuem essa patologia. O objetivo dessa pesquisa foi demonstrar a importância e o papel 
do exercício físico no tratamento de Lombalgia em atletas e, assim, promovendo o aumento do 
seu rendimento e da qualidade de vida. O desenvolvimento deste estudo deu-se através de pes-
quisa bibliográfica baseada na leitura de artigos científicos pesquisados utilizando a plataforma 
Google Scholar, sendo selecionados aqueles que tivessem como tema o tratamento da lombal-
gia baseado no exercício físico. Após o levantamento de dados foram encontrados cinco artigos, 
que demonstraram resultados positivos e benefícios aos pacientes. Observou-se que devido à 
gravidade dos sintomas causados pela Lombalgia, a prescrição de exercícios físicos específicos 
para esse quadro é fundamental para a melhora do paciente, onde foram utilizadas atividades 
dentro de academia como exercícios de força. A fisioterapia também se mostrou igualmente 
importante e necessária, utilizando as técnicas do pilates e equipamentos de eletroterapia, mos-
trando eficácia para reduzir os quadros álgicos da Lombalgia, prevenir e garantir uma melhora 
no desenvolvimento durante os treinos, e uma melhora na qualidade de vida do atleta. Pode-se 
concluir que, a partir da leitura dos artigos, os exercícios fisioterapêuticos se mostram efetivos 
para tratar e evitar lombalgia nos atletas de alto rendimento.
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O envelhecimento é um processo involuntário e inevitável que provoca perda estrutural e fun-
cional progressiva no organismo, como: diminuição da capacidade funcional, perda da massa e 
força muscular decorrentes, principalmente, da sarcopenia, perda da massa óssea e da produção 
hormonal, lentidão no tempo de reação, os quais são fatores de risco que levam a perda de au-
tonomia e aumento nos riscos de queda. Dentre as diversas possibilidades de exercício físico, 
o método Pilates tem sido considerado um sistema de exercício que visa a busca de saúde e 
manutenção das aptidões físicas, prevenção de doenças, assim como tratamento coadjuvante 
na manutenção da capacidade física de idosos. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi 
demonstrar os benefícios do método Pilates na manutenção da capacidade funcional de idosos. 
Para a realização da investigação sobre os benefícios do Pilates em idosos, realizou-se uma 
revisão de livros e artigos, utilizando-se as respectivas palavras-chave: “Pilates” and “Elderly” 
and “ Benefits” nas bases de dados: Google Acadêmico, Scielo e PubMed. Nesta pesquisa hou-
ve restrição de idioma: inglês e português e não houve restrição quanto ao ano de publicação. 
Como critérios de inclusão têm-se os artigos que abordassem idosos submetidos ao tratamento 
fisioterapêutico por meio do método Pilates. Inicialmente foram encontrados 20 artigos relacio-
nados ao assunto, que apresentaram resultados positivos relacionados à prática do Pilates nas 
diferentes capacidades, sendo elas: no ganho de força muscular, aumento de equilíbrio, flexi-
bilidade, na redução da dor, manutenção da qualidade de vida, postura, coordenação motora e 
cognição. Tal método constitui-se por nove princípios básicos, sendo eles: concentração, con-
trole, centragem, respiração diafragmática, leveza, precisão, força e relaxamento. Estes exercí-
cios são adaptados às condições específicas de cada paciente idoso e o aumento da dificuldade 
respeita as características e habilidades individuais. Pode-se concluir que tal prática, dentre 
as diversas possibilidades da atividade física, é considerada essencial para os idosos, tratando 
diversas disfunções e obtendo inúmeros benefícios. Nesse contexto, a fisioterapia acaba sendo 
um pilar para o auxílio do bem-estar e desenvolvimento de melhorias na qualidade de vida da 
terceira idade. Atuando na prevenção, reabilitação e manutenção física, proporcionando ganhos 
de capacidades funcionais e posturais, gerando uma nova perspectiva a sua independência.
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A doença de Chagas é uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma Cruzi e foi desco-
berta por Carlos Chagas em 1909. Ela causa respostas inflamatórias em vários órgãos, porém, 
o coração é o mais afetado. O paciente afetado por essa doença pode ficar anos sem sinal clí-
nico, que é a forma indeterminada da doença e a mais comum. A evolução da forma cardíaca 
da doença está muito bem descrita em artigos, ela pode se manifestar já na forma aguda e ir 
evoluindo para a forma crônica da doença. A forma aguda da doença representa uma minoria da 
cardiomiopatia derivada da doença e apresenta sinais e sintomas relacionados a miocardites co-
muns como, por exemplo, dispneia paroxística noturna e fadiga devido à congestão pulmonar. 
A cardiomiopatia crônica da doença de Chagas (CCDC) é a forma mais associada à morbidade 
e atualmente a OMS estima que há de seis a sete milhões de pessoas infectadas no mundo, 
sendo a maioria na América Latina. Esta pesquisa tem como objetivo revisar as formas clínicas 
da cardiomiopatia crônica da doença de Chagas. A princípio foram selecionados 10 artigos e, 
após a leitura de tais, foram excluídos seis e utilizados somente quatro para a revisão. E para a 
pesquisa foram utilizadas as palavras: “cardiomiopatia” e “doença de Chagas” na base de dados 
SciELO, não havendo restrições de idiomas e nem de ano de publicação. A forma crônica da 
doença apresenta ausência de sintomas e é uma característica marcante nos pacientes, sendo 
assim o dano só pode ser diagnosticado através de exames complementares como o eletrocar-
diograma, onde irá apresentar distúrbios de condução, e no ecocardiograma, onde apresenta 
alterações segmentares da mobilidade parietal do ventrículo esquerdo (VE).
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Considerado como um distúrbio neurológico, o Transtorno do Espectro de Autismo (TEA) se 
encontra em diversos graus. A criança portadora de TEA possui um perfil psicomotor que re-
trata déficits no esquema global, motricidade, equilíbrio e organização espacial e temporal. 
Frente a isso, observa-se que o distúrbio compromete diferentes áreas de desenvolvimento, 
ocasionando a necessidade da intervenção fisioterapêutica que através da psicomotricidade e 
da neuroplasticidade irá melhorar a interação somático-afetiva e motora-mental, melhorando a 
integridade de forma global. Por mais que o autismo tenha suas características observadas na 
infância, ele pode acompanhar o indivíduo ao longo de sua vida. Tendo em vista as diversas di-
ficuldades que o paciente com TEA passa, há carência de estudos direcionados para este públi-
co, principalmente por meio da cinesioterapia. Diante disso, o objetivo da presente pesquisa é 
investigar quais as contribuições da cinesioterapia em crianças com o TEA. Este estudo trata-se 
de uma revisão de livros e artigos, sendo utilizados os seguintes sites de busca: Scielo, PubMed 
e Google Acadêmico relacionados ao TEA, e as contribuições da cinesioterapia neste contexto. 
Por meio dos termos em português: “cinesioterapia, autismo e fisioterapia”. O total de artigos 
e sites relacionados ao tema que foram consultados chegaram a nove. Os artigos escolhidos e 
analisados datam de 2010 até 2021. Após a aplicação da pesquisa, foi verificado que há pou-
cas evidências, incluindo os métodos cinesioterapêuticos, mas sim evidências fisioterápicas, as 
quais foram analisadas para ver se se adequam ao método estudado. Em seguida, foi observado 
se os mesmos auxiliam na melhora da disfunção apresentada e na qualidade de vida dos pa-
cientes com TEA. Segundo alguns estudos, as técnicas fisioterapêuticas que podem beneficiar o 
atendimento de pacientes com TEA, de forma geral, são: cinesioterapia, com exercícios ativos 
e/ou resistidos, o conceito neuroevolutivo (Bobath), as bandagens funcionais, a massoterapia, 
as gaiolas terapêuticas e o pilates. A fisioterapia atua na ativação sensorial e motora dessas 
crianças, podendo ser utilizadas bolas, jogos interativos, brinquedos pedagógicos, em prol da 
busca pela melhora da concentração, memória e habilidades motoras que se encontram com-
prometidas. A cinesioterapia é considerada um conjunto de atividades físicas com finalidade 
terapêutica que demandam atividade e resposta muscular da criança à estimulação feita por 
meio de aparelhos específicos. Os exercícios devem ser repetidos de forma padronizada, com 
progressão continuada, assegurando maior uniformidade e consistência nas respostas motoras, 
de acordo com os objetivos a serem atingidos. Os recursos utilizados por meio da fisioterapia 
permitem que essas crianças consigam obter maior independência, capazes de executar melhor 
suas atividades funcionais e de desenvolvimento assim, consequentemente, favorecendo me-
lhorias em sua qualidade de vida. Levando em consideração a escassez de estudos, julga-se ex-
tremamente importante a continuidade de pesquisas nesta área, verificando os diversos efeitos 
da cinesioterapia nos diferentes graus de autismo.
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No início da carreira acadêmica muitos estudantes podem apresentar sérios sintomas de es-
tresse, que precisam ser observados e tratados, evitando distúrbios físicos e psíquicos futura-
mente. Para Marchi, Bárbaro, Miasso e Tirapelli (2013), os estudantes da área de saúde são os 
que apresentam mais sintomas ansiosos, depressivos e de estresse. Dentre esses, a depressão é 
apontada como o transtorno de maior prevalência (VASCONCELOS et al., 2015; PAULA et 
al., 2014). Este trabalho visa analisar o estresse em acadêmicos da primeira fase de fisiotera-
pia de uma instituição do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Esta pesquisa caracteriza-se 
por ser tipo transversal. A amostra foi composta pelos estudantes da primeira fase do curso de 
Fisioterapia da Unidavi. No total, participaram 22 alunos. Foi utilizado como instrumento de 
pesquisa uma versão adaptada do Instrumento para Avaliação de Estresse em Estudantes de 
Enfermagem (AEEE), que foi disponibilizado e enviado pelo Google Forms. Os dados foram 
analisados pelo SpSs e representados por média±desvio padrão as variáveis, quantitativas, n 
(número absoluto) e % (porcentagem) as qualitativas. Observa-se que 59,1% trabalham o dia 
todo. 36,4% se estressam “sempre”. O fator “tempo de estudo” gera estresse em 31,8% dos 
alunos. 77,3% percebem não possuir tempo suficiente de lazer. Depressão, estresse e ansiedade 
podem atingir qualquer pessoa. No entanto, a sintomatologia associada a esses tem maior chan-
ce de surgir pela primeira vez no início da vida adulta, principalmente no período universitário 
(FIGUEIREDO et al., 2014). Conclui-se que os universitários participantes da pesquisa apre-
sentam altos níveis de estresse em relação à graduação. Verifica-se a importância de perceber 
estes sintomas e tomar medidas cabíveis para a melhora deles.
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A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dores crônicas no corpo. Seus sintomas sur-
gem de forma anônima, bem como o paciente pode receber uma concentração de dor muscu-
loesquelética, recorrente de diversos fatores, como estresse agudo. Alguns dos seus sintomas 
podem estar relacionados com sonolência, fadiga, dificuldade em concentração e anosognosia. 
Quando falamos de fibromialgia, por ser uma síndrome crônica, não é possível que a concilia-
mos com cura, entretanto, existe a possibilidade de que seja feito tratamento farmacológico e 
não farmacológico para a diminuição da incidência da mesma. Sua aparição é mais frequente 
em mulheres, na faixa etária dos 30 a 50 anos de idade, porém, - embora tendo um tempo pré-
-definido de idade, - seus sintomas podem aparecer em qualquer idade, pois sua prevalência 
varia de 2,5% a 6% da população mundial. O principal objetivo desta pesquisa é destacar os 
conceitos centrais relacionados ao tratamento da fibromialgia e sobre como a síndrome se com-
porta em meio a cada módulo de tratamento específico. O presente trabalho teve como base a 
pesquisa em artigos científicos e livros de pesquisas de formas diretas ao assunto e conceito. 
Utilizou-se o método de revisão bibliográfica de cunho qualitativo para referenciar e enfatizar 
o raciocínio lógico sobre as consequências e demais informações a respeito da síndrome em 
questão. A pesquisa realizada permitiu compreender a forma sobre como a fibromialgia age 
no corpo e sobre quais formas de tratamento tem-se disponíveis atualmente. De acordo com 
Provenza Jr (2004), os exercícios são de extrema importância e devem ser mantidos durante o 
tratamento. Dentre os exercícios existentes, os mais adequados são os aeróbicos e sem impactos 
significativos para o aparelho osteoarticular. Analisando o tratamento de lesões, sabe-se que a 
forma de mobilidade ideal dos tecidos moles e articulações é um fator importante no momento 
da prevenção de lesões. Dentro disto, os principais tecidos moles que podem restringir a mobi-
lidade articular são músculos, tecido conectivo e pele (FORD, 2007). Vale lembrar que todos os 
exercícios realizados devem ser acompanhados por algum profissional especializado na área, 
tal como um fisioterapeuta ou educador físico para que não ocorra lesões durante o tratamen-
to. Pode-se concluir que a melhor prevenção da FM são, de forma diária, os exercícios. Desse 
modo pode-se constatar que o acesso a este tipo de tratamento é indispensável para o auxílio da 
diminuição de sintomas da síndrome. Além de contribuição medicamentosa, os pacientes em 
questão estão dispostos à presença de profissionais que compreendem sobre as formas de trata-
mento. Desse modo, o desfecho ideal para a síndrome seria sucessivamente o acompanhamento 
com fisioterapeutas e/ou educadores físicos a fim de que o tratamento não seja interrompido e 
não fique inacabado.
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A coluna vertebral é composta por vértebras e entre elas há o disco intervertebral, o qual é res-
ponsável pelo amortecimento do impacto, ajuda na movimentação e resistência da coluna. Os 
discos são constituídos por uma capa externa mais dura chamada de ânulo fibroso e no centro 
por um líquido chamado de núcleo pulposo. O objetivo deste trabalho é identificar a causa mais 
comum de desenvolvimento da hérnia de disco e o tratamento fisioterapêutico. Para este traba-
lho, a pesquisa foi realizada através de uma revisão de literatura nas seguintes bases de dados: 
PubMed, Cochrane e Pedro. Através das pesquisas pôde-se identificar que a causa mais comum 
de desenvolvimento da hérnia de disco é o envelhecimento, pois os discos podem perder sua 
flexibilidade e elasticidade. Os sinais e sintomas vão variar de acordo com a etiologia da hérnia 
podendo ser aguda ou pode aparecer gradualmente após vários episódios de dor. Normalmente 
uma hérnia de disco pode resultar em dor, dormência, formigamento ou fraqueza nos membros 
inferiores, como coxas, pernas e pés. Os ligamentos em torno dos discos se tornam frágeis e 
rompem com maior facilidade. Quando ocorre uma hérnia de disco, a mesma pode pressionar 
nervos espinhais próximos ou pressionar a medula espinhal. A fisioterapia é um grande aliado 
ao tratamento da hérnia de disco, atuando de forma adequada para cada fase que essa patologia 
se encontra. O profissional irá realizar uma avaliação para identificar a causa exata do problema 
e engendrar uma conduta que visa diminuir a dor do paciente e reabilitá-lo para que ele possa 
realizar suas atividades de vida profissional e diária. Para isso, o fisioterapeuta vai estabelecer 
objetivos, para alívio da dor, impedir que a doença progrida e evitar a formação de novas hér-
nias.

Palavras-chave: Coluna Vertebral. Dor Lombar.Envelhecimento. 
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A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) trata-se de uma condição clínica multifatorial carac-
terizada pela elevação dos níveis pressóricos para 140/90 mmHg. Esta condição está associa-
da a alterações estruturais e fisiológicas que acometem órgãos-alvo como o coração, rins e o 
encéfalo, afetando em maior parte o público feminino (26,4%) e pessoas com idade superior 
a 65 anos (60,9%) e pode comprometer a qualidade de vida, sendo o exercício físico condi-
ção essencial no manejo da doença, onde o profissional de fisioterapia encontra-se incluído na 
equipe multidisciplinar. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade de vida de pacientes 
diagnosticados com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) que optaram por realizar tratamento 
não-farmacológico com base na atuação fisioterapêutica. Para a obtenção dos resultados foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica nas plataformas do Ministério da Saúde, Scielo e Pubmed, 
com as palavras-chaves: Hipertensão e Fisioterapia. Foram utilizados um total de 20 artigos 
e, destes, 10 se encaixavam no perfil do estudo. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é 
uma doença que compreende aspectos genéticos, ambientais, vasculares, hormonais, renais e 
neurais. Está relacionada com a perda da elasticidade da parede das artérias, dificultando a 
passagem do sangue e aumentando de modo gradativo a Pressão Arterial (PA), consequente-
mente ocasionando uma sobrecarga ao coração. Entre os principais sintomas estão a cefaleia, 
falta de ar, tontura e visão embaçada. O diagnóstico médico é feito através da medida correta 
da Pressão Arterial (PA), através do exame de Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial 
(MAPA) ou Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA). Em alguns casos a doença 
possui caráter silencioso, normalização dos níveis pressóricos e, até mesmo, a falta de sintomas 
característicos, o que dificulta o diagnóstico. Dependendo do grau de agravamento da doença o 
tratamento pode ser realizado através do uso de fármacos prescritos por um médico, mudança 
nos hábitos alimentares, da prática de exercícios aeróbicos auxiliados por um fisioterapeuta ou 
na abordagem complementar e sincronizada de ambas as opções. Através da análise realizada 
nos artigos selecionados, observa-se que o tratamento não-farmacológico em conjunto com a 
adoção de hábitos alimentares saudáveis apresenta resultados positivos para o tratamento da Hi-
pertensão Arterial Sistêmica (HAS) quando desenvolvidas pelo fisioterapeuta. A prática diária 
de exercícios aeróbicos dinâmicos, associados a grandes grupos musculares, auxilia na redução 
da resistência vascular periférica após a vasodilatação muscular. Concluindo-se deste modo que 
a prática de exercícios físicos, desde que supervisionada por profissionais da área da saúde, pos-
sui resultados eficazes para a diminuição dos níveis pressóricos, sejam eles agudos ou crônicos.

Palavras-chave: Fisioterapia. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Qualidade de Vida.
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A pandemia causou diversas mudanças nas rotinas diárias. Pode-se citar alguns exemplos como 
a interrupção das aulas presenciais para as crianças e adolescentes; o isolamento de pessoas 
mais vulneráveis como os idosos, que deixaram de ter suas rotinas de convívio social. Situa-
ções como estas e muitas outras já são apresentadas em estudos que apontam consequências 
no comportamento humano devido a todas estas mudanças. No setor da saúde, em específico 
da fisioterapia, desde o início da pandemia ocorreram vários ajustes necessários, desde o modo 
de atendimento como também a sobrecarga de trabalho que possa ter sido ocasionada, devido 
ao aumento de quantidades de pacientes a serem atendidos. Deste modo, é importante entender 
como estes profissionais se adaptaram neste momento tão delicado. O objetivo desta pesquisa 
foi evidenciar as principais dificuldades apresentadas pelo profissional fisioterapeuta e as ma-
neiras de remodelação adotada durante este período de pandemia, mostrando também a atuação 
fisioterapêutica no tratamento e prevenção de Covid-19. O presente estudo apresenta como 
modalidade de pesquisa o delineamento observacional e transversal. O trabalho foi realizado 
por meio de aplicação de questionário, utilizando como ferramenta o Google Forms. De forma 
sucinta, nos resultados, a maioria apresentou alteração de humor, sendo evidente a ansiedade 
e os relatos foram de: “medo de se contaminar”, “contaminar outras pessoas”, “medo de ter 
que fechar a clínica” e “trabalho em excesso”, sendo que 60% dos entrevistados sentiram in-
segurança em exercer a profissão no início da pandemia. As principais adaptações que foram 
feitas pelos profissionais diante da pandemia foram o uso mais frequente de álcool em gel, uso 
de luvas, mudança nos horários de atendimento, teleatendimento e ensino remoto. A pandemia 
é um evento desigual que possui intensidade, agravo e prevalência de forma particular a cada 
indivíduo. Ou seja, não dá para generalizar um evento que alcança indivíduos e realidades dife-
rentes, muitas vezes extremas.

Palavras-chave: Covid-19. Fisioterapia. Pandemia.
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A espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) do inglês near-infrared spectroscopy, ofe-
rece monitoramento não invasivo da oxigenação dos tecidos em uma ampla variedade de ce-
nários clínicos. Esse método espectroscópico que usa a região do infravermelho próximo do 
espectro eletromagnético, é capaz de realizar monitoramento de oxigenação cerebral ou mus-
cular, por exemplo, durante cirurgia cardíaca ou durante alguma atividade física. O objetivo 
deste trabalho é verificar a eficácia deste equipamento no monitoramento do fluxo sanguíneo 
em repouso e em atividade física. Para este trabalho, a pesquisa foi realizada através de uma re-
visão de literatura nas seguintes bases de dados: PubMed, Pedro e Google Acadêmico USA. Os 
equipamentos NIRS são capazes de penetração mais profunda de vários centímetros. Contrain-
tuitivamente, os feixes NIRS também podem penetrar nos ossos, que é um pré-requisito para a 
oximetria cerebral transcraniana. Além da vantagem de penetração relativamente profunda de 
vários centímetros, a região onde o aparelho é colocado consegue realizar leitura no espectro de 
hemoglobina oxigenada e desoxigenada. O NIRS pode observar a área de saturação de oxigênio 
durante a reperfusão de diferentes grupos de pessoas onde pode-se classificar a capacidade da 
resposta do fluxo sanguíneo nos indivíduos. Estudos trazem a eficácia deste equipamento pois 
realiza monitoramento da saturação de oxigênio de maneira não invasiva e eficaz em cirurgias, 
por exemplo. Há estudos que utilizaram a avaliação microvascular NIRS combinada com oclu-
são vascular (VOT) para avaliar as diferenças na resposta vascular entre diferentes populações 
e durante diferentes condições metabólicas. Apesar do NIRS apresentar eficácia no monitora-
mento da oxigenação, a literatura mostra que se deve ter cuidado em algumas situações em que 
a altura do tecido adiposo local pode interferir na leitura da oxigenação deste equipamento.

Palavras-chave: Fluxo Sanguíneo. NIRS. Oxigenação Sanguínea.
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A auriculoterapia é uma terapia natural que consiste na estimulação de pontos nas orelhas pro-
vocando efeitos de analgesia em locais onde o paciente sofre de dores constantes. Além disso, 
é possível auxiliar no tratamento de problemas psíquicos como, por exemplo, a ansiedade que, 
atualmente, vem sendo cada vez mais comum na sociedade. O pavilhão auricular é constituído 
por um microssistema podendo, através de estímulos em pontos estratégicos feitos com agulhas 
ou sementes de mostarda, refletir nas mudanças que o corpo humano apresenta durante e após 
uma avaliação minuciosa. Esta técnica pode ser utilizada em forma de tratamento, diagnós-
tico e prevenção. O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar a forma de um 
tratamento conservador fisioterapêutico por meio da técnica da Medicina Tradicional Chinesa 
(MTC). A partir de uma metodologia qualitativa, esta pesquisa foi fundamentada na revisão 
de artigos nas bases de dados Google acadêmico e Scielo com as seguintes palavras-chaves: 
Fisioterapia, Ansiedade e Terapia Auricular. Após a busca dos artigos, os resultados obtidos 
demonstram que o profissional que utiliza a técnica de forma complementar pode ter efeitos 
benéficos. Conforme os achados, os artigos ainda são recentes e há poucos informando o uso da 
técnica, tornando-se difícil a busca dos mesmos. Porém, dentre os artigos visualizados, pode-se 
evidenciar que o ponto Shen Men foi o mais utilizado e eficaz durante o tratamento exposto. 
O ponto se localiza na fossa triangular do pavilhão auricular, sendo frequentemente aplicado 
como ponto analgésico, sedativo e anti-inflamatório. Durante os estudos também não foi evi-
denciado o tempo correto de tratamento. Sendo assim, conclui-se que a auriculoterapia aliada 
de forma complementar e inclusa de forma integrativa junto aos estímulos em pontos efetivos 
possui resultados positivos em casos de ansiedade, visto que, houve uma melhora significativa 
na qualidade de vida.

Palavras-chave: Ansiedade. Fisioterapia. Terapia Auricular.
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O envelhecimento é considerado a fase final de um todo que é a vida, é um processo progressivo 
e inevitável, caracterizando-se pelo declínio das funções orgânicas com diminuição gradativa 
da capacidade funcional em relação ao tempo. A população idosa vem aumentando e há um 
olhar mais criterioso para o idoso na busca de uma melhor qualidade de vida, buscando um en-
velhecimento com independência e autonomia. As quedas, definidas pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como uma passagem não intencional para o chão ou outro nível inferior àquele 
em que a pessoa se encontra, não são acontecimentos ao acaso, podendo ser previstas através 
da avaliação de fatores de risco. A população idosa encontra-se mais vulnerável, estimando-se 
que 30% das pessoas com 65 ou mais anos caem, pelo menos, uma vez por ano, representando 
uma importante causa de incapacidade e elevados custos para a saúde, que podem ser evitáveis. 
Este é um estudo de revisão de literatura onde foram utilizados estudos publicados em língua 
portuguesa nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico e tem como objetivo descrever a 
influência da prática do exercício físico na prevenção de quedas em idosos. Segundo os estudos, 
as quedas estão fortemente associadas a déficits de força, flexibilidade, coordenação e equilí-
brio. Todos eles apresentam potencial de reversibilidade por meio de exercícios físicos direcio-
nados. Esses exercícios incluem três níveis de abordagem: primário, secundário e terciário. A 
prática regular de exercícios físicos promove melhoras significativas nos aspectos equilíbrio, 
flexibilidade, funcionalidade e aumento da resistência muscular, reduzindo o risco de quedas e, 
consequentemente, quebrando o ciclo vicioso de quedas. Diante disso, pode-se concluir que a 
prática de exercício físico influencia positivamente na melhora e fortalecimento das capacida-
des físicas do idoso, proporcionando uma conduta de vida diária mais ativa, redução de quedas 
e melhor desenvolvimento de suas atividades funcionais.

Palavras-chave: Envelhecimento. Exercício físico. Quedas em Idosos.
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A atuação do fisioterapeuta em obstetrícia tem crescido nos últimos anos, entretanto, sua con-
tribuição é ainda pouco disseminada dentro da obstetrícia. A fisioterapia tem um papel muito 
importante na gestação, pois pode promover benefícios relevantes no parto e até mesmo no 
puerpério. Durante a gestação a mulher passa por inúmeras mudanças, principalmente em sua 
estrutura corporal e psicológica, essas mudanças são importantes para o desenvolvimento do 
feto, tais mudanças podem gerar desconforto e algumas limitações das atividades diárias da 
mãe. Além disto, a mulher passa por constante modificação hormonal que afeta diretamente 
no humor e na questão emocional. Neste sentido, este estudo tem por objetivo demonstrar a 
importância da atuação do profissional de fisioterapia na saúde da mulher, especificamente, 
na obstetrícia. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com análises em artigos de 
bases científicas sendo SciELO e Google Scholar, com os termos fisioterapia e gestação, sendo 
considerados os mais relevantes sobre o assunto. Como resultados foram evidenciados que a 
fisioterapia obstétrica, em parceria com os médicos ginecologistas, vem sendo uma ótima op-
ção introduzida à rotina das gestantes. Assim, pode-se preparar de forma preventiva todas as 
fases da gravidez, incluindo o pré-natal. Todo este período gestacional é dividido em primeiro, 
segundo e terceiro trimestre, com características distintas entre si, exigindo uma atuação es-
pecífica do fisioterapeuta para cada período. Os estudos demonstram que antes de introduzir 
os exercícios, o fisioterapeuta deve realizar uma ampla avaliação considerando a amplitude 
de movimento, ritmo de marcha, rotina de vida diária, apresentadas pela gestante, entre outros 
aspectos pertinentes para cada caso. Há alguns anos a Fisioterapia Obstétrica só era indicada 
em casos de desconforto como dor ou incontinência urinária, causando um impacto negativo na 
qualidade de vida da mulher. Porém, hoje já é recomendada para prevenir e preparar o corpo da 
mulher. Neste sentido é possível concluir que a fisioterapia obstétrica atualmente vem ganhan-
do maiores patamares e demonstrando cada vez mais evidências de sua importância, uma vez 
que a busca pelas gestantes atualmente visa melhor conforto tanto para ela como para a chegada 
do seu bebê, com melhor humanização do parto.

Palavras-chave: Gestação. Mudanças. Parto.



259

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

OCORRÊNCIA DE ENTORSE E LESÕES DO JOELHO EM JOGADORES DE 
FUTEBOL

Bruna Kuster
bruna.kuster@unidavi.edu.br

Júlia Maciel André
julia.andre@unidavi.edu.br

Rafael Tanchela
rafa.tanchela@unidavi.edu.br

A entorse do joelho é uma laceração completa ou incompleta nos ligamentos de sustentação que 
circundam uma articulação. O tratamento inicial para todas as lesões consiste em repouso por 
três dias, aplicação local de gelo, elevação do membro afetado e proteção articular com imobi-
lizador ou tala gessada. O uso de anti-inflamatórios não hormonais mostrou diminuição da dor 
e edema, com melhora precoce da função articular (RODRIGUES; WAISBERG, 2008). É de 
extrema importância que o tema seja estudado, pois, se o tratamento for negligenciado poderá, 
no futuro, desenvolver doenças crônicas de mobilidade e dor aguda. Segundo pesquisas, entre 
os 50 jogadores de futebol, 16 (32%) haviam referido entorse no joelho, sendo 14 (28%) unila-
teral e 2 (4%) bilateral. O objetivo deste trabalho é analisar e expor dados sobre a ocorrência de 
entorse e lesões do joelho em jogadores de futebol. Esta pesquisa é do tipo básica, bibliográfica 
e exploratória, visando trazer conhecimentos científicos já comprovados de uma forma mais 
didática. Sendo utilizada inspeção de livros e artigos no site de busca SciELO relacionados à 
entorse no joelho em jogadores de futebol. Os artigos escolhidos e analisados datam de 2005 
a 2009. Verifica-se que a maioria (68%) das lesões ocorre durante os jogos. Sendo que geral-
mente ocorrem em jogadores de meio-campo e de ataque. As lesões sem contato são as mais 
frequentes. O crescimento da atividade futebolística produziu um aumento no número de lesões 
traumáticas graves. O joelho é mais suscetível às lesões, por ser uma região muito exposta 
aos traumas de torções e sobrecargas de peso. Sendo a rotura do ligamento cruzado anterior 
uma das lesões mais comuns. Os atletas pertencentes aos grupos etários mais avançados apre-
sentaram menor elasticidade tecidual quando comparados com atletas de faixa etária menor. 
A evolução natural das lesões ligamentares pode afetar a prática do esporte competitivo e o 
correto diagnóstico. O tratamento destas lesões pode proporcionar um retorno do atleta ao seu 
nível prévio de atividade. Conclui-se que existe uma grande ocorrência de entorse no joelho, 
principalmente, em jogadores de futebol. Portanto, é de suma importância o conhecimento de 
técnicas para realizar os tratamentos de forma correta em atendimentos futuros.

Palavras-chave: Articulação. Jogos. Trauma.
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Estima-se que em 2025 o Brasil será o 6° país do mundo em número de idosos e, por isso, o en-
velhecimento populacional tem preocupado os profissionais assim como os gestores públicos e 
também acadêmicos de fisioterapia. E os acidentes domésticos é a sexta principal causa de mor-
te em idosos, sendo parte dos acidentes caracterizados por quedas. Estima-se que um terço da 
população acima dos 65 anos sofre pelo menos uma queda por ano, proporção que aumenta com 
o envelhecimento. Tais acidentes podem ocasionar lesões leves, contusões, torções ou até fratu-
ras, além de provocar, no idoso, o medo de cair novamente. Neste sentido, o objetivo do estudo 
foi elaborar estratégias aos cuidadores de idosos quanto aos acidentes que podem ocorrer nessa 
população diariamente e suas formas de prevenção. Esta pesquisa trata-se de um projeto tera-
pêutico singular de educação em saúde do tipo qualitativo onde é caracterizada pela descrição, 
compreensão e interpretação dos fatos sobre acidentes domésticos com idosos e a orientação 
do profissional fisioterapeuta aos cuidadores como forma de prevenção. Para a elaboração deste 
material foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos relacionados ao tema: 
“queda em idosos”, além da elaboração de materiais informativos de educação em saúde publi-
cados nas redes sociais. Diante das buscas exaustivas na literatura científica foi possível obser-
var a preocupação dos profissionais da saúde, gestores e até mesmo dos acadêmicos da área da 
saúde em relação a quedas em pacientes idosos. O acadêmico de fisioterapia também procura 
desenvolver um olhar mais humanizado e acolhedor para esta população, procurando sempre 
desenvolver potencialidades para que o idoso possa manter a funcionalidade por muito mais 
tempo. Ademais, o cuidador destes pacientes também precisa ser orientado para que as quedas 
em ambientes domiciliares possam diminuir o risco de quedas e, por consequência, as lesões e 
complicações advindas de situações rotineiras no ambiente familiar. Neste sentido, após a busca 
exaustiva da literatura científica e discussões foi possível elaborar um material informativo que 
teve como título: Orientações para cuidadores quanto à fisioterapia preventiva em acidentes 
domésticos. Acredita-se que a equidade enquanto princípio do SUS e do direito à saúde e a 
elaboração de materiais on-line proporcionam ao acadêmico de fisioterapia transpor o conheci-
mento a outras pessoas fora da universidade. Assim, há a possibilidade de igualdade de direitos 
para aqueles que também possuem maior dificuldade de acesso à informação. Neste sentido, 
a elaboração de materiais informativos para cuidadores que estão nos seus lares cuidando dos 
seus entes queridos é essencial para desenvolver ações de educação em saúde para reduzir o 
risco de quedas e acidentes domésticos.

Palavras-chave: Cuidadores. Fisioterapia. Idoso.
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A gravidez é um período rodeado de mudanças, que ocorrem desde a nidação, período do 
desenvolvimento fetal, parto e fase da lactação. Além disso, o corpo da mulher passa por mui-
tas mudanças, sendo elas: fisiológicas, mecânicas ou psicológicas. As dores lombares e pélvi-
cas são comuns e podem persistir após a gravidez. Tais alterações são advindas de mudanças 
hormonais que aumentam a frouxidão ligamentar e mudanças biomecânicas que ocasionam 
modificações estruturais na estática e dinâmica do esqueleto da gestante. Como exemplo des-
tas considerações podem ser citadas as mudanças músculo-esqueléticas no corpo da gestante, 
como o constante crescimento do útero, o aumento no peso corporal e o tamanho das mamas, 
os quais contribuem para o deslocamento do centro de gravidade para cima e para frente, po-
dendo acentuar e promover uma anteversão pélvica e um consequente desequilíbrio. Ser ativa 
durante a gestação faz com que as articulações e os músculos não percam a mobilidade, e ocorra 
a manutenção da funcionalidade e independência para suas atividades diárias, para isso, a fisio-
terapia tem sido utilizada como um recurso terapêutico para a resolução ou acompanhamento 
desse problema. Em vista disso, o objetivo do presente trabalho é demonstrar a importância do 
método pilates como recurso terapêutico no período gestacional desde o parto até o pós-parto. 
Este estudo trata-se de uma revisão de livros e artigos, onde foram utilizados os sites de busca 
PubMed e Google Acadêmico, por meio dos termos em português “pilates, período gestacional 
e exercício físico”. De acordo com os estudos abordados, pode-se perceber a importância da 
mulher se manter ativa durante o período gestacional, trazendo o pilates como uma ferramenta 
de apoio a ser praticada entre as grávidas, com benefícios desde o período inicial da gestação 
até o pós-parto. Os exercícios terapêuticos proporcionam força muscular, efeitos psicológicos 
positivos e melhora na postura corporal, além de ajudar a desenvolver a capacidade de concen-
tração e relaxamento. O método pilates como ferramenta terapêutica, exercita o corpo de forma 
eficiente, o que ameniza as dores lombares, atenua as disfunções do assoalho pélvico, diástase 
e auxilia no aumento da força muscular, correção postural e de desequilíbrios, ajuda na recupe-
ração da silhueta feminina no pós-parto em curto período. Pode-se concluir que vivenciar este 
processo significa entender a gravidez como um fenômeno de dimensões socioculturais, além 
da dimensão física marcada pelas transformações. E a fisioterapia, por meio dos exercícios 
terapêuticos, pode ser considerada um instrumento fundamental para o desenvolvimento de 
uma prática mais humanizada com contribuições positivas na qualidade de vida das mulheres 
durante e após o período gestacional.
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262

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE: O SEGUNDO 
PROFESSOR E OS DESAFIOS DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS EM 

ESCOLAS

Victória Alexandra Corrêa dos Santos
victoria.alexandra@unidavi.edu.br

Júlia Fernanda Steinhauser
julia.steinhauser@unidavi.edu.br

Franciani Rodrigues da Rocha
franciani@unidavi.edu.br

Sabe-se que a trajetória da Educação inclusiva de pessoas com deficiência foi sendo construída 
ao longo dos anos para que o direito dessas pessoas à inclusão na escola fosse concretizado. 
Muitos são os benefícios de todos os alunos estarem no mesmo ambiente escolar, aprendendo 
e se familiarizando sem qualquer discriminação. Sendo assim, a ideia é oferecer o contato dos 
alunos uns com os outros tornando, assim, o espaço escolar um ambiente com a participação 
ativa dos indivíduos e para a construção de uma sociedade respeitosa e tolerante. Segundo a 
Pesquisa (Munic) de 2014, a maioria das prefeituras não promove políticas de acessibilidade, 
tais como lazer (78%), turismo acessível (96,4%) e inclusão no mercado de trabalho (72,6%). 
A aplicabilidade se dá nas escolas públicas, promovendo conhecimento para famílias mais ca-
rentes que não dispõem dessas informações de diversas doenças, além da falta de acompanha-
mentos fisioterapêuticos e aceitação. Os objetivos deste trabalho são: apresentar as doenças e 
instruir os profissionais de forma didática sobre os cuidados preventivos e secundários com 
os portadores de deficiência, manuseio e posicionamento de equipamentos auxiliares, promo-
vendo a inclusão social desde a infância no ambiente escolar e na comunidade como um todo; 
Oportunizar o acolhimento e a igualdade entre os alunos portadores de deficiência com os 
professores, alunos e familiares; Promover a qualidade de vida e saúde, estimulando a inde-
pendência funcional; Prevenir contraturas musculares e deformidades; Desenvolver métodos 
fisioterapêuticos que contribuam para o aumento do condicionamento cardiovascular; Minimi-
zar as disfunções, auxiliando a movimentação muscular; Reabilitar a postura corporal e induzir 
reações de estabilidade. O público-alvo deste projeto será principalmente os portadores de de-
ficiências, bem como seus segundos professores, colegas de turma e, consequentemente, seus 
familiares e cuidadores. Como critério de inclusão, os participantes do projeto terão que possuir 
alguma deficiência e, necessitar da ajuda de um professor dois quando for à escola. Será instruí-
do e apresentados métodos que possam ser trabalhados com os alunos portadores de deficiência 
com o auxílio do segundo professor que desempenha um trabalho direto com os mesmos. O 
profissional Fisioterapeuta, juntamente com o segundo professor e suas diversas atividades, co-
labora na conscientização das diferenças e na diminuição das complicações, além de incentivar 
uma vida mais independente. Na Fisioterapia, as pessoas com deficiências são acolhidas e as di-
ferenças são conquistadas. Espera-se que seja possível promover a educação permanente sobre 
a inclusão social de diversos portadores de deficiência, junto à prática de recursos terapêuticos, 
que os preparem para outros meios, podendo se tornar futuramente um método reconhecido em 
toda comunidade pela sua eficácia, tendo o apoio dos professores, alunos e familiares. Conclui-
-se que o papel da fisioterapia é de grande importância para portadores de deficiência, pois traz 
muitos benefícios para a sua vida em geral, assim como para a comunidade.

Palavras-chave: Deficiências. Escola. Fisioterapia.
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Os efeitos do laser de baixa potência podem ser observados no comportamento dos linfócitos 
aumentando sua proliferação e ativação; sobre os macrófagos, aumentando a fagocitose; ele-
vando a secreção de fatores de crescimento de fibroblasto e intensificando a reabsorção tanto 
de fibrina quanto de colágeno. Além disso, contribuem para elevar a motilidade de células 
epiteliais, a quantidade de tecido de granulação e, podem diminuir a síntese de mediadores in-
flamatórios. Sua ação pode ser observada sobre a redução da área de feridas cutâneas tanto em 
humanos quanto em animais, muito embora a adoção das variáveis físicas implicadas nos trata-
mentos ainda não seja um consenso entre os autores. Deste modo, este trabalho versa a apresen-
tação de um relato de caso utilizando a modalidade de laserterapia em um paciente atendido no 
projeto Fisiocomunidade. Este reported case está associado a uma revisão bibliográfica que irá 
fundamentar este relato de caso em que foi realizado laserterapia com um paciente com ferida 
cutânea de 10 cm de diâmetro à porção dorsal do pé anterior ao cuneiforme medial, oriundo de 
acidente automobilístico com queimadura de 2º grau. O tratamento consistiu na aplicação de 
laser de baixa intensidade, ponto a ponto na borda lateral da ferida. Foram realizadas quatro 
sessões de laserterapia com o fechamento da lesão em 15 dias. Os autores apontam que a cica-
trização acelerada ocorre pela melhor absorção desse tipo de energia por parte das mitocôndrias 
e, consequentemente, maior produção de ATP e ácido nucleico, cujo resultado é o incremento 
na produção de colágeno, aceleração do reparo epitelial e facilitação do crescimento de tecidos 
de granulação. Nesta terapia foram adotados tratamento com laser HeNe, aplicado na dose de 
4J/cm2. Apresentou melhores efeitos na produção de colágeno do tipo III. Por mais que em 
ambiente clínico observa-se aplicação com dosagens mais elevadas, estudos apontam que doses 
entre 7 e 9J/cm2 provocaram efeito inverso, reduzindo a produção de fibras de colágeno. Tal-
vez exista uma correlação com os resultados positivos neste tratamento realizado. Finalmente, 
relata-se uma modalidade de tratamento que poderá auxiliar os fisioterapeutas na conduta no 
tratamento de feridas.
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A doença causada pelo novo Coronavírus 2019 (Covid-19) teve uma disseminação muito rápi-
da, causando prejuízos na saúde e economia do mundo inteiro. O vírus causador é o coronavírus 
do tipo 2 (SARS-CoV-2), tendo como manifestação pacientes assintomáticos até casos mais 
graves que podem resultar em falência de órgãos e morte. Em consequência do atual momento 
de saúde pública, professores e alunos do curso de fisioterapia da Unidavi estão trabalhando 
com o projeto de extensão Amico, que tem como objetivo trabalhar na reabilitação e melhora 
na qualidade de vida de acadêmicos e funcionários da Unidavi. Os principais sintomas rela-
tados após a infecção pelo vírus foram dispneia durante pequenos esforços, fadiga, fraqueza 
muscular, artralgia e disfunções específicas em órgãos como coração e pulmão. Para que os 
alunos pudessem estar aptos para os atendimentos, foram realizados diversos treinamentos de 
capacitação, habilitando os estudantes para que consigam realizar avaliações, testes e trata-
mentos de qualidade de acordo com o perfil do paciente. Para iniciar a avaliação os estudantes 
foram instruídos a aplicarem uma ficha de anamnese e realizar uma ficha de identificação ini-
cial, condição fundamental para identificar a história pregressa, e permitir o direcionamento 
da conduta de tratamento. Os equipamentos utilizados foram: Eletromiógrafo, dinamômetro 
e manovacuômetro, que avaliam a ativação muscular, força de membros superiores e força do 
diafragma, respectivamente. Também foram utilizados questionários específicos, para revelar 
mais informações sobre a qualidade de vida, dispneia e fadiga. Além disso, foram efetuados os 
testes de sentar e levantar, marcha estacionária e caminhada. O projeto contribui para a apren-
dizagem e aprimoração acadêmica dos alunos de graduação em fisioterapia, além de beneficiar 
os pacientes, melhorando significativamente a qualidade de vida, buscando tratar e recuperar 
diante das maiores queixas relatadas no decorrer das avaliações.
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265

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE EXTENSÃO AMICO

Clara Seubetr Vicenzi
clara.vicenzi@unidavi.edu.br

Ana Ines Gonzáles
ana.gonzales@unidavi.edu.br

A pandemia de Covid-19, doença causada pelo vírus conhecido como SARS-CoV-2, tem gera-
do um cenário complexo para a saúde mundial, com diferentes tipos de complicações e graus 
de comprometimento funcional em milhões de indivíduos que se recuperam da doença. Os 
sintomas são persistentes, mesmo em casos leves, e as consequências decorrentes da infecção 
incluem fadiga, dispneia, taquicardia, perda de massa muscular, diminuição da capacidade fun-
cional, disfunções específicas de órgãos (coração, pulmões, rins, cérebro e nervos periféricos), 
além de distúrbios emocionais e graves transtornos psiquiátricos, principalmente relacionados 
ao estresse do período de internação hospitalar. Tais comprometimentos podem prejudicar a 
capacidade de realizar atividades de vida diária e a funcionalidade, alterar o desempenho pro-
fissional e dificultar a interação social. Em detrimento a isso, a atenção e reabilitação desses 
indivíduos é indispensável e, por esse motivo, foi criado o projeto Amico (amigos do coração), 
um projeto de extensão do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
(Unidavi), de Rio do Sul, Santa Catarina, tendo como principal objetivo a prevenção primária e 
a reabilitação na infecção pós-Covid-19, proporcionando aos acadêmicos e funcionários da ins-
tituição melhor qualidade de vida, além de oferecer aos acadêmicos de Fisioterapia da Unidavi 
a oportunidade de estar juntamente com os professores traçando condutas fisioterapêuticas e 
realizando atendimentos. Primeiramente, foi disponibilizada para os acadêmicos uma capacita-
ção teórica e prática acerca do projeto, para que eles pudessem ter uma bagagem antes de iniciar 
as avaliações e atendimentos dos pacientes. Depois de selecionados os pacientes, cada grupo 
de estudantes ficou com um caso, para aplicar uma ficha de anamnese e dados de identificação, 
contendo queixa principal, história atual e pregressa, comorbidades, entre outros. Além disso, 
foram aplicados questionários para verificar estado de capacidade pós-covid, grau de dispneia, 
qualidade de vida, escala de fadiga, e testes como sentar e levantar, marcha estacionária, teste 
de caminhada de seis minutos, manovacuômetro para avaliação dos músculos respiratórios, 
dinamometria para avaliação de força de preensão palmar, e eletromiografia para membros 
inferiores. Posterior às avaliações, foi traçado um plano terapêutico junto com o professor, 
analisando o resultado da avaliação e o grau de funcionalidade e acometimento do paciente. O 
projeto beneficia tanto os acadêmicos de fisioterapia, com a experiência de estar avaliando e 
reabilitando pacientes, vivenciando na prática tudo aquilo que é estudado em sala de aula, como 
os funcionários e acadêmicos da instituição, que terão suas qualidades de vida restauradas, e 
melhor condicionamento para realizar suas atividades de vida diária normalmente.
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A pandemia do novo coronavírus ainda é uma incógnita. A infecção por esse vírus tem sobre-
carregado o sistema mundial de saúde, devido a sua alta transmissibilidade. A ciência e os estu-
dos tentam ainda desvendar e responder os desafios impostos pela doença. A grande maioria dos 
infectados sofre alterações leves da doença ou é assintomática, porém cresce exponencialmente 
os infectados que sofrem alterações no sistema imunológico por dias, semanas ou meses após 
o diagnóstico. As alterações radiológicas e o comprometimento da função respiratória nesses 
pacientes após a recuperação de Covid-19 se tornaram um desafio imposto pela doença. O ob-
jetivo deste estudo é uma revisão bibliográfica para investigar as possíveis sequelas clínicas do 
aparelho respiratório em pacientes pós-Covid-19. Este é um estudo de revisão bibliográfica de 
literatura baseado em uma busca no banco de dados eletrônicos SciELO, PUbMed e Scholar 
Google. Foram encontrados 18 artigos relacionados ao assunto, ao qual quatro foram incluídos 
nos resultados. As evidências atuais mostram que, além das queixas clínicas, muitos pacientes 
têm sintomas persistentes após a recuperação da infecção do vírus. Os estudos mostram que as 
queixas principais são, predominantemente, a dispneia e a fadiga, além de alterações em testes 
de esforço e de função pulmonar. Em exames realizados de tomografia computadorizada de 
tórax foram documentadas alterações do tipo fibróticas. Ainda há poucas evidências dos estu-
dos científicos até aqui, porém as possíveis sequelas vêm crescendo dia a dia com a evolução 
da doença após a melhora do quadro. Sendo assim, é de extrema importância que mais estudos 
sejam realizados com pacientes recuperados, a fim de esclarecer o comportamento dessas se-
quelas e como elas afetam a qualidade de vida destes indivíduos a longo prazo.
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A Síndrome do Impacto do Ombro (SIO) é uma patologia inflamatória e degenerativa que se 
caracteriza por impactação mecânica ou compressão de determinadas estruturas que se loca-
lizam no espaço umerocoracoacromial, especialmente o tendão do supraespinhal, o tendão da 
cabeça longa do bíceps, a bursa subacromial e a articulação acromioclavicular. Essa síndrome 
progride com o efeito acumulativo do impacto, podendo causar microlesões nas estruturas su-
pracitadas com possibilidade de fibrose da bursa subacromial, tendinite ou, até mesmo, rup-
tura do manguito rotador. Objetiva-se, com o presente trabalho, apresentar os fatores causais 
e características principais da SIO, assim como enfatizar as principais condutas preventivas e 
de tratamento conservador fisioterapêuticas. A partir de uma metodologia qualitativa, esta pes-
quisa foi fundamentada na revisão de artigos nas bases de dados Google acadêmico, PEDro e 
Scielo com as seguintes palavras chaves: Fisioterapia, Tratamento e Síndrome do Impacto do 
Ombro. Foram incluídos estudos publicados entre os anos de 2015 e 2020, nas línguas portu-
guês e inglês. Após a busca dos artigos, estes foram comparados e entrelaçados segundo suas 
propostas de intervenção na doença para sua prevenção, tratamento e melhor qualidade de vida. 
Os resultados obtidos demonstram que o fisioterapeuta irá avaliar o paciente individualmente e, 
através dos principais achados, delinear sua conduta frente ao quadro vigente, sendo este tanto 
para a prevenção de futuras lesões como o próprio tratamento interventivo conservador. Con-
forme os achados, a prevenção de lesões musculoesqueléticas é uma modalidade pouco enfati-
zada, mas de potencial eficiência. Dentre algumas técnicas de possível uso em um tratamento 
de prevenção de lesão, o treinamento de resistência ou de força ganha destaque. A partir deste 
treinamento o paciente terá diversas adaptações fisiológicas positivas que irão ajudar a minimi-
zar a incidência de lesões musculoesqueléticas e reduzir a possibilidade de futuras lesões como, 
por exemplo, o aumento do tamanho e da resistência do músculo esquelético e do tecido con-
juntivo, o aumento da amplitude de movimento, a melhora da postura e a proteção dos órgãos 
vitais. Nos casos de SIO consolidada, a avaliação deve ser precisa e de forma que a origem do 
impacto seja esclarecida e o tratamento proposto seja conforme a evolução da patologia, pois 
a conduta utilizada deverá respeitar a fase da doença. As intervenções na fase de tratamento 
podem envolver principalmente eletrofototermoterapia com o uso de aparelhos de tratamento 
fisioterapêuticos como ultrassom, laser e interferencial, além de exercícios leves, imobilização 
por curto período, se necessário, e anti-inflamatório não-esteroide. Com a evolução do quadro 
do paciente pode-se iniciar a cinesioterapia, com exercícios visando ganho de amplitude de 
movimento e, após evolução, exercícios visando o fortalecimento da musculatura do ombro.

Palavras-chave: Fisioterapia. Síndrome do Impacto do Ombro. Tratamento.



268

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

SÍNDROME PÓS-COVID-19 - UMA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA

Maria Eduarda Krieger Pereira
maria.pereira@unidavi.edu.br

Stéfani Farias
stefani.farias@unidavi.edu.br

Ana Ines Gonzales
ana.gonzales@unidavi.edu.br

Em meio às complicações causadas pela pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), estão 
os sinais e sintomas a longo prazo manifestados pelos pacientes, que irão depender da extensão 
e gravidade da infecção viral. Tal quadro, atualmente, encontra-se em uma constante crescente 
e recebe a denominação de Síndrome pós-Covid-19 ou “Long Covid”. Devido ao caráter rele-
vante das manifestações clínicas pós-infecção pelo SARS-CoV-2, uma conduta fisioterapêutica 
imediata se torna necessária. Objetiva-se, com o presente trabalho, apresentar as características 
principais da Síndrome pós-Covid-19, assim como enfatizar as principais condutas de trata-
mento conservador fisioterapêuticas. A partir de uma metodologia qualitativa, esta pesquisa foi 
fundamentada na revisão de quatro artigos publicados nas bases de dados Google acadêmico, 
PEDro e Scielo com as seguintes palavras chaves: Fisioterapia, reabilitação e Síndrome pós-
-Covid-19. Conforme os resultados obtidos, numerosos são os sintomas e danos que podem 
ser relatados após infecção pelo SARS-CoV-2. Dentre as principais manifestações se destacam 
fadiga, palpitações, perda de paladar e olfato (anosmia e disgeusia), dificuldades de linguagem, 
raciocínio e memória, tontura, trombose, fibrose pulmonar, entre outros. É importante ressaltar 
que, mesmo após a alta hospitalar, é necessário alertar aos pacientes que o tratamento não se en-
cerra. São necessárias providências imediatas, envolvendo cuidados físicos, neuropsicológicos 
e sociais. O acompanhamento com o fisioterapeuta pode fazer toda a diferença na reabilitação 
por meio de técnicas, exercícios e acompanhamento individualizado ao paciente. O profissional 
pode aplicar métodos como cinesioterapia, eletroterapia, fisioterapia respiratória e cardiológica, 
sempre buscando maximizar a qualidade de vida do paciente. Consequentemente, serão reali-
zados protocolos de reabilitação por meio de exercícios físicos e treinamento muscular respira-
tório, quando necessário, resultando em benefícios à saúde dos pacientes. O papel do fisiotera-
peuta nesta doença não se restringe apenas aos cuidados respiratórios, além disso proporciona 
intervenções com foco cardiovascular, metabólico e osteomioarticular, através de mobilização 
e exercícios terapêuticos precoces, recursos como eletroestimulação neuromuscular e fotobio-
modulação. A reabilitação pós-Covid-19 tem efeito benéfico na recuperação da enfermidade, 
incluindo melhora da função respiratória, ganho de força, resistência e, conseguinte, a reinser-
ção do paciente na sociedade. Deste modo, a fisioterapia vem se mostrando fundamental tanto 
no tratamento quanto na recuperação dos pacientes acometidos por Covid-19.
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A articulação acrômio clavicular faz parte do grupo anatômico que compõe o ombro, sendo 
responsável pela estabilização e junção do esqueleto apendicular. A luxação acromioclavicular 
(LAC) é frequente no sexo masculino, sendo de 5 a 10 vezes maior, umas das patologias trau-
máticas mais antigas registradas na literatura. A queda sobre o ombro com o braço abduzido 
é a causa mais comum de ocorrência, porém traumas indiretos também podem lesar essa arti-
culação. O tratamento para LAC vai depender do tipo da lesão. Nos tipos 1 e 2 pode ser feita 
imobilização do membro, com tipoia. Já o tipo 3 varia entre os especialistas, na maioria das 
vezes o tratamento é conservador, porém, nos tipos 4, 5 e 6 o tratamento é cirúrgico, podendo 
variar técnicas operatórias. O objetivo deste estudo é apresentar os procedimentos e condutas 
conservadoras fisioterapêuticas em LAC. Para o presente trabalho foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica, que consiste na revisão da literatura focada no tema abordado. Foram utilizados 
artigos e sites da Internet. Alguns trabalhos apontam tratamentos conservadores, sendo um 
caso de fratura diafisária em galho verde da clavícula com boa evolução após o tratamento clí-
nico. Neste mesmo trabalho, no dia seguinte ao trauma, o paciente já apresentava bom arco de 
movimento, motivo pelo qual se optou pelo tratamento conservador. Portanto, pensa-se que o 
tratamento cirúrgico para lesões inferiores da articulação AC assegura um resultado funcional 
satisfatório. Em todos os tratamentos de LAC, cirúrgicos ou não-cirúrgicos, é imprescindível 
fazer a reabilitação da articulação para recuperação da amplitude do movimento e fortalecimen-
to dos músculos por meio da fisioterapia.
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A Fibromialgia (FM) é considerada uma síndrome reumatológica com origem desconhecida, 
prevalente principalmente em mulheres, mas também pode se manifestar em crianças, ado-
lescentes e idosos. É caracterizada por dores músculo-esqueléticas que se manifestam de 11 a 
18 pontos, denominados “tender points”, podendo ser associada com alguns sintomas, como: 
sedentarismo, ansiedade, depressão, insônia, fadiga, rigidez matinal e distúrbios psicológicos. 
Frente a isso, o papel da fisioterapia é adotar métodos eficazes, para reduzir os sintomas e uma 
constante busca pelo controle do quadro álgico e melhora do bem-estar desses pacientes. A pre-
sente pesquisa servirá para adquirir mais conhecimento. Pretende-se alcançar e mostrar um bom 
resultado no aprofundamento dessa doença, trazendo meios de tratamentos eficazes e benéficos 
à saúde desses pacientes. Para a análise dos tratamentos fisioterapêuticos em mulheres com 
fibromialgia, foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Google Acadêmico e 
PEDro. Na pesquisa houve restrição de idioma: inglês e português. Como critérios de inclusão 
optou-se por artigos que abordassem: mulheres, com diagnóstico de FM, e que passaram por 
algum tratamento fisioterapêutico. Foram obtidos resultados significativos com a revisão, onde 
foi possível perceber que os tratamentos como exercícios aeróbicos, alongamentos, hidrotera-
pia e caminhadas de menor intensidade foram eficazes para a melhoria do bem-estar, reduzindo 
o desconforto causado pela FM. Pode-se concluir que os tratamentos fisioterapêuticos para pa-
cientes com FM são importantes e eficazes, sendo relatada uma melhora significativa no alívio 
da dor, melhorando a qualidade do sono e também no desempenho de atividades cotidianas dos 
pacientes acometidos pela síndrome.
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A nevralgia isquiática, também conhecida como dor ciática, é caracterizada como dor lombar 
(DL), sendo as causas mais comuns a hérnia de disco e síndrome do piriforme. A DL é uma 
condição que pode atingir até 65% das pessoas anualmente e até 84% das pessoas em algum 
momento da vida. A presença da DL tem um conjunto de causas, como, por exemplo, fatores so-
ciodemográficos (idade, sexo, renda e escolaridade), estado de saúde, estilo de vida ou compor-
tamento (tabagismo, alimentação e sedentarismo) e ocupação (trabalho pesado, movimentos re-
petitivos). Após o diagnóstico, é de extrema importância a atuação de diversos profissionais da 
área da saúde, tais como médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, entre outros. Dessa 
forma, o objetivo é indicar tratamentos fisioterapêuticos para interferir na dor da nevralgia is-
quiática. O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica realizada no segundo semestre 
de 2021 e inclui estudos publicados entre os anos de 2011 a 2021. As bases de dados utilizadas 
foram SciELO, PubMed e Google Acadêmico. Foram incluídos os estudos que contemplassem 
os descritores nevralgia isquiática e fisioterapia, e seus termos de entrada nas línguas português 
e inglês. Foram encontrados 10 artigos sobre o tema, sendo selecionados seis para fundamenta-
ção. Destes, dois referiram-se de tratamento para DL, 1 sobre a DL, que apresenta um conjunto 
de causas, e os últimos três estudos sobre a conduta fisioterapêutica. O sucesso do tratamento 
depende da combinação de técnicas que melhor se adequam às necessidades dos pacientes 
portadores de DL. Dessa forma, a Fisioterapia se apresenta como ferramenta imprescindível 
na promoção à saúde e melhoria da qualidade de vida. O protocolo fisioterapêutico consta com 
exercícios de alongamentos, fortalecimento e eletroestimulação, entre eles, é de extrema impor-
tância a liberação do músculo iliopsoas, o qual está totalmente ligado com a DL. A utilização de 
laserterapia, incluindo o toposcópio, é fundamental para o tratamento, pois auxilia na regenera-
ção da bainha de mielina do nervo afetado, para que assim os impulsos nervosos voltem a sua 
condução normal. Conclui-se, então, após analisar os artigos selecionados, que existem vários 
protocolos no tratamento fisioterapêutico da DL com resultados satisfatórios para o alívio da 
dor, funcionalidade e qualidade de vida. É de extrema importância um grupo multiprofissional 
trabalhando junto, dando comodidade ao paciente.
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O ultrassom terapêutico (US) é um agente de penetração profunda que produz mudanças nos 
tecidos, geradas por ondas de ultrassom, que têm a capacidade de reduzir os sintomas de in-
flamação e promover a regeneração dos tecidos. Desta forma, este trabalho tem como objetivo 
fazer uma descrição textual diante do uso do US na área da fisioterapia, e seus efeitos, indica-
ções e contraindicações. Para isso foi realizada uma descrição textual de livros como metodolo-
gia de trabalho, tendo como base as obras “Recursos terapêuticos em fisioterapia- STARKEY, 
Chad.’’ e “Eletroterapia de Clayton - KITCHEN e BAZIN’’, referências importantes na área 
de fisioterapia na aplicação do US. A regeneração de tecidos pode ser por meio de mecanismos 
térmicos e atérmicos. Para gerar efeito térmico no manejo das lesões crônicas, ultrassom con-
tínuo é utilizado, sendo capaz de produzir maior quantidade de calor decorrente da vibração de 
partículas celulares, auxiliando na cicatrização das feridas e diminuindo o inchaço, sendo con-
traindicado nos processos inflamatórios agudos e traumatismos recentes. O efeito não térmico 
(atérmico) é recomendado para tratamento agudo, sendo sua onda pulsada, onde a emissão é 
interrompida intercalando pausas com o fim de dissipar o mínimo calor gerado durante o pulso. 
Com essa redução do aquecimento tecidual permite-se potencializar os efeitos não térmicos 
do ultrassom sobre os tecidos, permitindo-se seu uso na fase aguda de uma lesão, prevenindo 
lesões teciduais provocadas pelo calor excessivo. Para a aplicação do US, quanto mais baixa a 
frequência de emissão, mais profunda a penetração nos tecidos. O ultrassom de 1 MHz penetra 
cerca de 5 cm - mais focalizado, dispersa menos nos tecidos e seu uso é indicado para tratamen-
tos fisioterapêuticos que desejam atingir estruturas mais profundas: tendinite e lesão muscular. 
Já o ultrassom de 3 MHz tem uma profundidade efetiva de 2,5 a 3 cm com uma maior disper-
são no tecido, indicado principalmente para a fisioterapia dermatofuncional e procedimentos 
de estética: gordura localizada e celulite. Normalmente a aplicação é de três minutos por área 
de cabeçote. Dependendo de como é aplicada, a terapia por ultrassom pode apresentar riscos, 
existindo algumas contraindicações. O resultado do trabalho evidenciou os efeitos térmicos e 
atérmicos, indicações quanto à frequência de emissão e contraindicações do ultrassom para fins 
terapêuticos. Ressalta-se a importância de o fisioterapeuta compreender inicialmente a fisiopa-
tologia das lesões, tempo de lesão para conseguir um melhor efeito da terapêutica, ajustando o 
aparelho adequadamente para cada paciente.
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A avaliação qualitativa e justa sobre os olhares de todos. A família precisa ser participativa na 
vida escolar do aluno, buscando se interessar pelos conteúdos e como são trabalhados e co-
brados pelos professores. Sabe-se que o momento vivido atualmente fez com que a distância 
que já existia se tornasse ainda maior, pois em um momento de pandemia em que muitos pais 
perderam o emprego, ou precisaram passar algum tempo a portas fechadas, o retorno teve que 
ser dobrado para compensar a perda financeira a que o mundo inteiro estava exposto. É preciso 
estar atento. Os alunos são diferentes, os horários também. Então, essas mudanças devem ser 
levadas em conta a ponto de considerar que o processo de avaliação do aluno não pode ser feito 
em um único dia. As questões não podem ser colocadas em uma única embalagem e distribuí-
das a todos como se fosse uma realidade igualitária, pois já se viu que não é - cada região, cada 
estado, cada município tem uma realidade diferente da outra fazendo com que o sistema falhe 
em algum lugar. Para isso, o Estado deve organizar o sistema educacional nas reais necessida-
des da comunidade escolar para garantir este processo, já que defende que a avaliação deve ser 
qualitativa. Deve haver uma orientação para este sistema, para que questões fora da realidade 
não se tornem motivo de exclusão no processo de avaliação. Uma região sem infraestrutura 
adequada, sem garantia de serviços básicos, não tem a possibilidade de ter alunos com nível 
máximo de excelência, pois sua realidade não garante que tenham uma boa alimentação e nem 
subsídios capazes de lhes dar suporte - e isso deve constar como prioridade no momento da 
avaliação. As avaliações através de provas precisam perder força e dar espaço a novas formas 
de verificação, como um seminário, uma roda de conversa, um formulário elaborado em uma 
plataforma digital, um debate, uma escrita colaborativa. Enfim, há muitos exemplos a serem 
testados, os quais proporcionarão ao aluno uma interação e um engajamento entre a turma, e 
ao professor, um olhar mais reflexivo sobre a fixação do conteúdo. Atualmente as salas de aula 
tornaram-se virtuais, com professores e alunos conectados através da internet de diferentes 
lugares. Já que esse processo tomou essa proporção de evolução, então a avaliação deverá tam-
bém ser transformada em algo que sirva de reflexão e interação entre toda a comunidade, onde 
a legislação garanta que deve ser qualitativa. E,  a família, alunos e professores participem desse 
processo de forma justa e compreensiva dentro das possibilidades e experiências vivenciadas 
na rotina escolar.
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Dentro do contexto educacional brasileiro, é possível perceber que a avaliação do ensino e da 
aprendizagem não alcança os objetivos propostos pelos documentos norteadores, assim como 
não supre as necessidades de alunos e professores. Apesar das mudanças indicadas pelos docu-
mentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que se inclina à avaliação 
qualitativa, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), ainda prevalece nas escolas bra-
sileiras a avaliação quantitativa, que não reflete, de fato, a aprendizagem dos alunos, descon-
siderando sua trajetória, os diferentes tipos de inteligência e as limitações de uma avaliação 
tradicional. Em muitos casos, os professores são indicados como responsáveis pelo insucesso 
da avaliação escolar. A partir dessa perspectiva, a reflexão se direciona para os aspectos que 
dificultam o fazer pedagógico: representações sociais, formação docente e aspectos sócio-polí-
tico-econômicos envolvidos. No Brasil, a representação social mais comumente associada aos 
professores desconsidera a complexidade e relevância da profissão, a necessidade de formação 
inicial e continuada, bem como a associação de dom ou vocação na profissão de professor. 
A obrigatoriedade da formação acadêmica adequada dos professores de Educação Básica, no 
Brasil, é muito recente, o que reflete no número reduzido de docentes qualificados inseridos no 
sistema educacional. Além disso, os cursos de licenciatura dispõem de poucos componentes 
curriculares voltados à formação docente, e falham em realizar a interlocução entre teoria e 
prática. Adicionando-se a esses aspectos, existem fatores políticos, sociais e econômicos envol-
vidos, bem como políticas públicas que não valorizam a profissão do professor, remuneração 
insuficiente e sobrecarga de trabalho. O objetivo do presente estudo consiste no desenvolvimen-
to de debate e argumentação acerca dos atores envolvidos no processo de avaliação do ensino 
e aprendizagem na educação brasileira, a partir de diferentes perspectivas sobre a temática. O 
estudo foi desenvolvido como parte do componente curricular de Avaliação do Ensino e Apren-
dizagem, na quinta fase do curso de licenciatura de Letras Inglês, através da dinâmica intitulada 
de “Advogados do Saber”, que baseou-se em revisão bibliográfica na área de avaliação, análise 
dos documentos norteadores da educação e debate realizado em sala de aula. A partir do estudo 
foi possível perceber que as questões acerca dos insucessos da avaliação são multifatoriais, bem 
como observar que a responsabilidade não pode ser direcionada apenas aos professores. O ca-
minho para a superação desta problemática envolve o incentivo à formação inicial e continuada 
de qualidade, o comprometimento dos professores com sua formação docente, o desenvolvi-
mento de políticas públicas alinhadas às necessidades dos professores e a superação das visões 
errôneas acerca da profissão de professor.
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Este ensaio apresenta uma análise do papel e influência da família no processo avaliativo es-
colar com a seguinte tese em sua defesa: “A família faz o que pode no tempo que tem, e com 
o dinheiro que tem, e precisa de apoio das entidades responsáveis pela educação de seus filhos 
para que o processo de avaliação da aprendizagem seja bem sucedido”. A família é responsável 
por movimentar a economia. A mulher, mãe e trabalhadora, trabalha tanto quanto o marido para 
sustentar a casa e dar o necessário para que os filhos possam frequentar a escola. Considerando 
esta carga de trabalho, os pais necessitam que a escola, através dos professores e coordenadores 
pedagógicos, assuma a responsabilidade pela educação de qualidade para seus filhos. O estudo 
tem o objetivo de provocar reflexão acerca da afirmação de que a família poderia vir a ser um 
dos responsáveis pelas dificuldades, insucessos e problemas referentes à avaliação da aprendi-
zagem do aluno na escola. Através de uma pesquisa com foco na realidade escolar do sistema de 
ensino público no Brasil, por meio de uma discussão em sala, e também com uma breve análise 
das leis que garantem os direitos da família, e dita seus deveres, o grupo discursa e reflete sobre 
o que realmente se aplica na prática no sistema educacional público, expondo leis e opiniões em 
sala. Os outros grupos defenderam a escola, os professores, a legislação e os alunos, e com isso 
se fez um debate sobre o que cada grupo concluiu durante a execução da atividade. A família é 
vítima de um sistema de leis que não são aplicadas na prática e estão apenas no papel na questão 
da garantia de direitos. A negligência do governo num processo contínuo deixa os profissionais 
da educação à deriva esperando por uma melhora da realidade escolar no sistema público que 
nunca chega. As famílias são educadas nesse sistema inadequado e repassam o pouco conhe-
cimento adquirido aos filhos. Logo, sendo insuficiente para criar condições de educá-los de 
forma adequada, repassam a obrigação diretamente os professores - que em igual condição de 
desvantagem social, se encontram em escolas com déficit em estrutura e sem capacidade de 
entregar ao aluno a supervisão e educação adequada para efetivar o interesse pelo processo de 
aprendizagem.
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Apesar das premissas de educação democrática, igualitária e de qualidade asseguradas em mar-
cos legais como a Constituição Federal de 1988 e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
o que se vê muitas vezes na Educação Básica é um cenário contraditório, com falta de qualida-
de, baixo desempenho e resultados pouco efetivos nas avaliações. Em muitas perspectivas do 
senso comum, e mesmo entre profissionais da educação, considera-se o aluno como único fator 
dos insucessos na educação. Porém, tem-se neste cenário uma série de fatores que motivam os 
baixos desempenhos. Frente a estas questões, uma das atividades do componente curricular 
Avaliação do Ensino e Aprendizagem, na quinta fase do curso de licenciatura de Letras Inglês, 
foi refletir sobre os principais motivos e responsáveis por insucessos na educação através da 
dinâmica “Advogados do Saber”. A dinâmica foi feita com base em pesquisa bibliográfica e 
posterior argumentação oral pelos acadêmicos que, organizados em grupos, defenderam dife-
rentes perspectivas. A partir das reflexões entende-se neste trabalho que o aluno é antes de tudo 
um sujeito de direito, muitas vezes responsabilizado de forma desproporcional por resultados 
avaliativos insatisfatórios pois está inserido numa realidade injusta, desigual e contraditória. 
Certamente, a postura ativa e o esforço do estudante são pontos-chave no processo de ensino e 
aprendizagem. Porém, a realidade complexa coloca tanto estudantes como professores frente a 
paradigmas porque estas contradições impactam os processos de avaliação nas salas de aulas. 
Portanto, se existe um esforço por uma educação mais democrática, igualitária e justa deve-se 
também considerar esses valores nas etapas avaliativas. A BNCC traz a proposta de avaliação 
formativa e de processo. Na mesma direção, a Lei de Diretrizes e Bases coloca como função 
do professor desenvolver a avaliação contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos. Ao apontar relações entre o que foi levantado na atividade 
“Advogados do Saber” e o tema avaliação, entende-se que mudanças frente às condições pa-
radigmáticas da educação devem partir e ser seguidas da transformação do comportamento e 
da cultura pedagógica dos professores. Para que novas práticas avaliativas se concretizem, é 
preciso antes de tudo compreender que avaliar é diferente de examinar. Na avaliação, profes-
sor e alunos devem estar preparados e dispostos a utilizar métodos além dos convencionais. 
Mais do que apostar em provas, pode o docente adotar ferramentas e critérios que envolvam o 
comportamento e o engajamento dos estudantes, os diálogos com e entre os alunos, executar 
performances orais, escritas, trabalhos em grupos, seminários e o uso de diferentes tecnologias. 
Dessa forma, as ferramentas avaliativas permitem balizar o ensino e garantir o objetivo maior 
do processo, que é levar o aluno à aprendizagem.

Palavras-chave: Alunos. Avaliação. Educação.
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ENCONTROS CIENTÍFICOS: A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM CONTEXTOS DE PESQUISA
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Nesta pesquisa, parte-se do pressuposto de que encontros científicos podem constituir disposi-
tivos de formação continuada ao coletivo profissional docente, de modo a potencializar percur-
sos de desenvolvimento de pesquisas no contexto da Educação Básica. Encontros científicos 
se definem como espaços e oportunidades de reunir professores e pesquisadores em torno de 
pesquisas em Educação. O Grupo de Pesquisa em Práticas Pedagógicas do Colégio Unidavi 
reúne, quinzenalmente, professores da Educação Básica e da Universidade em torno da elabo-
ração de pesquisas acerca dos contextos da prática docente. Os encontros são sistematizados 
por leituras e discussões fundamentadas nos processos de ensinar e aprender de modo explo-
ratório, investigativo e colaborativo de produção de conhecimento. Nesse sentido, este estudo 
se aproxima de uma pesquisa colaborativa, na perspectiva de uma pesquisa-ação. E, os dados 
gerados, com base na análise do discurso, partem das gravações dos encontros objetivando 
elucidar percursos de formação docente em um grupo de pesquisa na Educação Básica como es-
tratégia de desenvolvimento profissional. Assuma-se a noção de desenvolvimento profissional 
docente como processo individual e coletivo que considera experiências de aprendizagem dos 
professores contextualizadas na escola. Ainda, nesta oportunidade, os professores partilham 
visões pedagógicas e descrevem seus percursos de concepção e implementação de pesquisa, 
apontando as etapas experimentadas. Para tanto, evidencia-se a dimensão da elaboração de 
conhecimento dos professores no exercício da profissão, pois a inserção em grupos de pesqui-
sa, ora supracitados como encontros científicos, promove a materialidade das experiências e 
integra em si a possibilidade de produzir e compartilhar sentidos. Ademais, em intercâmbios de 
aprendizagem social, por meio de estratégias de desenvolvimento profissional, os professores 
passam a justificar seus processos de ensinar e aprender a partir da elaboração de projetos de 
investigação. Nessa perspectiva, alguns resultados permitem compreender a constituição de 
pesquisas ancoradas pelo diálogo com a teoria em encontros científicos e revelam a interface 
da docência com prática de pesquisa, evidenciada nos contextos da Educação Básica. Outra 
evidência é que o desenvolvimento de uma postura investigativa nos docentes favorece a comu-
nicação pública do fazer pedagógico em debates científicos. Sobretudo, destaca-se que grupos 
de pesquisa na Educação Básica são um percurso na formação continuada de professores que 
não se reduz a treinamento ou capacitação, mas que pela reflexão na oportunidade de diálogo, 
na investigação de suas práticas pedagógicas na escola propõe articulações entre universidade 
e escola, buscando superar a dicotomia entre teoria e prática.
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EXPERIÊNCIAS METODOLÓGICAS PARA ALFABETIZAÇÃO DE UMA 
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O presente projeto de pesquisa está em desenvolvimento e tem por escopo fundamental analisar 
metodologias e experiências metodológicas relevantes para o processo de alfabetização de uma 
estudante com múltiplas necessidades especiais. Visa também o processo de alfabetização de 
estudantes, que apresentam dificuldades similares. Trata-se de um estudo de caso, de natureza 
qualitativa e de cunho descritivo e explicativo. Realizado em uma escola da rede privada de 
Santa Catarina, com uma estudante do primeiro ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais que 
possui múltiplas deficiências (mobilidade reduzida e intelectual). Entende-se que essa pesquisa 
está contribuindo para o processo de alfabetização da estudante, não apenas no ano escolar 
presente, mas também nos futuros, lançando perspectivas para casos similares. Observando-se 
a necessidade de buscar alternativas para a alfabetização da estudante, onde a mesma apresen-
tava sinais de possibilidades de avanços na aprendizagem, experimentou-se o uso de recursos 
tecnológicos como o chromebook adaptado para a realização das propostas pedagógicas. As 
propostas pedagógicas consistem em adaptações metodológicas de ensino que oportunizam a 
realização de atividades conjuntamente aos demais estudantes da turma escolar, sendo assim 
o recurso metodológico adaptado tornou-se uma ferramenta utilizada como meio de acesso às 
propostas pedagógicas para a estudante. Acredita-se que a utilização de recursos tecnológicos 
durante o processo de ensino e aprendizagem da alfabetização pode estabelecer a prática peda-
gógica por entre outros caminhos, promovendo aos estudantes diversas vias de ensino, fazendo 
assim com que alcancem sucesso nesse período da vida escolar. Viu-se, então, que o uso do 
recurso tecnológico facilitou a execução das propostas, apresentando resultados positivos para 
a estudante. Os objetos de aprendizagem tornam-se facilitadores da alfabetização e do letra-
mento, pois acabam aumentando o desenvolvimento dos estudantes, tornando a aprendizagem 
mais significativa, divertida e agradável, além de contribuir para amenizar as defasagens e difi-
culdades que acontecem nesse período de processo de alfabetização por inúmeros motivos. Os 
recursos tecnológicos são sem dúvida, ótimos aliados no processo de ensino e de aprendizagem 
de todos os estudantes, mas notou-se que no caso da estudante com necessidades educacionais 
especiais foi uma ferramenta fundamental para que o processo de alfabetização e letramento 
fosse realizado com efetividade.
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HAMLET E DOM QUIXOTE: O HUMANO ENTRE O FUNDAMENTAL E O 
CONTRADITÓRIO
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Literatura é a arte verbal maior e mais definitiva, e William Shakespeare o centro do cânone 
ocidental. Se todas as grandes obras e autores que compõem o cânone orbitam as criações 
shakespearianas, é possível interpretar com apontamentos da teoria da literatura relações de 
sentido entre os livros clássicos e este personagem. Tem-se assim um campo universal e simbó-
lico da arte literária dentro do qual analisa-se a obra Hamlet frente a outro livro clássico, Dom 
Quixote, de Miguel de Cervantes. Nesse sentido, fez-se uma revisão bibliográfica baseada no 
ensaio de Ivan Turguêniev para investigar como ambos os personagens representam dois polos 
fundamentais e contraditórios sobre os quais se baseiam os movimentos da existência humana 
e que são possíveis de serem explorados no ensino da literatura. Da mesma forma, buscou-se 
apontar aspectos dos personagens refletidos simbolicamente na vida do homem moderno e que 
motivem interpretações de textos literários em diferentes níveis da educação. A natureza hu-
mana manifesta contradições que a literatura transformou em duas obras clássicas. Quixote é o 
personagem que ridiculariza os romances de cavalaria, mas que representa, acima de tudo, a fé 
no inabalável, no eterno e na verdade. É um ser devoto ao ideal de justiça na terra, à dedicação 
ao outro, à reação às forças hostis de magos, gigantes e moinhos. Possui crença firme, desape-
go à vaidade e vontade de natureza inexorável. A força moral do personagem dá grandeza às 
ações, discursos e julgamentos, ainda que sua figura enfrente situações cômicas e humilhantes. 
O personagem Hamlet é outro gigante que cristalizou a perfeição numa outra extremidade. O 
príncipe representa essencialmente a descrença, pois é tomado pela extrema análise do real e 
pelo egoísmo, ainda que a centralidade no “eu” lhe custe caro. Hamlet é cético, ocupa-se não 
com o dever, mas com a própria situação, tem desprezo por si e por outros personagens da obra, 
mas segue conscientemente atado à vida. A tragédia shakespeariana apresenta um protagonista 
em luta com a impossibilidade do próprio destino e em negação contra o mal exercido como 
falso bem. Infere-se então que ao testemunhar essa batalha, é possível ao leitor reflexões de for-
ma a se identificar com o jovem príncipe personagem. Portanto, numa perspectiva de ensino, é 
possível trabalhar propostas de apreciação estética da arte literária, intercâmbio cultural através 
da língua escrita e diferentes gêneros literários a partir destas obras. Ainda no sentido simbólico 
da interpretação proposta, conclui-se que a correlação de forças entre Hamlet e Quixote, enten-
didas aqui como contradições do homem, prova a potência criadora da literatura como espelho 
do humano frente a personagens tão definitivos. E, é assim que têm-se sentidos do trágico e do 
cômico ao mesmo tempo elementares e conflitantes.
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ITINERÁRIO FORMATIVO DE CIENCIAS HUMANAS: POSSIBILIDADES E 
DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA TERRITORIAL NA EDUCAÇÃO 
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A Base Nacional Comum Curricular é o documento norteador dos processos educativos no 
Brasil e, por meio dela, está em processo de implementação o Novo Ensino Médio (NEM). En-
tre as alterações a serem evidenciadas nessa etapa de ensino, está o processo de reformulação 
curricular, que amplia a carga horária total e agrupa os componentes curriculares em quatro 
grandes áreas do conhecimento: Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Mate-
mática. Além disso, com o NEM, as unidades de ensino terão autonomia para ofertar até cinco 
itinerários formativos que possibilitarão ao estudante escolher em qual área quer aprofundar 
seus conhecimentos. Esse relato de experiência, de natureza qualitativa, avalia uma atividade 
de cidadania territorial desenvolvida com estudantes do Ensino Médio na área de Ciências 
Humanas que compreende os componentes curriculares de Filosofia, História, Geografia e So-
ciologia. Foi realizada no Itinerário Formativo Sociedade e Cidadania, no segundo semestre de 
2021, com 28 estudantes de uma escola privada de Santa Catarina, no período vespertino, com 
quatro horas de duração. Nela, investigou-se como os estudantes inseridos no referido Itinerário 
percebem, expressam e analisam os problemas urbanos do entorno da escola e como propõem 
resoluções dos problemas urbanos locais. Nesse sentido, os estudantes e professores realizaram 
uma incursão pelas ruas das imediações da escola objetivando identificar os problemas estru-
turais existentes e registrá-los no caderno de campo, por meio de fotografias ou audiovisuais, 
para posteriormente utilizá-los na sala de aula. No retorno à sala de aula, agrupados em duplas 
ou trios, elencaram os problemas identificados in loco e propuseram possíveis soluções para 
os mesmos, socializando-os com os demais grupos. A socialização evidenciou a capacidade 
autoral dos estudantes e sua compreensão da realidade espacial observada. Constatou-se que 
identificam e percebem a intrínseca relação entre os problemas do território e as fragilidades 
históricas de planejamento urbano, além do papel do poder público e dos moradores na estru-
turação da infraestrutura urbana. Comprovou-se que esses estudantes manifestam consciência 
da importância da cidade como um espaço cidadão, acessível e passível de ser habitado por 
todos os sujeitos. Por fim, verificou-se que são capazes de construir seus próprios percursos de 
aprendizagem, o que os torna autores, autônomos e sujeitos da construção de seu conhecimento.
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O TRÁFICO DE ANIMAIS NO BRASIL: O QUE DIZEM OS ESTUDANTES DO 
ENSINO MÉDIO?
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O Novo Ensino Médio amparado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento 
que legitima a estruturação dos três últimos anos da Educação Básica, propõe a adoção de iti-
nerários formativos de natureza eletiva para os estudantes e representam o aprofundamento das 
áreas de Matemáticas e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHS). Nesse contexto o estudo 
compreendeu as percepções de estudantes do Ensino Médio, participantes de um itinerário de 
CHS, acerca do tráfico de animais no Brasil. Para o estado da arte utilizou-se o Google Aca-
dêmico com o descritor “tráfico de animais” para o levantamento de estudos publicados no 
período de 2015-2021. De natureza qualitativa, a pesquisa pautou-se na elaboração e aplicação 
de um questionário composto por dez perguntas aplicadas a dez estudantes do Novo Ensino 
Médio, com idades entre 15 a 17 anos, de uma escola da rede privada de ensino de Rio do Sul/
SC, que cursam aulas do itinerário formativo de CHS. O estudo apontou que o comércio de 
animais é uma atividade lucrativa e se torna mais evidente em áreas onde as condições econô-
micas e sociais apresentam-se precárias. Além disso, os questionários evidenciaram que 90% 
dos entrevistados possuem um ou mais animais de estimação e que todos acreditam que estes 
são seres sencientes. Evidenciou-se que há um entendimento superficial entre os sujeitos frente 
ao tema, de modo que apenas 30% deles possuem ciência de que o Brasil é um dos países com 
o maior índice de tráfico de animais. E, metade deles, não sabe como realizar uma denúncia. 
Por fim, os dados sugerem a importância de ações de educação ambiental, sobretudo no âmbito 
escolar, além do investimento em políticas públicas que visem intensificar o combate ao tráfico 
de animais, bem como programas de conscientização ambiental.
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OS EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DE MÚSICAS POPULARES NA MOTIVAÇÃO E 
PERFORMANCE DE APRENDIZAGEM EM LÍNGUA INGLESA
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Sabe-se que a motivação tem um importante papel no processo de aprendizagem de uma segun-
da língua, nesse caso, especificamente a Língua Inglesa. A motivação relaciona-se diretamente 
com o interesse dos estudantes nos processos de aprendizagem. De forma geral, a exposição à 
segunda língua na escola está restrita aos livros didáticos, de forma majoritariamente escrita, 
o que pode reduzir o interesse e a motivação dos alunos. O objetivo do estudo busca ampliar 
os conhecimentos sobre fundamentos e práticas do ensino da Língua Inglesa no que tange ao 
desenvolvimento da criatividade docente e estratégias de motivação dos alunos, utilizando o 
recurso de músicas populares em Língua Inglesa dentro da sala de aula. Diante desse cenário, 
a criatividade docente tem sido exigida nas articulações dos processos de ensinar e aprender. 
Para criar ambientes educacionais mais motivadores, a variedade é um fator importante, e a uti-
lização de cultura popular em sala de aula pode ser uma estratégia eficaz, principalmente para 
os estudantes em idade escolar do Ensino Fundamental. A cultura popular, em seus diversos 
formatos, é uma fonte de materiais autênticos em inglês. Dessa forma, a utilização de músi-
cas populares nas aulas de Língua Inglesa pode potencializar o aprendizado, tendo em vista a 
grande quantidade de input auditivo, ampliando a exposição a novas fontes do idioma que está 
sendo aprendido e criando um ambiente divertido e descontraído. Além disso, a utilização de 
músicas propicia aos estudantes o contato com o uso real da língua e a natureza repetitiva das 
músicas pode beneficiar o processo de memorização e ampliação de repertório linguístico. O 
estudo consiste na análise de artigo científico da área de ensino de Língua Inglesa, que parte 
de uma pesquisa com alunos em idade escolar, pela inserção de músicas populares em Inglês 
nas aulas de Língua Inglesa em uma escola de Ensino Fundamental. Os resultados do estudo 
analisado indicam que a utilização de músicas populares nas aulas de Língua Inglesa, como 
recurso auxiliar do processo de construção do conhecimento, melhora a motivação dos estu-
dantes e amplia o interesse pelo componente curricular. Além disso, demonstra aos professores 
de Língua Inglesa que a utilização de músicas nas aulas pode ser um recurso valioso e efetivo 
aos processos de ensino.

Palavras-chave: Língua Inglesa. Motivação. Músicas Populares. 



284

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

PANDEMIA, ENSINO ESCOLAR E PSICOPEDAGOGIA: A RETOMADA DA 
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No dia onze de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Covid-19, 
doença causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV 2, como pandemia. Nesse contexto, as es-
colas de Educação Básica empenharam esforços para implantar o ensino remoto como alterna-
tiva para a continuidade do trabalho pedagógico. Em fevereiro de 2021, ao retornarem as aulas 
presenciais em Santa Catarina, havia uma preocupação com relação à aprendizagem dos alunos 
em meio à pandemia e devido ao novo modelo de ensino. Surgiram questões como: o contexto 
pandêmico de 2020 trouxe defasagens de aprendizagem para a formação dos alunos? Esta defa-
sagem incluiu, também, a escola particular? Como seria a retomada do ensino presencial? As-
sim, surge o objetivo desta pesquisa em descrever a estratégia inicial de retomada da aprendiza-
gem escolar presencial, em meio ao momento pandêmico, após um ano de ensino remoto no 9º 
ano do Ensino Fundamental de uma escola privada. Como principais considerações e resultados 
obteve-se: a) sobre a retomada das aulas após um ano praticamente de ensino remoto em uma 
escola privada no nível de 9º ano de Ensino Fundamental constatou-se que, devido a estrutura 
física privilegiada, conseguiu-se reunir 100% dos alunos de forma presencial e com segurança 
(distanciamento físico adequado); b) ações pedagógicas a partir de diagnósticos elaborados por 
uma instituição privada na cidade de Rio do Sul/SC se mostraram como uma adequada estra-
tégia inicial de retomada da aprendizagem escolar presencial, após longo período de ensino 
remoto em meio à pandemia; c) existe uma possibilidade de papel a ser desempenhado pelo 
psicopedagogo neste momento de avaliação diagnóstica inicial e retomada da aprendizagem es-
colar presencial, pois ao participar desse processo poderá contribuir com o resgate de conteúdos 
(conceituais, procedimentais e atitudinais), caso tenham se perdido durante a pandemia. Este 
resgate pode ser feito por meio de jogos e brincadeiras de raciocínio lógico, interpretação e con-
vívio com o próximo, pensando no ser como um todo, desenvolvendo o intelectual, o corpo e o 
emocional. A compreensão das ações pedagógicas, desta escola, poderá “abrir caminhos” para 
outras instituições, privadas e públicas, no sentido de parceria com psicopedagogos para a ela-
boração dos processos de avaliação diagnóstica e planejamento de intervenções pedagógicas.
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PERSPECTIVAS CURRICULARES: UMA INTERLOCUÇÃO ENTRE A 
UNIVERSIDADE E A ESCOLA

Katiúscia Raika Brandt Bihringer
katiuscia.bihringer@unidavi.edu.br

Fernanda Wessler Nehring
fernandanehring@unidavi.edu.br

Parte-se do pressuposto de que na Formação Inicial aprende-se acerca das práticas docentes na 
relação pela interpretação das realidades na escola. Assim, esta pesquisa parte do objetivo de 
articular teoria e prática curricular pela elaboração de sentidos em torno das perspectivas cur-
riculares, em interlocução com professores da Educação Básica. Os acadêmicos da quarta fase 
do curso de Letras Inglês, nas aulas de Currículo Escolar, produziram um informativo digital in-
titulado “Teorias Curriculares: um panorama geral” que permitiu uma interface de concepções 
curriculares. O currículo pode ser compreendido como um processo de seleção de conhecimen-
tos e saberes, baseado em uma série de justificativas para essas escolhas. Sempre posicionado 
historicamente, o currículo adquire sentido de acordo com o contexto de inserção e reflete as 
relações socioeconômicas e de poder vigentes na sociedade, bem como os ideais de escola. 
Mediante a essa compreensão, assume-se que a formação intelectual dos professores parte das 
organizações de experiência escolar que valorizem a aprendizagem docente e recorre em in-
terface com as práticas pedagógicas. O currículo, para além dos níveis formais, acontece nas 
relações cotidianas da escola, sendo interativo e experencial, pois nas relações destaca seu pro-
pósito. A geração de dados parte do estudo das teorias curriculares pelas compreensões teóricas 
sobre Currículo e pela sistematização do informativo digital. Ainda, como parte da estratégia 
metodológica, o informativo foi disparado nas redes sociais de professores da Educação Básica. 
Considera-se os espaços on-line como fontes qualitativas e colaborativas de geração de dados 
que permitem a organização e a intertextualidade em processos ampliados de comunicação. 
Ademais, os dados compilados sugerem, pela a análise textual discursiva das respostas, que os 
professores leram e atribuíram sentidos ao informativo pela comunicação de suas impressões, 
o que evidencia um processo de interlocução que ao mesmo tempo, é formativo. Por meio das 
análises, interpreta-se que o currículo é recurso fundante no entendimento das organizações 
escolares de diferentes níveis e etapas educacionais, pois assume uma concepção de documento 
de identidades e que retrata a Educação a partir de diversos âmbitos sociais envolvidos. Nesse 
sentido, torna-se importante analisar os percursos da Educação Básica na Formação Inicial a 
considerar os documentos curriculares que os regulam e regem as práticas pedagógicas, sendo 
que assim, elaboram-se conhecimentos pautados em evidências das realidades escolares. As 
conclusões desta pesquisa sugerem que os professores em formação e os professores em exer-
cício convergem em suas formas de pensar a escola, a partir de temáticas curriculares como 
a pluralidade de ideias, a construção de novos processos de ensinar e aprender e a correlação 
entre o estudante, a escola e a sociedade, que mobilizam e compõe as pesquisas em Currículo 
na Educação.
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A ansiedade é um sentimento desagradável de medo e apreensão ligada ao instinto de defesa, por 
si só não é uma patologia, é uma sensação natural do ser humano. Entretanto, se demasiada traz 
malefícios ao indivíduo. O transtorno de ansiedade compartilha características de medo e preo-
cupação excessivas que resulta em perturbações comportamentais como: insegurança, dificul-
dade de concentração, nervosismo, baixa autoestima, fobias e transtorno obsessivo compulsivo. 
Esses comportamentos podem comprometer as atividades diárias, principalmente as acadêmi-
cas. Desse modo, o objetivo desta pesquisa é compreender a influência da ansiedade sobre o 
processo de ensino- aprendizagem. Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram utilizados 
ebooks e as plataformas de pesquisa: SciELO, Pubmed e Google Acadêmico. A aprendizagem 
é o processo pelo qual um indivíduo adquire novos conhecimentos, opiniões, comportamentos 
ou habilidades. Quando aprende-se algo novo as experiências que você viveu deixam rastros 
no cérebro, conhecido como memória de longo prazo. As memórias constituem o surgimento 
de novas sinapses e alterações dos neurônios modificáveis já existentes, resultantes da recepção 
pelos órgãos sensoriais e processamento em diferentes partes do cérebro. Assim, o aprendizado 
refere-se a uma mudança no comportamento resultante da aquisição de conhecimento acerca 
do mundo, e a memória é o processo pelo qual esse conhecimento é codificado, armazenado e 
posteriormente evocado. No caso de memórias declarativas, aquelas que podem ser lembradas 
conscientemente, o hipocampo é a área essencial para o processamento de associação das novas 
memórias às antigas, que posteriormente serão enviadas ao córtex pré-frontal. A aprendizagem 
também pode estar relacionada a fatores emocionais por meio do estímulo da amígdala, quan-
to mais forte esse estímulo, maior será o registro dessas informações. O córtex pré-frontal é 
responsável pela memória funcional. Contudo, as informações que partem do sistema límbico, 
principalmente da amígdala, para os lobos pré-frontais indicam que perturbações emocionais 
podem resultar na estática neural, sabotando a capacidade do lobo pré-frontal de manter a me-
mória funcional. Desse modo, a ansiedade prolongada pode ter um efeito contrário ao processo 
de ensino-aprendizagem, uma vez que, pode prejudicar a atenção, a capacidade da manutenção 
da memória funcional e levar a condição de estresse. Em situações estressantes, a ativação do 
eixo hipotálamo-pituitário-adrenal (HPA) leva a secreção de hormônios glicocorticoides que 
atuam em neurônios do hipocampo, chegando a destruí-los, prejudicando ainda mais a obtenção 
do conhecimento. Portanto, conclui-se que a ansiedade é um sentimento natural, mas se crônica 
traz prejuízos não só à obtenção de conhecimento, como também à sua memorização.. Sendo 
assim, é necessário que haja a criação de um ambiente que evite sentimentos relacionados ao 
medo, além do estímulo à busca por tratamento caso a ansiedade seja identificada. As emoções 
são inevitáveis, mas pode-se aprender a controlar as respostas que tendem a desencadear, bem 
como aperfeiçoar o autoconhecimento emocional.
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A pesquisa tem como objetivo analisar os principais estudos sobre a chamada “Pandemia do 
Medo” em contraste à Pandemia Covid-19, com a finalidade de compreender o contexto da 
desinformação e relacionar o medo gerado ao longo desse período. Entende-se que em virtude 
da ascensão das redes sociais e proliferação desenfreada de informação sem jurisdição concreta 
somada a uma situação global sofrida por todos, a Pandemia do medo entrou, junto à Covid-19, 
em destaque em diversos artigos, revistas e notícias. Vários autores afirmam que em casos de 
situação emergencial na área de saúde, como surtos, epidemias e pandemias, a comunicação é 
essencial e a informação precisa dos fatos auxilia os órgãos responsáveis a tomarem medidas 
mais eficazes. Porém, a evolução da comunicação ao longo das décadas e a facilidade de acesso, 
consumo, divulgação, criação e compartilhamento de informações proporcionadas e alavanca-
das pela mídia e redes sociais começaram a trazer implicações não somente para o ambiente 
on-line como também para a realidade global, como por exemplo, a popularização das notícias 
falsas - as chamadas Fake News, no atual cenário. Para a realização da pesquisa buscou-se ana-
lisar algumas notícias e artigos relacionados ao medo enfrentado pela população ao longo da 
Pandemia e suas possíveis causas e consequências. A conclusão que se chegou foi de que a de-
sinformação, somada a uma situação intensa de isolamento social, afeta diretamente a natureza 
humana moderna e sua consequente cultura. Portanto, entende-se que a chamada “Pandemia do 
Medo” deve ser combatida através de medidas públicas e sociais em prol da melhoria na saúde 
mental da população, evitando assim, a polarização da mesma.
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A prática de atividade física é um componente essencial para melhoria na qualidade de vida. 
Esse ato é definido como qualquer movimentação corporal, que seja produzida a partir da mus-
culatura esquelética, resultando em maior gasto energético do que o gasto em repouso. A OMS 
define como idoso todo o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos, para países em 
desenvolvimento, ou 65 anos, para países desenvolvidos. O envelhecimento é um processo gra-
dual e irreversível que ocasiona perda funcional e progressiva do organismo. Assim, a atividade 
física na terceira idade torna-se fundamental para a garantia de saúde e qualidade de vida. O ob-
jetivo principal do trabalho é avaliar a importância da atividade física para um grupo de idosos, 
buscando apontar melhorias na sua qualidade de vida, analisar a influência na longevidade e 
relacionar a prática de atividade física com a diminuição do impacto de doenças nessa faixa etá-
ria. Foram realizadas pesquisas em artigos e revistas científicas a partir de tópicos relacionados 
ao tema. A análise dos materiais selecionados permitiu concluir que existe uma forte relação 
entre a prática de atividades físicas e a saúde dos idosos. Com o envelhecimento, a capacidade 
para realizar trabalho diminui, assim como o consumo de oxigênio. Dentre as melhorias na 
qualidade de vida encontra-se uma série de benefícios, tanto físicos quanto psicossociais. Com 
a prática de atividade física há a manutenção da massa muscular e da capacidade aeróbica, 
mantendo a funcionalidade do idoso. A prática melhora o perfil lipídico, ajuda no controle e 
prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, assim como diminui as chances 
de ocorrência de um Acidente Vascular Cerebral. Também foi destacada a relação inversa entre 
a atividade física e a presença de doenças cardiovasculares. No aspecto psicossocial, a ativida-
de melhora a autoestima, autoconfiança e o humor, assim como reduz a ansiedade e estresse. 
Quanto mais ativo for o indivíduo, menos limitações físicas ele tende a possuir, apresentando 
menos dores articulares e melhor aptidão física. Em relação ao impacto da atividade na lon-
gevidade dos idosos foram destacadas a redução da mortalidade, relacionada à prevenção de 
doenças coronarianas e ao condicionamento do indivíduo. Por fim, enfatiza-se a necessidade de 
orientar o idoso da melhor maneira para a sua atividade física e capacitar os profissionais que 
prestam atendimento ao mesmo, visto que a recomendação para realizar atividade física pode 
vir de qualquer nível de atenção à saúde.
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O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença caracterizada pela hiperglicemia, ocasionada por de-
feitos na secreção ou ação da insulina produzida no pâncreas pelas células beta. Sua função 
principal é promover a entrada de glicose para as células, sendo aproveitada para as mais di-
versas atividades celulares. O trabalho tem como objetivo geral analisar a importância da au-
tomonitorização do controle glicêmico de pacientes insulinizados. A metodologia utilizada foi 
a revisão de pesquisa bibliográfica em base de dados como a Biblioteca Virtual em Saúde da 
SciELO®, Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS®), Sociedade Brasileira de Endo-
crinologia e Metabologia (SBEM), Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e legislações que 
regulamentam aspectos que perpassam pela patologia do Diabetes. Levantamento de dados 
realizados no Brasil reforçam a magnitude desse problema, visto que o desafio focaliza no 
controle dessa doença e principalmente sua prevenção. Uma intervenção eficaz e essencial para 
o controle do DM é a Automonitoração da Glicemia Capilar (AMGC) que avalia a resposta 
individual à terapêutica instituída, possibilitando também avaliar se as metas glicêmicas reco-
mendadas estão sendo efetivamente atingidas. Ainda, no conjunto disponível para avaliação do 
controle glicêmico pode-se citar a Hemoglobina Glicada (HbA1c), o desvio-padrão da média 
da glicemia (ilustrando a variabilidade glicêmica) - obtido ao realizar o upload dos glicosíme-
tros - o tempo no alvo, ou seja, aquele em que o paciente esteve dentro da faixa recomendada de 
glicemia, e a monitorização contínua de glicose (CGM), realizada por um sensor posicionado 
no interstício fazendo a leitura contínua da glicose, quantificando os níveis glicêmicos, muito 
útil em pacientes com hipoglicemias assintomáticas, sendo possível, em alguns dispositivos, 
programar alarmes para quando determinado limite (escolhido previamente) de glicemia for 
atingido ou, quando houver queda da glicemia, prevenindo uma hipoglicemia. Em 2007, o 
Ministério da Saúde (MS) definiu o elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo 
SUS, aos usuários com DM que têm a garantia desse acesso segundo a portaria do MS número 
2.853 de 2007, que viabiliza a entrega de fármacos e insumos como seringas e lancetas para a 
monitorização da glicemia capilar, visando controle do prognóstico. Segundo a SBD, esse con-
trole implica em um menor risco de complicações micro e macrovasculares. A efetividade des-
se cuidado e monitoramento se traduz em ação, impactando diretamente na melhora do perfil 
glicêmico. Os resultados encontrados mostraram que, apesar da redução dos valores glicêmicos 
pós-prandiais e durante a madrugada, esses ainda permaneceram fora dos parâmetros de nor-
malidade, evidenciando a complexidade da atenção à pessoa com DM. É preciso considerar a 
importância clínica da AMGC no domicílio, que pode levar à auto-responsabilização da pessoa 
com Diabetes para com o seu autocuidado, oportunizando uma terapêutica eficiente somada a 
uma melhora da qualidade de vida do paciente insulinizado.
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Os recém-nascidos prematuros não alcançaram a maturidade orgânica esperada de uma gestação 
a termo e, por isso, são mais propensos ao desenvolvimento de complicações de saúde durante 
e depois da internação na UTI Neonatal. Nesse sentido, o aleitamento materno é fundamental 
para o desenvolvimento e amadurecimento neuropsicomotor, entérico, pulmonar, imunológico, 
e para a redução de complicações no bebê, uma vez que o leite possui inúmeras substâncias que 
estimulam as funções orgânicas ainda imaturas ligadas à prematuridade, assim como transmite 
anticorpos específicos da microbiota hospitalar os quais são induzidos pelo contato pele a pele 
mãe e filho através do Método Canguru. O trabalho tem como objetivo discutir os benefícios 
do aleitamento materno em neonatos prematuros que se encontram internados em Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal a partir do incentivo à ordenha do leite materno nas primeiras horas 
pós-parto. Foi realizada pesquisa bibliográfica para levantamento teórico através de artigos 
publicados nas bases de dados EBSCO, PUBMED, SciELO, LILACS e Google Scholar, além 
de livros e sites oficiais da área da saúde nas línguas portuguesa e inglesa. A literatura revela a 
importância de incentivar a ordenha do leite materno nas primeiras horas após o parto, assim 
como o contato pele a pele da mãe e do seu filho através do Método Canguru, visto que a orde-
nha estimula a liberação de hormônios como prolactina e ocitocina, que são responsáveis pela 
lactogênese e ejeção do leite, respectivamente, garantindo a manutenção do volume lácteo ma-
terno. A composição do leite materno é rica em gorduras, antioxidantes, vitaminas, anticorpos, 
proteínas que são de extrema importância para a mielinização axonal e, por conseguinte, para a 
criação de novas conexões cerebrais, para o desenvolvimento dos pulmões que sofrem com os 
radicais livres de oxigênio e com as altas pressões inspiratórias quando necessária ventilação 
mecânica, e também, para o amadurecimento visceral do bebê. Portanto, é importante estimular 
a ordenha e o oferecimento do leite materno ao neonato pré-termo que se encontra em cuidados 
da UTI neonatal uma vez que o leite é rico em substâncias necessárias para o melhor desenvol-
vimento do bebê.
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A Covid-19 é uma doença viral causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 que teve início 
em dezembro de 2019, em Wuhan, na província de Hubei, na China. E, em março de 2020 foi 
anunciada como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Desde então, milhões de 
pessoas se infectaram com o vírus. O principal órgão acometido pela doença são os pulmões. 
Porém, foi observado que muitos pacientes, independente da gravidade da doença sistêmica, 
desenvolviam sequelas/queixas neurológicas de diferentes gravidades. A pesquisa objetiva 
apresentar uma revisão de literatura para entender a prevalência de sintomas neurológicos após 
a Covid-19. Esse trabalho trata de uma revisão de literatura. Foram utilizadas as bases de dados 
Pubmed, Scielo e Google Acadêmico. Os artigos utilizados foram publicados no período de 
2020-2021. As queixas neurológicas mais frequentes pós-infecção pela Covid-19 são: cefaléia, 
encefalopatia, anosmia e ageusia. Sendo a cefaléia de intensidade moderada a grave, acometen-
do de 6-25% dos casos. Além da cefaléia, outro sintoma neurológico que ocorre muito frequen-
temente após a infecção da Covid-19 é a encefalopatia, sendo a manifestação neurológica mais 
comum em pacientes hospitalizados, cerca de 30-55% acaba desenvolvendo alguma manifesta-
ção da doença. A anosmia e a ageusia são os sintomas mais frequentes na infecção independente 
da gravidade da doença e podem perdurar por período indeterminado. A intensidade dos sinto-
mas depende principalmente da resposta inflamatória do indivíduo. A Covid-19 é uma doença 
nova e é necessário mais estudos para compreender como ela acomete os diferentes sistemas, 
em especial o Sistema Nervoso Central, pois o acometimento desse sistema pode levar a uma 
piora muito significativa na qualidade de vida dos indivíduos acometidos e suas famílias.
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Burnout (do inglês “burn out”) é uma síndrome que acomete trabalhadores e é oriunda da expo-
sição continuada ao estresse, trazendo cargas emocionais negativas na vida profissional, fami-
liar ou social do sujeito. Estudantes de Medicina, médicos e residentes sofrem com a exaustão 
emocional; realização individual reduzida; execução de forma indesejada da profissão; sobre-
carga de rotina. A pesquisa objetiva: investigar a prevalência e fatores associados de Síndrome 
de Burnout em estudantes de Medicina e médicos, a partir de publicações científicas; entender 
como a síndrome de Burnout afeta o desempenho do estudante de Medicina da segunda e quarta 
fase; analisar como a Síndrome de Burnout afeta o desenvolvimento dos médicos e residentes; 
expor o índice de estudantes de Medicina e médicos afetados pela Síndrome de Burnout. Foi 
realizada análise de artigos científicos com dados específicos sobre a Síndrome de Burnout em 
médicos e estudantes de Medicina para entender, perante publicações científicas, as consequên-
cias da Síndrome e sua frequência na área da saúde. Como resultados obtidos está que, o inte-
resse e conhecimento perante ao acontecimento da Síndrome de Burnout em médicos e estu-
dantes de Medicina, vem aumentando. Estudos estão sendo publicados, porém, não apresentam 
melhora na qualidade de saúde psicológica dos mesmos. Há incidência e prevalência de casos 
da Síndrome de Burnout principalmente em estudantes de Medicina de segunda a quarta fase, 
aumentando com o passar dos anos. A Síndrome de Burnout se caracteriza em fases nos estu-
dantes de Medicina, sendo elas: alerta, resistência e exaustão; desempenho dos estudantes aco-
metidos pela Síndrome desaprovados pelos mesmos; médicos e residentes encontrados na fase 
de exaustão; qualidade dos atendimentos reduzida por conta da exaustão; aproximadamente 
metade dos profissionais supracitados sofrem com a exaustão.
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A visão é um de principais sentidos, pois exerce influência significativa em atividades coti-
dianas, bem como no aprendizado. Sendo assim, a detecção precoce de qualquer alteração na 
integridade desse meio de percepção é indispensável para o aprendizado das crianças que estão 
iniciando a fase escolar. Diante disso, o objetivo da presente pesquisa é identificar a prevalência 
de baixa acuidade visual em crianças no primeiro ano do Ensino Fundamental em escolas de 
Rio do Sul/SC e a associação com o tempo de tela. Trata-se de um estudo transversal aprova-
do pelo Comitê de Ética local. Após a autorização das instituições, assinaturas dos termos de 
consentimento, foi avaliada a acuidade visual das crianças matriculadas no primeiro ano do 
Ensino Fundamental, através da tabela de Snellen e aplicado um questionário sobre o uso de 
dispositivos eletrônicos pela criança, bem como qual o dispositivo utilizado, por quanto tempo 
e com que frequência faz o uso. De um total de 140 TCLEs entregues obteve-se um total de 53 
crianças triadas. Um total de 75 foram impossibilitadas de triar devido à situação de pandemia 
de Covid-19, e as 12 restantes foram crianças faltantes no dia da realização do teste. Das 53 
crianças avaliadas, 28 (52.8%) são do sexo masculino, e 25 (47.2%) do sexo feminino. E, destas 
a alteração da acuidade visual foi de 11 (39,3%) e 14 (56,0%) respectivamente. A prevalência 
de baixa acuidade visual entre o total das crianças foi de 47.2%. Entre as crianças expostas a 
algum tipo de dispositivo eletrônico, 25 das 53 apresentaram uma baixa acuidade visual.

Palavras-chave: Acuidade Visual. Criança. Tempo de Tela. 
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ALIMENTAÇÃO NOS PRIMEIROS MIL DIAS DE VIDA:  UMA REVISÃO 
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Os primeiros 1.000 dias de vida - sendo que desses, 270 são do período gestacional, e os ou-
tros 365 equivalem ao primeiro ano de vida, somado aos 365 dias do segundo ano de vida, são 
considerados momentos cruciais para o crescimento e desenvolvimento infantil. Esse período 
caracteriza-se como uma programação metabólica, uma vez que tanto os hábitos quanto as 
atitudes adotadas neste período repercutirão em indicadores de saúde e doença durante todo o 
ciclo de vida do bebê. A epigenética enfatiza que alguns efeitos do ambiente, tais como: estres-
se, atividade física, mas principalmente agentes teratogênicos e alimentação, neste período em 
específico, poderão causar um impacto na qualidade de vida, aquisição de imunidade, desen-
volvimento da microbiota intestinal e maior propensão para determinados quadros clínicos em 
curto e longo prazo. Portanto, nestes primeiros 1.000 dias de vida entende-se que é possível de-
terminar um futuro de vida saudável para todos os indivíduos, e a transdisciplinaridade baseada 
na prevenção é o caminho para atingir esse alvo. O principal objetivo deste artigo é realizar uma 
breve análise sobre os estudos relacionados à alimentação nos primeiros mil dias de vida do 
indivíduo, enfatizando a nutrição infantil no pós-nascimento - considerando os muitos malefí-
cios da introdução precoce de alimentos ricos em açúcares, bem como, suas consequências no 
comprometimento do paladar infantil, na maior probabilidade de aquisição de doenças ao longo 
da vida e alterações no imprinting metabólico. Trata-se de uma revisão bibliográfica constituída 
à partir de pesquisa bibliográfica encontrada nas bases de dados do Google Acadêmico.

Palavras-chave: Açúcar no Desenvolvimento.Nutrição. Mil Dias. 
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ANÁLISE DA ATIVIDADE FÍSICA DOS IDOSOS DURANTE A PANDEMIA
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Em virtude da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 houve uma redução na prática de 
atividades físicas realizadas pela população idosa. Somando-se a isso há preocupação por parte 
da comunidade científica, que classifica os idosos como o grupo mais vulnerável da sociedade 
em relação ao vírus e as comorbidades advindas da idade. Nesse sentido, foi orientado o con-
finamento como forma de precaução contra a doença e, dessa maneira, a prática de atividades 
como alongamentos nos domicílios. Entretanto, nem todos conseguiram aderir a essa nova 
forma de realização. Com base nessas condições foram realizadas pesquisas nas bases de dados 
SciELO® e Google Acadêmico® como forma de entendimento dos fatores que levaram ao bai-
xo número de adesão pelos idosos aos exercícios feitos em domicílio. Além do mais, é notório 
que grande parcela da população idosa reduziu suas atividades aeróbicas ao ar livre - uma vez 
que esses apresentam receio de contaminação com a doença, mesmo sendo locais com poucas 
aglomerações. Essa redução na atividade foi causada, geralmente, pelo acompanhamento ex-
cessivo de notícias na mídia sobre o número de óbitos e formas de contaminação pela doença. 
Ademais, é válido ressaltar que grande parte dos idosos teve contatos reduzidos com os fami-
liares de forma presencial, fazendo com que haja ainda mais desmotivação para executarem 
tarefas em suas próprias residências. Segundo estudiosos da área da saúde, como médicos e 
terapeutas, a comunicação com as pessoas ao seu redor é sem dúvida o aspecto mais importante 
para a melhoria da qualidade de vida no período de isolamento social e, ainda, motivação para 
realização de seus afazeres. Por consequência, é importante ressaltar que a redução de intera-
ções com pessoas e na atividade física aumenta o sentimento de tristeza e solidão sofrido pelos 
idosos no Brasil pandêmico. Ainda, aumentam as chances de desencadearem sintomas depres-
sivos, como o agravamento de problemas de saúde já existentes e problemas cardiovasculares, 
entre eles a hipertensão, já que muitos podem ter horas de sono reduzidas. É possível inferir que 
a presença de um estado emocional desequilibrado pode afetar o sistema imunológico do idoso 
por meio da liberação de hormônios que debilitam o sistema imune como o cortisol, conside-
rado o hormônio responsável pelo estresse em doses elevadas. Este conjunto de fatores torna 
esses indivíduos ainda mais propensos a adquirirem doenças contagiosas como a Covid-19.

Palavras-chave: Atividade Física. Idosos. Impactos da Pandemia de Covid-19. 
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ANÁLISE DA PRESENÇA DE FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO 
E AGRAVAMENTO DA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA EM INDIVÍDUOS  
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As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Dentre suas diversas 
formas de apresentação, a Doença Arterial Coronariana (DAC) é a forma mais prevalente e a 
maior causa de morte nos países desenvolvidos. Somado a sua alta prevalência, a DAC cursa 
com alta morbidade gerando um grande custo para os sistemas de saúde. Essa patologia de-
corre em consequência do processo de aterogênese arterial, no qual há uma obstrução gradual 
ou súbita, principalmente das artérias coronárias, por placas de gordura e coágulos. Devido a 
isso, há uma insuficiência das artérias coronárias em relação ao aporte sanguíneo para o mús-
culo cardíaco, e assim, com consequente falta de nutrientes e oxigênio, o quadro isquêmico 
é instalado. O desenvolvimento da DAC é favorecido por uma série de fatores, onde além de 
comportamentos como uma alimentação rica em lipídios e açúcares, tem-se a obesidade, o ta-
bagismo, o sedentarismo e o estresse como possíveis fatores predisponentes. Ademais, fatores 
como: hipertensão arterial, colesterol elevado e Diabetes Mellitus, também contribuem negati-
vamente no desenvolvimento da DAC. Nesse sentido, o objetivo geral visa justamente avaliar 
a presença de fatores de risco para o desenvolvimento e agravamento da DAC na população de 
uma microrregião do Alto Vale do Itajaí. Assim, prevê-se a realização de um estudo epidemio-
lógico observacional, analítico do tipo transversal ou inquérito. Para tal, serão disponibilizados 
questionários, autoaplicáveis, de modo físico e virtual na microrregião, integrando as cidades 
de: Agronômica, Laurentino e Rio do Sul, visando avaliar os possíveis fatores de risco para o 
desenvolvimento da DAC na população entre 20 a 80 anos. Desse modo, o projeto pretende 
contribuir para a literatura, elucidando as características de determinada população e seu com-
portamento perante as doenças cardiovasculares, enfoque na DAC. Além disso, essa abordagem 
científico-epidemiológica pretende contribuir com a população, e com a saúde pública. Uma 
vez que, caracterizando os principais fatores envolvidos na determinada doença, é possível 
delinear planos de promoção e prevenção em saúde, e consequentemente, reduzir a morbimor-
talidade associada à DAC.
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ANÁLISE DO TEMPO PORTA-BALÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS COM 
IAM COM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST EM UM HOSPITAL 

TERCIÁRIO DE SANTA CATARINA
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O Infarto Agudo do Miocárdio compreende uma das causas de maior morbimortalidade no 
mundo, compondo o grupo de síndromes coronarianas agudas que levam à grande busca dos 
serviços de emergência com queixa de dor anginosa, isso é, dor torácica tipicamente isquêmica. 
Nesse tocante, devido ao Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento 
ST (IAMCSST) ser, no Brasil, a maior causa de mortalidade - necessitando de angioplastia pri-
mária imediata para completa revascularização do leito acometido, revela-se pertinente a ade-
quação das instituições ao tempo porta-balão (de até 90 minutos), o qual possibilita a redução 
de até 34% da letalidade dentro de até 30 dias. Diante do exposto e, considerando que muitas 
entidades nacionais ainda não se adequaram ao tempo estabelecido pela Sociedade Brasileira 
de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), denota-se que ainda há lacunas em 
alguns destes serviços, os quais necessitam ser avaliados. Tem por  objetivo verificar o tempo 
porta-balão dos pacientes com IAMCSST atendidos na Unidade de Pronto Atendimento de um 
hospital terciário de Santa Catarina. Será realizado um estudo transversal retrospectivo, que ex-
plorará os dados de prontuários e dos registros realizados no livro do setor de hemodinâmica, de 
pacientes submetidos a angioplastia primária entre janeiro de 2016 e dezembro de 2021, Dados 
estes que serão agrupados para posterior análise, comparação e apresentação. Como desfecho 
esperado intenciona-se que o estudo sirva como base para outras instituições analisarem o tem-
po e as condições de atendimento aos pacientes acometidos com IAMCSST. Bem como, que 
sirva para a própria instituição de atendimento terciário de Santa Catarina avaliar e aprimorar o 
atendimento a estes pacientes.
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ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS E CLÍNICOS DA LITÍASE VESICAL
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A litíase do trato urinário é uma patologia comum, com alta incidência e prevalência, princi-
palmente na população ocidental, sendo predominante no sexo masculino. Dentro desse grupo, 
os cálculos vesicais têm menor incidência, constituindo cerca de 5% de todas as calculoses 
urinárias. Em adultos se relaciona principalmente a patologias subjacentes, como estenoses e 
presença de corpo estranho intravesical. Já em crianças, usualmente são primários, quando não 
há nenhum fator funcional, anatômico ou patológico que gere os cálculos. Tem por objetivo 
identificar os aspectos fisiopatológicos que influenciam o desenvolvimento de litíase vesical, 
buscando reconhecer seu quadro clínico e tratamento. Foi realizada uma revisão da literatura a 
partir da base de dados BVS, Scielo e PubMed. A busca foi realizada utilizando os descritores: 
“litíase vesicial”, “cálculo vesical” e “cálculos da bexiga urinária”, sendo selecionados artigos 
originais publicados em português entre os anos de 2011 e 2021. Posteriormente, foi realizada 
a sumarização, análise e interpretação dos artigos originais. A partir dos três estudos selecio-
nados evidenciou-se que os cálculos vesicais são raros. Sendo que, na maioria dos casos, os 
cálculos se formam em locais de estreitamento fisiológico do sistema urinário, como a junção 
pieloureteral, terço médio do ureter e a junção vesicoureteral. Dessa forma, a formação de cál-
culos vesicais é inabitual, sendo que, se relaciona a infecções urinárias de repetição, presença 
de corpo estranho intravesical, obstrução infravesical e situações que cursam com estenose ure-
tral, como nas patologias prostáticas. Pois, a obstrução proporciona estase e infecção, alteração 
no pH urinário, supersaturação de urina e nucleação heterogênea com formação de cálculo. O 
quadro clínico geralmente presente é de dor supra púbica, disúria, jato urinário intermitente ou 
fraco, hematúria macroscópica, hesitação, urgência, noctúria e dor na glande, em pacientes do 
sexo masculino. Em alguns casos, pode ser assintomático. Para o diagnóstico, além dos sinais e 
sintomas, podem ser usados exames de imagem, sendo o padrão ouro a tomografia de abdome 
e pelve sem contraste venoso. Além disso, podem ser usadas a radiografia e ultrassonografia 
de abdome e pelve. O tratamento varia de acordo com o tamanho do cálculo e seu sucesso está 
relacionado com a escolha da técnica adequada quanto da eliminação de sua etiologia. Para 
cálculos menores de 2 cm pode-se optar pela ressecção transuretral, cálculos entre 2 e 4 cm 
dá-se preferência à cistolitotripsia percutânea. Já para cálculos maiores que 4cm está indicado 
a cirurgia aberta.
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ATRESIA DE COANAS BILATERAL EM NEONATO
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A Atresia de Coanas Bilateral tem importância clínica e epidemiológica por ser a anormalidade 
congênita nasal mais comum. É marcada por um defeito no desenvolvimento da comunicação 
entre a rinofaringe e a cavidade nasal. O diagnóstico da Atresia de Coanas Bilateral é, geral-
mente, estabelecido em situações de urgência logo após o nascimento devido a importante 
sintomatologia, sendo suspeitada pelo pediatra em decorrência da dificuldade de passagem da 
sonda nasal de pequeno calibre, presença de desconforto respiratório ou cianose no momento da 
amamentação. Geralmente, o neonato apresenta sinais de insuficiência respiratória necessitan-
do de identificação rápida seguida de manutenção de via aérea até a intervenção cirúrgica para 
tratamento definitivo, com o intuito de restabelecer o fluxo aéreo nasal. A Atresia de Coanas 
Bilateral é uma patologia ameaçadora à vida, exigindo uma abordagem imediata em função 
dos neonatos apresentarem respiração nasal exclusiva nas primeiras semanas de vida. O estudo 
tem por objetivo apresentar um relato de caso de Atresia de Coanas Bilateral em neonato e as 
condutas clínicas e cirúrgicas tomadas frente ao caso. Será realizado um estudo observacional 
descritivo, do tipo relato de caso, com base no atendimento efetuado no Hospital Regional 
Alto Vale e, posteriormente, no Hospital Infantil Joana de Gusmão, utilizando dados coletados 
a partir dos prontuários médicos. O instrumento de coleta a ser utilizado aborda aspectos epi-
demiológicos, dados referentes à história da doença atual e aos tratamentos clínico e cirúrgico 
aplicados no caso. Intenciona-se auxiliar nos próximos estudos a respeito da melhor conduta 
frente a pacientes recém-nascidos portadores de Atresia de Coanas Bilateral, com o intuito de 
ajudar no estabelecimento de fluxogramas para o direcionamento de manejos mais práticos e 
efetivos, além de facilitar a identificação de complicações decorrentes da patologia.
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ATUALIZAÇÃO SOBRE O USO DOS NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS 
(NOACS)
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Na última década percebeu-se uma evolução na Medicina em relação ao uso de anticoagulantes 
(AC), medicamentos com intuito de prevenir a formação de coágulos sanguíneos. Nesse ce-
nário, atualmente, surgem os Novos Anticoagulantes Orais (NOACs), que atuam diretamente 
na inibição da trombina e do fator Xa de coagulação, sendo exemplificados pela Dabigatrana 
(Pradaxa), Rivaroxabana (Xarelto) e Apixabana (Eliquis). Esses fármacos, em comparação com 
outros AC como a varfarina, não precisam de ajustes baseados em monitoramento laboratorial 
e possuem menos interações medicamentosas. Dessa forma, considerando a atual conjuntura 
de prescrição dos NOACs, esse estudo busca identificar suas indicações, bem como elencar as 
diferenças entre o uso dos mesmos em relação aos outros AC. Atualmente, cita-se a Fibrilação 
Atrial (FA) como uma das indicações de uso de NOACs, com finalidade de prevenir eventos 
tromboembólicos. Além disso, entre outras prescrições possíveis pode-se referir estudos re-
centes em pacientes oncológicos, que possuem o tromboembolismo venoso (TEV) como uma 
das principais causas de morbimortalidade, onde mostrou-se que o uso de apixabana via oral 
seria equiparável a heparina de baixo peso molecular, sem aumentar o risco de sangramento. 
Consoante a isso, nota-se também uma superioridade da rivaroxabana em comparação com 
a enoxaparina no pós-operatório de pacientes ortopédicos, a fim de prevenir TEV durante o 
período de imobilização. Ao comparar-se com a varfarina, pode-se mencionar como pontos po-
sitivos o menor tempo de meia-vida dos NOACs, bem como uma diminuição da excreção por 
via renal. Em relação aos pacientes idosos portadores de FA, há uma preocupação com o risco 
de sangramento potencializado pelo uso de AC, porém estudos demonstraram que os NOACs, 
em comparação com a varfarina, mostraram risco reduzido ou similar de sangramento, sendo 
consideradas opções seguras para o tratamento de FA em idosos. Em contrapartida, pacientes 
com substituição de válvula cardíaca por metálica e aqueles com estenose mitral reumática 
moderada a importante ainda são beneficiados pelo uso da varfarina, visto que os NOACs não 
demonstraram superioridade em relação ao fármaco supracitado. Dessa forma, percebe-se a 
crescente indicação dos NOACs no cenário da anticoagulação dos pacientes, principalmente 
em pacientes com Fibrilação Atrial, sendo seu uso contraindicado apenas em algumas patolo-
gias específicas.
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A Disfunção Erétil (DE) caracteriza-se pela incapacidade persistente em atingir ou manter ere-
ção que proporcione atividade sexual satisfatória. Esse disfuncionamento pode ter causa orgâ-
nica, psicogênica ou mista. Dentre as causas orgânicas pode-se citar aquelas ocasionadas por 
desordens vasculares, endócrinas, neurológicas, relacionadas ao uso de drogas e às interven-
ções urológicas. A Disfunção Erétil de origem psicogênica acontece com maior frequência nos 
casos de ansiedade, depressão e conflitos no relacionamento. Simultaneamente à pandemia 
do novo coronavírus, que teve início em dezembro de 2019, pesquisadores italianos e turcos 
observaram um aumento nas queixas e nos atendimentos de disfunção erétil. Este trabalho tem 
por objetivo apresentar um projeto de pesquisa que irá avaliar a incidência de disfunção erétil 
em homens com função sexual prévia normal após acometimento pela Covid-19. O projeto será 
caracterizado com desenho epidemiológico do tipo observacional transversal. A população do 
estudo será constituída por pacientes que apresentaram necessidade de internação hospitalar em 
decorrência dos sintomas apresentados pela Covid-19 no Hospital Regional Alto Vale no perío-
do de março de 2020 a março de 2021. Será utilizado um instrumento de pesquisa já validado 
na literatura - o Índice Internacional de Função Erétil (IIFE) que consta de 15 questões sobre o 
tema. Espera-se com esse trabalho, estudar a relação entre DE e o novo coronavírus e avaliar se 
há variáveis que interferem nessa relação. Este projeto poderá servir como projeto piloto para 
futuras pesquisas referentes ao tema, além de possibilitar comparações entre pacientes acome-
tidos pela DE pós-infecção viral e drogas utilizadas no seu tratamento hospitalar.
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O câncer de colo do útero é hodiernamente a segunda razão de óbito e o terceiro câncer mais 
prevalente na população feminina, tornando-se um imbróglio para a saúde pública brasileira. 
Essa neoplasia possui como agente etiológico o papilomavírus humano (HPV), transmitido 
principalmente por contato sexual e infecção das membranas mucosas. Nesse sentido, a pre-
venção ocorre através da vacinação do público-alvo e uso de preservativos durante relações 
sexuais. Além disso, o câncer de colo do útero apresenta evolução lenta e normalmente assinto-
mática em fases iniciais, o que evidencia a necessidade do rastreio precoce através dos exames 
disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Tal rastreio é realizado no público feminino dos 
25 anos aos 60 anos, por meio do exame papanicolau, o qual detecta células atípicas da endo-
cérvice e ectocérvice do colo uterino. O trabalho tem como objetivo geral compreender o cân-
cer de colo de útero e suas implicações na saúde da mulher. Os objetivos específicos consistem 
em expor dados estatísticos da doença no Brasil e analisar sua forma de manifestação, além de 
compreender sobre a sensibilidade e especificidade dos exames de rastreio papanicolau e cap-
tura híbrida visando a melhor estratégia para a detecção precoce. Em relação à metodologia, o 
presente estudo foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica baseada em análise e revisão 
de dados através de guias de órgãos oficiais e artigos científicos. Infere-se que é fundamental a 
obtenção das informações básicas referentes à doença, pela sociedade e governantes, estimu-
lando maior enfoque a respeito dos métodos de rastreio disponíveis para detecção precoce do 
câncer de colo de útero.
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O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) afeta aproximadamente 38 milhões de pessoas 
no mundo, sendo o responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Em 40 
anos, houve um total de 1.011.617 de casos de AIDS diagnosticados no Brasil. E, em 2019, cer-
ca de 690 mil pessoas no mundo morreram devido à AIDS. Apesar disso, existem pessoas ca-
pazes de controlar o vírus sem o uso de terapia antirretroviral (TARV), os controladores de elite 
(CE) do HIV. A compreensão dos mecanismos de supressão da infecção por estes indivíduos 
pode auxiliar futuramente no desenvolvimento de medidas terapêuticas para o HIV. O objetivo 
é caracterizar os CE do HIV. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando como fontes 
de busca, sites de órgãos públicos de saúde, Google Acadêmico, PubMed e livros de infectolo-
gia. Os CE representam cerca de 1% dos indivíduos infectados com HIV, os quais conseguem 
controlar espontaneamente a viremia, permanecendo com carga viral indetectável, sem o uso 
de TARV, além de apresentarem linfócitos T CD4+ normais. O controle do vírus nesses indi-
víduos pode ser devido ao equilíbrio estabelecido entre os reservatórios virais, a replicação e a 
defesa imunitária do hospedeiro. Os vírus menos virulentos, que possuem deleções em genes 
críticos, podem aumentar a chance de ser um CE. Além disso, os linfócitos T CD4+ apresentam 
respostas específicas mais eficazes, robustas e polifuncionais nos CE. Já os linfócitos T CD8+ 
possuem também respostas polifuncionais, rápidas e muito eficazes. Ademais, parece ocorrer 
um sinergismo dos linfócitos T CD4+ e CD8+, pois há achados que sugerem que os linfócitos 
T CD4+ fornecem suporte para o desenvolvimento e manutenção das respostas dos linfócitos 
T CD8+, enquanto esses últimos eliminam células infectadas, que limita a infecção de novos 
linfócitos T CD4+, resultando em limitação da produção viral acompanhada da preservação de 
níveis relativamente altos de linfócitos T CD4+. Assim, os CE são caracterizados como indiví-
duos que possuem três ou mais determinações de carga viral <50 cópias/mL, com intervalo de 
01 ano entre as medidas e sem terem submetidos à TARV há pelo menos um ano antes do início 
dos testes. Como os CE possuem resposta imune humoral intacta, os testes sorológicos podem 
detectar a presença de anticorpos anti-HIV. Dessa forma, eles podem ser identificados por meio 
de imunoensaios de terceira ou quarta geração, que serão reagentes nos CE, seguidos da realiza-
ção de um Western Blot, o qual dará positivo se for um CE. Ainda, o teste molecular apresenta 
resultado negativo, já que tais indivíduos apresentam viremia indetectável. O Ministério da 
Saúde relata que há incertezas quanto à conduta adequada para pacientes CE e recomenda não 
atrasar o tratamento para descobrir se o paciente se tornará um controlador de elite.
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As Cardiopatias Congênitas (CC) são definidas como uma alteração estrutural do coração ou 
dos grandes vasos da base ainda no desenvolvimento intrauterino, que apresenta significância 
funcional real ou potencial. Ocorrem em aproximadamente 1% dos nascidos vivos. São subdi-
vididas como acianóticas e cianóticas, sendo esta última a mais incidente e caracterizada pela 
pele azulada devido à oxigenação insuficiente do sangue ou alterações do fluxo sanguíneo. 
Dentre as acianóticas existem as comunicações (interatrial, interventricular e persistência do 
canal arterial - PCA) e as estenoses de valvas (pulmonar e aórtica). Dentre as cianóticas existe 
a tetralogia de Fallot (TF), a transposição das grandes artérias (TGA), a drenagem anômala de 
veias pulmonares (DAVP), entre outras. A incidência das CCs é maior em natimortos (3-4%), 
abortos espontâneos (10-25%) e recém-nascidos prematuros (aproximadamente 2%, excluindo 
a persistência do canal arterial). A maioria apresenta etiologia desconhecida, mas acredita-se 
que existam uma série de fatores associados ao aumento da incidência como: fatores genéti-
cos, o pré-natal e a idade materna avançada. As manifestações da doença cardíaca congênita 
são muito variáveis podendo ocorrer logo após o nascimento, ou mais tarde na infância ou 
adolescência. Com a evolução da Medicina e o desenvolvimento de novas formas de cirurgias 
corretivas e paliativas, a expectativa de vida aumentou drasticamente para os portadores de 
cardiopatias. Mesmo assim, esse grupo de doenças ainda possui um prognóstico ruim quanto 
à qualidade de vida das crianças, como déficit no crescimento e desenvolvimento, tromboses 
vasculares, acidentes hemorrágicos e disfunção do miocárdio. Ainda é considerado a principal 
causa de morte em crianças com malformações congênitas. Diante disso, buscou-se com esse 
trabalho apresentar as doenças congênitas cianóticas mais incidentes na pediatria, bem como 
sua prevalência, manejo e tratamento.
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O cistoadenoma mucinoso de ovário trata-se de uma proliferação do epitélio germinativo do 
ovário que pode tomar proporções gigantescas. Em alguns casos pode estar relacionado com a 
gravidez, o que aumenta ainda mais sua complexidade, ao passo de gerar complicações tanto no 
crescimento fetal quanto na saúde da mulher. Este estudo tem por objetivo explicar a conduta do 
diagnóstico ao tratamento de casos de cistoadenoma mucinoso em mulheres gestantes. É carac-
terizado como uma revisão bibliográfica da literatura, que utilizou as bases PUBMED, Scielo 
e New England Journal of Medicine. A relação entre tumores ou cistos ovarianos e gestação é 
relativamente comum. Estima-se que 01 a cada 1.000 mulheres terá o diagnóstico de tumor de 
ovário na gestação. O advento da ultrassonografia dentro dos exames de pré-natal possibilitou 
uma gama maior de diagnósticos precoces de cistos ovarianos durante a gestação. Pacientes 
com tumores benignos não apresentam sintomas significativos que as façam ir em busca de 
auxílio médico, isso é um dos fatores que leva ao crescimento exacerbado de muitas dessas 
massas anexiais e sua tardia identificação consequentemente. O diagnóstico é findado após 
laparotomia exploratória com biópsia após a retirada do ovário. A biópsia não é recomendada 
sem retirada da área afetada, devido aos riscos de disseminação do conteúdo celular tumoral 
pela cavidade pélvica. Com o estadiamento pós-cirúrgico através do sistema de estadiamento da 
FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia), pode-se realizar um prognóstico 
dessa paciente que, em cistoadenomas mucinosos, geralmente é positivo. A ooforectomia ao in-
vés da retirada do local do cisto diminui as chances de reincidência do cisto. Esse procedimento 
pode aumentar a sobrevida da paciente em até 98% em 05 anos, e 96% em 10 anos. Já, a con-
duta de uma gestação com presença de cisto varia conforme a paciente. Deve-se avaliar a idade 
e o tamanho do cisto, além da idade gestacional. As cirurgias conservadoras, como cistectomia 
ovariana e salpingooforectomia, são adequadas para lesões benignas. Diante da complexidade 
do apresentado, também foi desenvolvido um projeto de pesquisa que visa relatar um caso de 
cistoadenoma mucinoso de ovário direito em paciente gestante com posterior retirada cirúrgica. 
Espera-se com este projeto incentivar uma melhor conduta com pacientes que apresentam essa 
patologia durante o período gestacional, a fim de ajudar no estabelecimento de futuros fluxogra-
mas para o direcionamento de manejos mais precisos e viáveis - além de facilitar a identificação 
de complicações materno-fetais, as quais podem ser úteis para pesquisas que buscam o desen-
volvimento de medidas terapêuticas que visam a remoção cirúrgica do cisto com menor risco 
possível para a paciente e o feto.
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As Doenças Crônicas Cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte em todo o 
mundo, destacando o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC) e 
Insuficiência Cardíaca (IC). As DCV são responsáveis por 28% dos óbitos no Brasil, e, desses 
casos, 75% são preveníveis com mudanças de hábitos. O objetivo do estudo é relacionar os há-
bitos de vida da população brasileira a partir dos fatores de risco para essas condições (motivos 
para a eclosão das DCV, divididos em fatores não modificáveis - idade e sexo - e fatores modi-
ficáveis - tabagismo, sedentarismo e dieta inadequada, além de consumo exacerbado de álcool, 
os objetivos centrais do estudo) com a incidência de DCV em todo o território nacional, levando 
em conta que cerca de 6,5% dos brasileiros apresentam tal condição. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica integrativa desenvolvida no cenário de Habilidades Profissionais - Habilidades 
de Informática II. Os artigos utilizados foram publicados entre 2011 e 2021, nas bases de da-
dos SciELO® e BVS, entre outros artigos publicados na Plataforma Google Acadêmico®. Os 
termos utilizados para a pesquisa foram: tabagismo, dislipidemia, alcoolismo, hábitos de vida, 
obesidade, sedentarismo e doenças cardiovasculares. Nesse sentido, o tabagista - aquele que faz 
uso de pelo menos um cigarro ao dia - ingere substâncias tóxicas, como a nicotina, que eleva 
o ritmo cardíaco e a pressão arterial, sobrecarregando o miocárdio. Uma dieta desequilibrada, 
composta de elementos hiper-sódicos e hiper-calóricos, é mais um fator que predispõe o au-
mento da pressão arterial, podendo causar insuficiência cardíaca, bem como o desenvolvimento 
de dislipidemias. O sedentarismo, dividido em sedentarismo geral e sedentarismo no lazer, é 
o fator de risco mais comum para DCV, visto que pode desencadear obesidade, hipertensão 
arterial, intolerância à glicose e alteração do perfil lipídico. O etilismo, (ingestão de mais de 
350 g de álcool etílico por semana para homens e mais de 210 g por semana para mulheres) de 
forma independente, não é um risco para cardiopatias, necessitando de associação com outros 
fatores de risco. Estes fatores relacionados podem culminar em uma síndrome metabólica no 
indivíduo, predispondo o mesmo a um quadro de DCV. Na análise epidemiológica realizada no 
estudo, observou-se uma tendência temporal de redução das taxas de DCV, bem como da mor-
bidade, na maioria das regiões do país, com períodos de crescimento e estabilidade para outras. 
Considerando este contexto e com base nas previsões de redução das taxas de DCV para 2030, 
é necessário que sejam implementadas políticas públicas que ampliem o acesso à saúde pública 
no âmbito das equipes multiprofissionais, visando a mudança nos hábitos de vida da população 
brasileira e obtenção de resultados ainda mais positivos, como a ampliação do Programa Hiper-
dia e de programas de alimentação saudável nas escolas públicas.
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O Implante Coclear (IC) tem sido discutido pela comunidade nas esferas médi-
ca, surda e não surda, devido a importância referente ao contexto da pessoa que 
será exposta ao procedimento cirúrgico. Por conseguinte, discussões éticas foram 
colocadas em pauta acerca da Implantação em virtude de questões relacionadas à 
orientação clínica, paralela ao direito dos pais de tomarem a decisão pela criança. 
Sabendo disso, a comunidade surda se contrapõe ao pensamento, já que a surdez é 
intrínseca ao indivíduo e posteriormente fará parte de sua cultura surda. Sabendo 
disso, o objetivo pauta-se nas considerações éticas com relação ao Implante Co-
clear e a comunidade surda. Como metodologia, realizou-se revisões bibliográfi-
cas baseando-se no acervo de documentos EBSCO e Google Acadêmico. Quanto 
aos resultados alcançados observa-se que, para a comunidade médica, os fatores 
preditivos de sucesso relacionam-se com a idade em que o procedimento foi feito, 
considerando de maior êxito a realização precoce (a partir dos 6 meses). Uma vez 
implantada, a criança adquire competência de língua oral a um ritmo semelhante 
aos não surdos. Há ainda uma evidência de que ocorre maior desenvolvimento 
do córtex auditivo do paciente implantado. É importante salientar que o implante 
não cura a surdez, mas reduz suas consequências psicossociais de miscigenação. 
Contudo, é moral e eticamente questionável dar primazia ao interesse coletivo da 
comunidade surda, quando opta pela não implantação, pondo em causa o direito a 
um futuro aberto da criança. Ademais, o sucesso do IC é pouco previsível e limita-
do em certas crianças, pois pode afastá-la na linguagem gestual, correndo o risco 
de uma perda dupla, em que não se reconhecerá em nenhum dos dois mundos: 
cultura surda ou ouvinte. Conclui-se que a decisão acerca do procedimento cirúr-
gico de Implante Coclear é inerente à individualidade familiar, cultural e social.
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Depressão é um transtorno mental que se caracteriza pela presença de tristeza, perda de interes-
se ou prazer, sentimento de culpa ou falta de autoestima, distúrbios do sono ou do apetite, sensa-
ção de cansaço e falta de concentração, com interferência significativa no dia a dia das pessoas. 
Conforme a OPAS (Organização Panamericana de Saúde), atualmente cerca de 300 milhões de 
pessoas são acometidas pela depressão e se observa que os níveis de depressão em estudantes 
de Medicina são superiores à média encontrada na população em geral. Desse modo, o objetivo 
dessa pesquisa foi investigar como a depressão atinge estudantes de Medicina. A metodologia 
utilizada foi uma pesquisa qualitativa do tipo revisão de literatura. Deu-se com base na leitura 
de artigos publicados na base de dados BVS, nos últimos 05 anos, em língua portuguesa, tendo 
como palavras-chave de busca: “depressão em estudantes de medicina” and “Estudantes de 
Medicina” or “Depressão”. Foram encontrados quatro artigos, mas um deles foi excluído da 
amostra da pesquisa pois se tratava de um livro de resumos. Desse modo, a análise dos dados foi 
realizada com a leitura de três artigos. Os resultados da pesquisa indicam que mais da metade 
dos estudantes do curso de Medicina evidenciam algum grau de depressão, sendo o grau leve 
o mais recorrente e os estudantes mais atingidos pela depressão são os que moram sozinhos. 
Alguns aspectos como alta carga horária do curso, falta de tempo para lazer, má alimentação, 
frequente contato com a morte e sofrimento, insegurança em relação ao ingresso no mercado de 
trabalho, cobrança da sociedade e da instituição de ensino além da autocobrança parecem ser 
fatores de risco que deixam os estudantes mais vulneráveis. Um dos artigos analisados aponta 
que tendem ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas como fuga para o adoecimento, tornando 
a situação ainda mais grave. Além disso, os dados demonstram que o cuidado em saúde a es-
ses estudantes requer o envolvimento das Instituições de Ensino Superior (IES). Desse modo, 
considera-se fundamental que as IES capacitem os docentes para “enxergar” situações como 
essas, estejam atentas à saúde dos estudantes, desenvolvam ações de prevenção à depressão, 
incentivem vivências de suporte social e rede de apoio e promovam a ambiência estudantil de 
modo humanizado e integral, vislumbrando a qualidade de vida e a saúde mental durante a 
formação acadêmica.
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A comunicação efetiva na Atenção Primária à Saúde vai muito além daquilo que é dito. Ela 
visa uma atenção longitudinal e integrada com o cliente, incluindo a compreensão da cultura e 
da linguagem da comunidade nas práticas em saúde, uma vez que essa é uma tecnologia leve 
mas de cuidado fundamental para o cumprimento dos objetivos da entrevista clínica em saúde. 
Através da criação do SUS, que baseia-se em princípios interculturais, foram criadas políticas 
de saúde específicas para populações indígenas tornando o Brasil um dos países sul-americanos 
pioneiros nesse campo - gerando influência nos demais países do continente. O trabalho tem 
como objetivo geral analisar a importância da efetividade na Atenção Primária à Saúde (APS) 
Indígena. A Declaração de Alma-Ata, a qual propõe e valoriza a APS como promotora de maior 
acesso e forma de minimizar as desigualdades em saúde foi fator crucial para a criação do Sub-
sistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI) e a Política de Atenção à Saúde dos Povos Indíge-
nas (PNASPI) visando estratégias para garantir o acesso à saúde aos povos indígenas. Em uma 
perspectiva multicultural o PNASPI visa a promoção da atenção diferenciada às populações 
indígenas com base na diversidade sociocultural e nas particularidades epidemiológicas e lo-
gísticas desses povos, garantindo a integralidade da assistência. Com base nessa visão integrada 
de saúde foi realizado uma revisão de pesquisa bibliográfica nas bases de dados OPAS/OMS, 
SciELO® e Google Acadêmico®. Embora essas particularidades existentes sejam complicadas 
pela dificuldade geográfica de acesso às aldeias, barreiras linguísticas e de informação, é neces-
sário que haja competência profissional que vise mobilidade de recursos (cognitivos, psicomo-
tores, afetivos) de forma individual com o objetivo de solucionar situações concretas impostas 
no cotidiano do trabalho. Sendo esta composta por três elementos: “habilidades (saber fazer), 
atitudes (saber ser) e conhecimento (saber)”. Noções e conceitos do campo da antropologia 
como cultura, relativismo cultural, diálogo intercultural e cuidado cultural são imprescindíveis 
para uma melhor compreensão sobre o universo sociocultural e garantia de uma relação menos 
conflituosa. Na saúde indígena, ética do trabalho se traduz no respeito aos indígenas e às con-
cepções sobre o processo saúde-doença, atitude fundamental para a efetivação do princípio da 
atenção diferenciada. Respeito e compreensão da forma com que cada povo lida com o adoecer 
é um diferencial necessário na APS Indígena. E, foi através da criação das Agentes Indígenas 
de Saúde (AIS) que a comunicação entre profissional de saúde e o indígena passou a existir 
de forma mais integrada, universal e humanizada. O medo do desconhecido, o preconceito e a 
discriminação são desafios a serem superados, mas que dependem do fortalecimento da APS e 
do desenvolvimento de atitudes de sensibilização por parte dos profissionais, objetivando reso-
lução integrada na assistência em saúde.
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) está relacionado à dificuldade nas interações sociais, 
inabilidade nas atividades comunicativas e potenciais quadros de comportamentos compulsi-
vos. Os sintomas podem ser variados, conforme descreve a classificação do Manual de Diag-
nóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-V), também influenciados pelo meio a que 
a pessoa com o transtorno está exposta. Segundo a DSM-V, o TEA pode ser classificado em três 
diferentes graus, que se apresentam como Leve, Moderado e Severo. No paciente pediátrico, 
os sintomas geralmente iniciam entre 12 a 24 meses, quando a criança já se comunica de uma 
forma mais expressiva. Entretanto, a identificação de TEA em adultos ainda se apresenta como 
um grande desafio. Frequentemente, o diagnóstico das crianças está associado às manifesta-
ções clínicas reconhecidas pelo adulto como semelhantes as que ele próprio apresentou duran-
te seu desenvolvimento. Estudos indicam que os principais desafios de identificação de TEA 
em adultos estão relacionados à necessidade de uma avaliação apropriada, por meio de uma 
anamnese detalhada, focando a história de desenvolvimento psicomotor do paciente e o exame 
do seu estado mental. Quando o Autismo é de alta funcionalidade torna-se ainda mais difícil 
o diagnóstico, porque, muitas vezes, acaba sendo confundido com o Transtorno de Déficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDAH). Apesar da manifestação ou grau do espectro, o indiví-
duo com TEA acaba tendo dificuldades cotidianas ligadas à comunicação ou outros aspectos 
rotineiros. Considerando este contexto, a pergunta de pesquisa se dirige a “Quais são os desa-
fios para diagnosticar o TEA em adultos?” O objetivo do estudo foi apresentar as dificuldades 
relacionadas ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista em adultos. Foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica buscando compreender os métodos utilizados para diagnosticar autismo 
em adultos, por meio de pesquisas no Google Acadêmico®, na base da dados SciELO®, livros, 
artigos e demais trabalhos que versam sobre o tema. Vários estudos sugerem que o diagnóstico 
fica comprometido quando não há informações detalhadas a respeito da história pessoal do 
paciente. A ausência de relatos dos pais, registros médicos, dificuldade na comunicação atual 
do paciente ou comorbidades psíquicas são outros fatores que podem dificultar a obtenção de 
dados. Apesar de se tratar de uma patologia geralmente diagnosticada na infância encontram-se 
na prática clínica diversos adultos sem diagnóstico prévio. O fato do TEA possuir menos traba-
lhos e pesquisas sobre esta faixa etária torna o diagnóstico ainda mais difícil, circunstância esta 
que demonstra a necessidade de mais estudos sobre o tema.
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A Dissecção Espontânea de Artéria Coronária (DEAC) é uma causa importante de Síndrome 
Coronariana Aguda (SCA). A DEAC é especialmente comum em mulheres jovens, de meia 
idade e saudáveis, ou seja, sem fatores de risco cardiovascular. Frequentemente é subdiagnosti-
cada ou mal diagnosticada e pode resultar em infarto do miocárdio, possuindo alta morbidade e 
mortalidade. O estudo tem por objetivo caracterizar uma condição de dissecção espontânea de 
artéria coronária. Será realizada uma revisão bibliográfica da literatura nas bases de dados Scie-
lo, Pubmed e Google Acadêmico. Foram incluídos artigos científicos publicados do período de 
2010 a 2021.  A Dissecção Espontânea da Artéria Coronária (DEAC) é uma causa de síndrome 
coronariana aguda, infarto do miocárdio e morte súbita, sendo frequentemente subdiagnostica-
da. Possui preferência por mulheres de meia idade sem fatores de risco para doença ateroscleró-
tica. A artéria mais acometida é a descendente anterior esquerda. O quadro clínico do paciente 
com DEAC é relacionado com o tamanho e extensão do hematoma, além da localização da 
obstrução, sendo que a dor torácica é a queixa mais frequente. O diagnóstico se dá a partir da 
exclusão de diagnósticos diferenciais e através das características clínicas do paciente, como 
idade, sexo, e poucos ou nenhum fator de risco cardiovascular. O tratamento vai depender da 
condição do paciente, da gravidade da dissecção e do número de artérias acometidas, podendo 
variar desde intervenção clínica, até implante de stent ou revascularização miocárdica. A partir 
do momento que tem-se mais informações sobre essa síndrome, será possível fazer diagnósti-
cos mais precoces e precisos além de um tratamento adequado.

Palavras-chave: Dissecção Coronariana Espontânea. Infarto do Miocárdio. Síndrome Corona-
riana Aguda. 
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A Língua Brasileira de Sinais (Libras) como qualquer outra língua possui estrutura gramatical 
compondo a sintaxe, semântica e morfologia. Dessa maneira, é fundamental o estudo dos si-
nais desde a Graduação para a construção do saber e para que assim a inserção de uma nova 
língua seja gradual, possibilitando ao acadêmico conseguir consolidar de forma significativa 
o entendimento e a compreensão dos sinais. Segundo a Resolução nº 4 do Conselho Nacional 
de Educação/Conselho de Educação Superior, de 7 de novembro de 2001, a qual integra as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina, é dever do médico desenvolver as 
competências necessárias para informar, promover, prevenir e tratar doenças de seus pacientes 
e respectivos familiares. Com isso, reitera a importância do médico de buscar alternativas para 
promover acessibilidade na assistência, inclusão social e, principalmente, conduzir a pessoa 
com deficiência para um cuidado integral que o possibilita a ter informação de qualidade e 
autonomia para elucidar as suas decisões frente a práticas em saúde. Assim, tem-se como obje-
tivo geral desta pesquisa esclarecer a importância do ensino de Libras na matriz curricular dos 
cursos de Medicina do Brasil. Para tal, fez-se uma revisão narrativa da literatura desenvolvida 
no segundo semestre de 2021, do curso de Bacharelado em Medicina, do Centro Universitário 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). A pesquisa bibliográfica utilizou a 
base de dados da Scielo, Pubmed e LILACS. Os artigos utilizados foram publicados entre os 
anos de 2018 e 2021. Foram utilizados os seguintes descritores: Libras; Inclusão no Atendimen-
to; Pessoa com deficiência e saúde. Como resultados parciais dessa pesquisa foram levantadas 
informações gerais sobre as condições. Em suma, o contato com os surdos promove ainda mais 
reflexões sobre a necessidade de humanizar o atendimento nas diversas esferas.
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Estresse caracteriza-se como uma resposta fisiológica à perturbação da homeostase corporal 
que pode ocorrer devido a exposição a estímulos de caráter ameaçador, podendo este ter ca-
racterísticas psicossociais. A exposição crônica a tal situação pode gerar mudanças fisiológicas 
e morfofuncionais no encéfalo - que tem relação direta com o desenvolvimento de distúrbios 
os quais afetam o sistema nervoso central, como a depressão. Neste contexto, o objetivo da 
pesquisa foi estabelecer a relação entre os padrões de cortisol elevados a longo prazo e o de-
senvolvimento de disfunções do sistema nervoso central. Para o levantamento teórico foram 
utilizados materiais encontrados em plataformas de busca de artigos científicos como Google 
Acadêmico® e Scientific Eletronic Library On-line (ScieELO®). Os termos utilizados para 
consulta de informações foram “depressão”, “estresse” e “hipocampo”. Com base nos materiais 
encontrados foram selecionados 03 artigos para embasamento e análise teórica. Logo, demons-
trou-se que a exposição a fatores estressores ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) e 
gera estímulos para liberação de glicocorticóides como o cortisol. Tal fato é regulado a partir do 
grande número de receptores para glicocorticóides no hipocampo que quando ativados inibem 
a ação do eixo HPA, abreviando a resposta ao estresse. No entanto, tal tentativa de controle 
homeostático quando decorrente de forma crônica aumenta o nível de atividade do complexo 
amigdalóide. Essa estrutura possui relação direta com respostas de modulação de processos 
plásticos sediados no hipocampo. Dessa forma, tem-se a atrofia hipocampal e consequente di-
minuição da neurogênese e da expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF). 
Levando em consideração que tal fator neuroprotetor viabiliza efeitos antidepressivos, tem-se 
maior suscetibilidade na demonstração clínica de sintomas da depressão. Além disso, demons-
tram-se relações entre a transmissão serotoninérgica e a exposição ao estresse repetido. Nota-se 
que a exposição prolongada ao cortisol diminui o número e a função dos receptores 5-HT1A. 
Assim, tem-se a diminuição da neurotransmissão de serotonina na região hipocampal, o que di-
ficulta o controle da homeostase durante o estresse crônico. Portanto, conclui-se que tais fatores 
têm um caráter o qual predispõe o desenvolvimento de depressão e tem um papel importante na 
mediação dos efeitos terapêuticos nos tratamentos com antidepressivos.
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É inegável que a perda auditiva, incapacidade total ou parcial de ouvir sons, tem um grande 
impacto na saúde do ser humano. Nos últimos anos, um número crescente de crianças com 
surdez neurossensorial severa e profunda tem sido integrado em programas de reabilitação 
auditiva com o uso de implante coclear. Nesse viés, é necessário analisar a importância do 
desenvolvimento de uma comunicação efetiva e linguística em indivíduos desde a infância 
para superar os desafios da deficiência auditiva. Este estudo realizou uma revisão bibliográfica 
no Google Scholar, no ano de 2021 e como descritores foram utilizados: «implante coclear», 
«idade», «infância», além de um estudo de caso da experiência de um paciente de dois anos. 
A colocação de implantes cocleares demonstra maior eficácia no primeiro ou segundo ano de 
vida. O atraso desta colocação implica na diminuição da adaptação cerebral e compreensão 
de discursos por parte dos pacientes. Porém, para tal aplicação necessita-se a identificação 
precoce da perda de audição. Tais dispositivos estimulam áreas corticais especializadas no 
processamento auditivo, fonético e fonológico. O objetivo da realização de tal procedimento 
precocemente visa a otimização do desenvolvimento de capacidades linguísticas. Contudo, 
após a implantação, o sistema auditivo não é instantaneamente percebido como uma fonte de 
informação demonstrando-se a necessidade de treinamento auditivo. Apresenta-se assim, a 
importância da colocação do implante na infância como no caso do paciente R.C., residente no 
município de Itajaí-SC que apresentava surdez desde o nascimento. Encaixando-se nos padrões 
necessários para realização do procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi realizada 
cirurgia com instalação de uma prótese na parte interna do ouvido aos dois anos de idade. Após 
o sucesso de tal procedimento, o paciente realizou acompanhamento com uma profissional da 
fonoaudiologia para treinamento de captação de estímulos sonoros e desenvolvimento correto 
da linguagem. Conclui-se, portanto, que a colocação de implantes cocleares em crianças com 
surdez impacta, além dos benefícios audiológicos na melhoria da linguagem e do discurso dos 
que realizaram tal procedimento até os dois anos, apresentaram melhor desenvolvimento e 
adaptação. Além, de facilitar seu desenvolvimento e as relações com uma sociedade ouvinte.
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A adolescência se caracteriza por uma fase de novas vivências que, juntamente com a imaturi-
dade, pode se tornar um risco quando relacionada ao uso do tabaco. Mesmo que haja influência 
de fatores genéticos e socioambientais, o contexto familiar apresenta significativa represen-
tatividade. É dentro das casas onde é impulsionado o consumo pela convivência em grupo, e 
os líderes das famílias geralmente são tidos como exemplos a serem seguidos. Este trabalho 
objetiva avaliar as influências relacionadas ao aumento do número de jovens brasileiros que, na 
última década, começaram a fazer uso de tabaco. A metodologia utilizada foi a pesquisa biblio-
gráfica na Biblioteca Virtual em Saúde da SciELO® e no site do Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva (INCA). Os artigos demonstram que a sociedade contribui signi-
ficativamente para que o uso de tabaco seja estimulado. Há uma enorme pressão social para que 
os adolescentes sejam aceitos, causando adoecimento em larga escala. É observada uma idade 
cada vez mais precoce para o início do consumo de tabaco, o que pode resultar em doenças 
e mortes. Outro fator influenciador nos jovens é o seu grupo de amigos e irmãos. É também 
possível observar que os jovens que não frequentam a escola apresentam maior prevalência 
do consumo de tabaco do que aqueles que frequentam. Por fim, ao longo dos anos é possível 
verificar que os índices de consumo de tabaco em países desenvolvidos vem diminuindo. No 
entanto, nos países em desenvolvimento esse resultado é diretamente oposto, aumentando con-
sideravelmente entre o público jovem.
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O suicídio é um comportamento com determinantes multifatoriais e resultado de uma complexa 
interação de fatores psicológicos e biológicos, inclusive genéticos, culturais e socioambientais. 
É considerado como um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade, em to-
das as culturas. Constatou-se que, em média, entre 300 e 400 médicos cometem suicídio todos 
os anos. Para o Conselho Federal de Medicina, médicos se suicidam até cinco vezes mais do 
que a população geral. E, entre os principais motivos estão: o acesso a meios mais eficazes de 
letalidade; o isolamento social (desde a faculdade); situação conjugal insatisfatória e a precária 
situação empregatícia. Portanto, este estudo tem como objetivo realizar uma pesquisa biblio-
gráfica sobre o suicídio entre médicos e identificar os fatores de risco associado ao suicídio, 
bem como explicitar os fatores mais recorrentes para o suicídio no público-alvo do estudo. Tra-
ta-se de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema “os fatores de risco de suicídio entre médicos”. 
O estudo foi realizado no período de março a junho de 2020 tendo como meio de busca artigos 
científicos publicados em periódicos indexados - relacionados ao tema da pesquisa e publicados 
nos idiomas inglês e português. Incluíram-se publicações anteriores há 10 anos. Transtornos 
psiquiátricos, abuso de substâncias e fatores pessoais são os fatores de risco predominantes. 
Quanto às especialidades, não houve consenso entre os autores no quesito predominância para 
fator de risco. Anestesiologia, psiquiatria, cirurgia, oftalmologia, patologia foram as áreas mais 
mencionadas . Por fim, este trabalho enfatiza a necessidade de buscar medidas e estratégias para 
melhor condução desse cenário entre médicos e acadêmicos.

Palavras-chave: Fatores de risco. Médicos. Suicídio.



318

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

FISIOPATOLOGIA DO GLAUCOMA E SUA RELAÇÃO COM A PRESSÃO 
ARTERIAL E DIABETES MELLITUS

Maria Eduarda Sborz
maria.sborz@unidavi.edu.br

Brenda Menegaro Wilhelms
brenda.wilhelms@unidavi.edu.br

Alex de Oliveira Coronel Camacho
alxcamacho@unidavi.edu.br

O Glaucoma, principal causa mundial de perda irreversível de visão, trata-se de uma patologia 
que engloba um grupo de neuropatias ópticas caracterizadas pela degeneração progressiva das 
células ganglionares da retina. Os indivíduos acometidos por essa doença são na maioria das 
vezes assintomáticos até um estágio avançado, condicionando, muitas vezes, dano irreparável 
ao paciente antes de um diagnóstico, costumeiramente tardio. A perda dessas células está re-
lacionada ao nível da pressão intraocular (PIO), mas outros fatores também podem contribuir 
para esse efeito. As alterações da pressão arterial são condicionadas como um fator de risco 
para o desenvolvimento de Glaucoma, pois podem causar um aumento na pressão capilar no 
corpo ciliar e resultar em maior pressão no bulbo do olho a partir do aumento da pressão intrao-
cular (PIO). Ou, também pode alterar a PIO devido a um controle de pressão intraocular arterial 
e sistêmica - que depende de um fundo humoral comum - o que explica a maior prevalência de 
Glaucoma em pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Ainda, o Diabetes Mellitus 
é outro importante fator de risco para o desencadeamento de alterações oculares, podendo cau-
sar distúrbios como a retinopatia diabética, catarata, aumento da PIO, rubeose da íris e, possi-
velmente, Glaucoma de Ângulo Aberto. Outro fator importante está relacionado com a glicemia 
dos pacientes. Os diabéticos estão mais propensos a desenvolver alterações oculares, pois seu 
quadro clínico acarreta no desenvolvimento de anormalidades vasculares - as quais resultam na 
disfunção metabólica e endotelial, principalmente a nível ocular. Diante do exposto, a pesquisa 
tem como objetivo geral expor a fisiopatologia do Glaucoma e seus tipos de apresentação, bem 
como sua relação com alterações da pressão arterial e o Diabetes Mellitus, patologias de alta 
incidência no mundo moderno.
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A Síndrome de Enterocolite Induzida por Proteína Alimentar - conhecida como “FPIES” (do 
inglês: Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome), é uma das apresentações da alergia ali-
mentar não IgE mediada que tipicamente apresenta-se na infância, com vômitos prolongados e 
repetitivos que começam aproximadamente entre uma a quatro horas após a ingestão de alimen-
tos. Antes considerada rara, a Síndrome torna-se cada vez mais frequente nos pronto atendi-
mentos e deve ser tratada como urgência pediátrica pela sua heterogeneidade de manifestações 
clínicas, algumas potencialmente graves. Em sua fisiopatologia são reconhecidas disfunções 
imunológicas e de barreira do trato gastrointestinal, entretanto, ainda existem muitas lacunas 
a serem preenchidas. Com os objetivos de retratar a epidemiologia da FPIES, reconhecer seu 
quadro clínico e seu diagnóstico, citar diagnósticos diferenciais e apresentar as abordagens te-
rapêuticas disponíveis para a Síndrome, foi realizada uma revisão narrativa da literatura na base 
de dados PubMed. Para a mesma, foi utilizado o termo “food protein-induced enterocolitis” 
entre o período de 2017 e 2021 no idioma inglês. Somente os artigos dos tipos revisão e revisão 
sistemática foram selecionados, além do Consenso Internacional de Diretrizes lançado pela 
Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia. Foram excluídos artigos com foco em 
adultos e aqueles com informações redundantes e repetidas. Como resultados parciais tem-se 
que a FPIES pode apresentar-se em todas as idades, com ligeiro predomínio do sexo masculino. 
Os pacientes usualmente descritos são lactentes. Destes, alguns casos evoluem para choque 
hipovolêmico e acidose metabólica, podendo levar a diagnósticos equivocados. A proteína do 
leite de vaca, soja e arroz compõem os principais desencadeantes da doença, porém, há diversos 
alimentos descritos neste processo. A Síndrome é classicamente descrita com duas apresenta-
ções: aguda e crônica. O diagnóstico se dá por critérios maiores e menores associados à repro-
dutibilidade dos sintomas quando ocorre reexposição ao alimento suspeito. O manejo agudo 
fundamenta-se na expansão volêmica, ondansetrona e corticoide, nos casos graves. Por fim, 
enfatiza-se a importância do diagnóstico precoce e correto em prevenir a depleção progressiva 
causada pela doença e suas possíveis complicações agudas ou crônicas.
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Comunicação é uma palavra originada do termo “communicare”, que significa “partilhar, tornar 
algo comum”. Por meio da comunicação, os seres humanos partilham experiências e informa-
ções entre si tornando-se uma atividade essencial para a vida em sociedade. Dessa forma, esse 
simples ato tem papel fundamental em qualquer tipo de trabalho em equipe, o que também pos-
sibilita a formação de vínculos entre os membros do grupo. Entre uma equipe multiprofissional, 
inserida em um ambiente hospitalar, sua importância aumenta. Nesse ambiente há a presença de 
diversos profissionais, entre eles os que atuam em contato direto com o paciente como: médi-
cos, enfermeiros e fisioterapeutas, e os que possuem um contato indireto com o paciente, como 
os gestores do hospital. Assim, a comunicação entre esses dois grupos é fundamental para a se-
gurança do paciente. Este trabalho tem como objetivos entender a importância da comunicação 
efetiva entre a equipe multiprofissional, suas dificuldades e propor possíveis soluções para os 
problemas nesse processo. A metodologia adotada para este trabalho foi a revisão bibliográfica, 
realizando a pesquisa em artigos relacionados à temática. Como resultado foram encontrados 
uma série de problemas decorrentes da má comunicação, ou de sua dificuldade, na equipe mul-
tiprofissional. Entre os principais encontra-se o prejuízo no trabalho em equipe, o que leva ao 
risco da segurança do paciente, contrariando a ideia da cultura de segurança. Essa dificuldade 
está relacionada principalmente à noção de hierarquia existente no ambiente hospitalar. Os pro-
blemas em trocas de turnos e plantões também são recorrentes, sendo as principais ocorrências 
a omissão de dados importantes para a evolução do paciente, baixa precisão e falta de clareza 
nas informações do prontuário. Entre possíveis soluções para esse problema pode-se criar pro-
gramas para treinamento de habilidades de comunicação, simulações multidisciplinares que 
envolvam valores de apoio, confiança mútua, liderança, minimização ou detecção de erros, 
práticas de autocorreção, reuniões em equipe e estabelecer protocolos de comunicação. Dessa 
forma, ressalta-se a importância da comunicação entre a equipe multiprofissional inserida no 
ambiente hospitalar, visto que é um fator crucial no tratamento. E, uma comunicação ineficaz 
repercute em danos para o paciente.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a malária o maior problema de saúde públi-
ca em muitos países em desenvolvimento: estimam-se cerca de 198 milhões de casos da doença 
e 584 mil mortes por ano em decorrência dela. No Brasil, a malária apresenta elevado risco de 
transmissão na região da Amazônia legal, cujas condições climática e ambiental são extrema-
mente favoráveis à sua ocorrência. A interação entre os fatores que colaboram direta e indireta-
mente para a manutenção da malária representa um grande obstáculo para o controle da doença. 
A Hidroxicloroquina, muito utilizada durante a pandemia da Covid-19, é um fármaco usado 
na prevenção e tratamento de malária sensível à cloroquina. Entre outras aplicações, pode ser 
usada no tratamento de artrite reumatoide, lúpus eritematoso, porfiria cutânea tarda, febre Q e 
doenças fotossensíveis. A pesquisa tem por objetivo avaliar a incidência de casos de malária an-
tes e após o tratamento com o uso de Hidroxicloroquina no Brasil. Neste sentido, caracteriza-se 
por ser do tipo ecológica utilizando-se de dados disponibilizados no DATASUS, acrescido de 
uma revisão bibliográfica exploratória sobre as formas de transmissão da doença, histórico da 
doença e as campanhas públicas já realizadas no Brasil através de referências governamentais, 
além dos aspectos gerais desta patologia, a fim de possibilitar melhor compreensão dos achados 
epidemiológicos. Os resultados encontrados nesta pesquisa observaram que entre o período de 
2010 a 2019 foram registrados, no Brasil, 7136 casos de malária. O maior número de casos no 
país foi registrado no ano de 2010, com 1261 casos. Foi observado que houve uma tendência 
à diminuição dos casos entre 2010 a 2017, todavia em 2018 houve um aumento significativo 
com queda acentuada nos anos de 2019, 2020 e 2021. Analisando-se os dados por região, ob-
serva-se que a Sudeste concentrou o maior número de casos em todo o período estudado. Já 
a região Norte registrou o menor número de casos. É possível observar ainda um aumento do 
número de casos em 2018, sobretudo nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Ao realizar a pesqui-
sa, buscou-se avaliar a incidência de casos de malária antes e depois do tratamento com uso de 
Hidroxicloroquina no Brasil. A alta utilização associada à relativa disseminação de informação 
equivocada quanto ao uso de Hidroxicloroquina como medicamento de tratamento precoce 
da  Covid-19 afetou a população brasileira de diversas formas. Dentre elas, foi percebido um 
crescimento de casos relacionados a vias hepáticas devido à taxa de metabolização desse me-
dicamento. Porém, os casos de malária que tiveram seu pico no Brasil em 2010 e uma alta em 
2018, acabaram diminuindo drasticamente em 2020 e 2021 com a disseminação de informação 
do uso desse medicamento como medida preventiva no combate ao coronavírus.
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A síndrome caracterizada por Infarto Agudo do Miocárdio sem que haja obstrução corona-
riana - MINOCA (do inglês, Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary Arteries), 
faz parte de um grupo maior chamado TINOCA (do inglês, Troponin-Positive Nonobstructive 
Coronary Arteries), o qual engloba pacientes que possuem clínica de infarto agudo do miocár-
dio, com elevação de troponina, mas que não possuem obstrução coronariana. Neste grupo, 
TINOCA, também entram causas cardíacas (miocardite, takotsubo) e causas extracardíacas 
(embolismo pulmonar, sepse). MINOCA, além disso, possui três principais causas: disfunção 
endotelial coronariana, disfunção coronárias epicárdicas e o desequilíbrio entre a oferta e con-
sumo de oxigênio. O diagnóstico de MINOCA é integrado pelo diagnóstico de infarto agudo 
do miocárdio, ou seja, uma evidência clínica acrescida de troponina positiva; ausência de outra 
causa não coronariana que justifique o quadro do paciente (embolia pulmonar, sepse, contusão 
cardíaca) e por uma angiografia que mostre que não há doença arterial coronariana obstrutiva. 
Essa condição, sob a mesma ótica, representa de 6% a 14% dos casos de Infarto Agudo do Mio-
cárdio (IAM). Apesar disso, a grande maioria dos profissionais da saúde não tem entendimento 
sobre essa patologia, por isso é considerável que tomem conhecimento sobre MINOCA, para 
que seja feito o diagnóstico correto e que a abordagem terapêutica inicie o mais rápido possível, 
ampliando as chances de uma boa evolução do paciente. O estudo tem por objetivo relatar um 
caso sobre infarto do miocárdio sem obstrução coronariana. Trata-se de um estudo observacio-
nal descritivo, do tipo relato de caso, com base no atendimento realizado no Hospital Regional 
Alto Vale (HRAV), Santa Catarina, Brasil. Inicialmente será analisado o prontuário da paciente, 
depois realizada uma entrevista presencial para obtenção de dados clínicos. Espera-se informar 
o máximo de profissionais da saúde sobre o que é MINOCA, como diferenciar de outras pato-
logias, como realizar a abordagem terapêutica apropriada e fazer com que essa patologia tenha 
mais presença no diagnóstico diferencial de pacientes com angina.
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A doença de Steinert é a forma de distrofia muscular mais comum e severa no adulto, apresen-
tando alta prevalência e alta incidência. Devido ao seu acometimento multissistêmico, o manejo 
perioperatório é desafiador ao anestesiologista e requer medidas que visam fornecer cuidados 
anestésicos seguros e evitar complicações. A principal característica clínica da doença é a pre-
sença de miotonia, além de apresentar fraqueza muscular progressiva e atrofia. Manifestações 
variadas decorrem da progressão e extensão da doença, como: disritmias cardíacas malignas, 
cardiomiopatia dilatada, apneia do sono, doença pulmonar restritiva, catarata e do envolvimen-
to do trato gastrointestinal, resultando em disfagia, náuseas, vômitos, esvaziamento gástrico 
retardado, saciedade precoce, colelitíase e constipação. Os pacientes com doença de Steinert 
apresentam maior sensibilidade às drogas anestésicas, além de outros fatores que aumentam o 
risco anestésico, apresentando índices de complicações em torno de 50%, principalmente rela-
cionados ao sistema cardiovascular e pulmonar. Questões centrais do cuidado anestésico destes 
pacientes compreendem conhecer os fatores que exacerbam a miotonia, bem como entender 
que, devido a fraqueza dos músculos faríngeos e ao esvaziamento gástrico lentificado, são mais 
susceptíveis à aspiração, além apresentarem fraqueza da musculatura respiratória, tornando-os 
mais predispostos à dispneia. A doença de Steinert também aumenta a sensibilidade do sistema 
nervoso central a sedativos, ansiolíticos e analgésicos, dificultando ainda mais o drive respi-
ratório e a proteção das vias aéreas. Sendo assim, é necessário um conhecimento aprofundado 
da doença e da elaboração de um plano terapêutico com abordagem multidisciplinar para que 
seja possível antecipar suas complicações no sentido de resguardar o paciente de possíveis 
desfechos ruins. O estudo tem por objetivo apresentar um caso de manejo anestésico bem-su-
cedido de uma paciente com doença de Steinert, submetida a um procedimento cirúrgico sob a 
anestesia geral. Será realizado um estudo observacional descritivo, do tipo relato de caso, com 
base no atendimento efetuado em um hospital terciário da região do Alto Vale, utilizando dados 
coletados a partir do prontuário médico. O instrumento de coleta aborda aspectos epidemiológi-
cos, dados referentes à história da doença atual e ao manejo anestésico aplicado no caso. Como 
resultados esperados intenciona-se contribuir para um maior conhecimento e entendimento da 
patologia, suas possíveis complicações perioperatórias e como preveni-las, buscando a melho-
ria nos cuidados e na segurança do paciente.
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As dissecções de aorta são emergências hipertensivas, pois, representam condições clínicas 
caracterizadas pelo aumento progressivo da pressão arterial associado a lesões de órgãos-alvo, 
constituindo ameaça imediata à vida. A dissecção é uma ruptura da camada íntima da aorta, 
onde o sangue cria uma falsa luz, entre os planos da camada média, separando a camada íntima 
da adventícia. Anatomicamente, a dissecção aórtica classifica-se em tipos A e B de Stanford. As 
do tipo A são aquelas que abrangem a aorta ascendente e as do tipo B acometem apenas a aorta 
descendente. Consequentemente, a dissecção de aorta do tipo A representa a lesão cardiovascu-
lar de maior mortalidade se não tratada de maneira imediata. Nessa patologia 3% dos pacientes 
evoluem para morte súbita se não manejados a curto prazo, nesses casos, a mortalidade pode 
chegar a 95% em um ano. A pesquisa tem por objetivo compreender fisiopatologicamente a 
presença de sintomas atípicos nos casos de dissecção de aorta. Foi realizada uma revisão da 
literatura a partir da base de dados Scielo e PubMed. A busca foi conduzida utilizando os des-
critores: “dissecção de aorta” e “dissecção aórtica”, sendo selecionados artigos originais em 
português entre os anos de 2011 a 2021. Posteriormente, foi realizada a análise e interpretação 
dos artigos selecionados. Foram encontrados 33 artigos que correspondiam aos descritores uti-
lizados. Constatou-se que frequentemente a clínica consiste em assimetria de pulsos, sinais de 
tamponamento cardíaco, insuficiência aórtica, atrito pericárdico e alterações neurológicas cen-
trais ou periféricas por envolvimento da carótida ou de outros grandes vasos - caracterizada por 
dor torácica de forte intensidade e súbito aparecimento. Tal dor pode ter localização variada, 
por vezes irradiando para o dorso e abdômen, caracterizando o trajeto da lesão. Apesar disso, 
o quadro clínico pode ser oligossintomático, causando atraso no diagnóstico. Ainda, a doença 
pode-se apresentar de forma atípica, visto que, alguns casos cursam com dor abdominal iso-
lada, síndrome de Horner e paralisia de cordas vocais. Diante da suspeita deve-se prosseguir 
com a investigação com exames complementares, tanto para definir o diagnóstico, quanto para 
determinar a extensão da dissecção e sinais de gravidade. O tratamento inicial visa estabilizar 
o paciente para diminuir a agressão à parede da aorta, através da diminuição da pressão arterial 
e controle da frequência cardíaca. Posteriormente, é feito através da cirurgia, em que a técni-
ca endovascular apresenta menor mortalidade quando comparada com a aberta. A dissecção 
de aorta é uma patologia grave que ameaça a vida e possui altas taxas de mortalidade. Para o 
diagnóstico efetivo e precoce dessa condição, a suspeita clínica com posterior investigação é 
mandatória para evitar as complicações. Porém, a manifestação clínica atípica prejudica o diag-
nóstico e consequentemente o tratamento. Dessa forma, gera aumento da morbimortalidade dos 
pacientes acometidos pela dissecção aórtica.
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As manobras vagais são métodos simples, baratos e não invasivos para o controle de taquiar-
ritmias supraventriculares, evitando complicações e o uso de outros métodos prejudiciais de 
reversão. Por este motivo, vêm sendo muito empregadas no pronto atendimento. A manobra 
de Valsalva é uma das opções clínicas mais utilizadas. Descrita pelo anatomista, médico e ci-
rurgião italiano Mario Antonio Valsalva em 1704, ocorre em 04 fases e consiste na expiração 
forçada por 15 segundos causando um aumento de pressão intra torácica e abdominal. Esse 
aumento junto à compressão pulmonar sobre a área mediastinal provoca um aumento na pres-
são do átrio direito e dos vasos intratorácicos, contribuindo para uma queda do retorno venoso, 
alterando o período de pré-carga e pós-carga e estimulando a resposta compensatória do sistema 
nervoso autônomo parassimpático pelos barorreceptores - o que tende a diminuir a frequência 
cardíaca. O presente trabalho tem como objetivo descrever as manobras vagais para reversão de 
taquiarritmias supraventriculares, sua aplicação clínica e eficácia comparada a outras técnicas. 
Assim, por meio de uma pesquisa em livros e base de dados buscou-se entender os mecanismos 
envolvidos na resposta cardiovascular frente a realização de tais manobras. Observou-se tam-
bém que diversos estudos apontam para uma maior eficiência no tratamento quando realizada a 
manobra de Valsalva modificada, com alteração postural aplicada em relação aos outros méto-
dos. O emprego dessa manobra diminuiu parte do uso de adenosina, agente com ação miocárdi-
ca de principal uso em taquiarritmias, e outros fármacos com efeitos adversos e possivelmente 
prejudiciais. Por conseguinte, ao empregar tais manobras visa-se evitar intervenções invasivas, 
caras e potencialmente perigosas. Ademais, espera-se que futuramente sejam realizados mais 
estudos acerca das manobras vagais buscando aprimorar seus mecanismos, sua efetividade e 
melhorar sua adesão médica.
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A faringoamigdalite é um processo inflamatório que acomete a faringe, as tonsilas palatinas e as 
tonsilas faríngeas, sendo considerada uma Infecção de Vias Aéreas Superiores (IVAS). A etio-
logia bacteriana é responsável por 20 a 30% dos episódios e é mais frequente nas crianças em 
idade escolar, dos 05 aos 15 anos. O principal agente bacteriano (37% casos) é o Streptococcus 
pyogenes, seguido do seguido de Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus e Moraxella 
catarrhalis. O quadro clínico é caracterizado pelo início súbito de febre alta (>38ºC), calafrios 
e odinofagia. Pode acompanhar-se de dor abdominal, cefaleia, náuseas e vômitos. A orofarin-
ge apresenta hiperemia, as amígdalas estão hipertrofiadas, com placas purulentas e exsudato. 
Também é frequente a presença de petéquias no palato e na faringe posterior e adenite cervical 
anterior. Do ponto de vista médico, identificar a etiologia bacteriana reflete na antibioticoterapia 
adequada visando evitar resistência antimicrobiana e complicações supurativas. O abscesso pe-
riamigdaliano é uma das complicações supurativas que podem ocorrer. Ele é classificado como 
um Abscesso Cervical Profundo (ACP) e predomina nas crianças maiores ou adolescentes. Se 
desenvolve pela rotura da cápsula posterior da amígdala palatina infectada, que lança bactérias 
no espaço periamigdaliano. Quando isso acontece, o paciente pode apresentar sintomas como 
odinofagia, vocalização abafada, disfagia, trismos e dor cervical. No abscesso periamigdaliano 
pode ser possível visualizar a deslocação medial da amígdala homolateral ao abscesso e uma 
lateralização contralateral da úvula. Mesmo com o avanço da antibioticoterapia, dos métodos 
diagnósticos por imagem e da intervenção cirúrgica precoce, ainda são infecções potencialmen-
te graves. A complicação mais grave que pode ocorrer é a evolução para Mediastinite Necro-
tizante Descendente (MND), cuja mortalidade pode chegar a 50% e exige drenagem cirúrgica 
imediata, associada à antibioticoterapia. A pesquisa tem por objetivo compreender o quadro 
clínico, o diagnóstico e o tratamento da mediastinite decorrente de abscesso periamigdaliano. 
Foi realizada em plataformas como Google Acadêmico e Pubmed e em arquivos disponíveis 
nos sites da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica (SBCT) e da OtorrinoUSP. O abscesso 
periamigdaliano complicado para mediastinite, exige tratamento de alta complexidade e acar-
reta altos custos, necessitando muitas vezes internações prolongadas em leito de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), procedimentos invasivos, drenagens cirúrgicas e uso de antibióticos 
parenterais de amplo espectro. Assim sendo, reconhecer e tratar com eficácia a faringoamigda-
lite complicada por abscesso periamigdaliano é fundamental para melhorar o prognóstico de 
pacientes com ACP. A morbimortalidade da infecção é consequência da apresentação clínica 
inespecífica, da baixa suspeição diagnóstica e da localização anatômica das coleções propician-
do rápida progressão para complicações graves, como a MDN.
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A comunicação é dada a partir da interação entre pessoas através de conjuntos de símbolos 
e sinais. A mesma é algo simples para muitos, enquanto para outros torna-se uma tarefa com 
diversas complicações e necessidades. Ainda assim, essa prática é possível por meio de outros 
métodos, como no caso das pessoas com Síndrome de Usher que utilizam para se comunicar 
o Tadoma ou a Libras Tátil. A síndrome de Usher é uma síndrome genética que afeta a visão e 
audição do indivíduo, sendo responsável por 50% dos casos de surdocegueira no mundo. Seu 
principal sintoma é a deficiência auditiva neurossensorial, que pode ser acompanhada de retino-
se pigmentar e disfunção vestibular. Não há cura para a doença, mas o diagnóstico precoce pode 
diminuir seus impactos. Este trabalho tem como objetivo descrever os meios de comunicação 
para pessoas com síndrome de Usher. O método utilizado consiste em uma pesquisa bibliográ-
fica, selecionando artigos nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico. As referências con-
sultadas mostram diversos métodos, em especial, Libras Tátil, Tadoma e comunicação háptica. 
O método de Libras Tátil consiste na língua de sinais adaptada ao tato. O interlocutor deve fazer 
os sinais em contato com o receptor, que pode utilizar as duas mãos ou apenas uma. O Tadoma 
consiste em sentir a vibração da voz do interlocutor. Para isso, o receptor coloca a sua mão em 
contato próximo a boca ou garganta do falante. Por conta de preconceitos por parte dos pais, 
as crianças acabam não possuindo a possibilidade de aprender o método. Ainda, os métodos de 
Tadoma e Libras Tátil podem se complementar, já que a pessoa com síndrome de Usher pode, 
caso saiba ambos os métodos, sentir a sinalização com uma mão e utilizar o Tadoma com a 
outra. Há também o método de comunicação háptica, que consiste em uma forma de comple-
mentação, não substituição, da língua sinalizada ou falada realizado por meio da sinalização em 
partes neutras do corpo da pessoa, como costas ou braços - algo que varia com o indivíduo de-
vido às diferentes sensibilidades de cada região. Dessa forma, ainda é possível a comunicação 
da pessoa com síndrome de Usher, mesmo que enfrente diversas dificuldades nesse processo.
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O monitoramento da perfusão tecidual é uma etapa essencial no manejo da insuficiência cir-
culatória aguda. A presença de disfunção celular tem sido um componente básico da definição 
de choque, mesmo na ausência de hipotensão. O parâmetro ideal para perfusão tecidual deve 
ser rápido, não invasivo e facilmente medido, sem a necessidade de habilidades avançadas. A 
avaliação da perfusão do tecido inclui avaliação clínica, bem como biomarcadores. Os bio-
marcadores populares de perfusão tecidual, como lactato sérico e saturação venosa central de 
oxigênio, são indicadores de perfusão tecidual global. O monitoramento da circulação perifé-
rica, especialmente em órgãos não vitais, acrescentou novos insights para o monitoramento da 
perfusão tecidual. A perfusão de órgãos periféricos não vitais se deteriora mais cedo e melhora 
mais tarde do que os órgãos vitais. A pesquisa tem por objetivo compreender os mecanismos 
regulatórios da microcirculação e avaliar parâmetros clínicos e laboratoriais antigos e novos de 
perfusão tecidual em pacientes críticos. Realizou-se um levantamento do material bibliográfico 
publicado até o período de setembro de 2021 nas bases de dados Pubmed e BioMedCentral. Os 
termos em inglês utilizados foram: “Perfusion Indices”, “Monitoring Tissue Perfusion” e “Peri-
pheral Tissue Perfusion”. Do material encontrado, oito artigos foram selecionados para funda-
mentação teórica. A classificação convencional para as causas de instabilidade hemodinâmica 
discrimina entre falta de volume circulante, função de bomba insuficiente, obstrução do fluxo 
sanguíneo e perda da regulação do fluxo sanguíneo. Especialmente em pacientes com sepse gra-
ve, uma combinação de hipovolemia, função ventricular reduzida e vasodilatação pronunciada 
pode levar à perfusão tecidual inadequada. No entanto, mesmo após as medidas iniciais, a hipo-
perfusão tecidual regional pode persistir, apesar da normalização da hemodinâmica sistêmica. 
Durante o choque circulatório, o fluxo sanguíneo é desviado de tecidos menos importantes para 
órgãos vitais (coração, cérebro e rins) para manter a perfusão de órgãos vitais às custas da cir-
culação periférica, ocasionando  resultados ruins em várias condições fisiopatológicas. A lógica 
do monitoramento da perfusão periférica é baseada no conceito de que os tecidos periféricos 
são os primeiros a refletir a hipoperfusão durante o choque e os últimos a reperfundir durante a 
ressuscitação. É bem conhecido que a circulação sistêmica inadequada em ambos os estados de 
choque hipodinâmico e hiperdinâmico pode ser acompanhada por circulação periférica preju-
dicada. Essas anormalidades podem ser determinadas de forma não invasiva usando avaliações 
clínicas simples, medições de temperatura da pele e dispositivos de monitoramento óptico. 
Cada uma dessas técnicas “periféricas” envolve o uso de valores “anormais” - que geralmente 
estão associados a pior evolução em pacientes criticamente enfermos. Não precisam de um ca-
teter intravascular e podem ser usadas diretamente à beira do leito, sem entrada no corpo através 
de orifícios ou punções de pele ou tecido mucoso.
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do desenvolvimento neurológico ca-
racterizado por dificuldades de comunicação e interação social e pela presença de comporta-
mentos e interesses repetitivos ou restritos. Diante deste cenário, é possível perceber que a 
existência de padrões comportamentais, bem como de perfis seletivos, refletem diretamente na 
construção dos hábitos alimentares das crianças com TEA. Comumente, as pessoas com TEA 
têm restrições e seletividade alimentar, as quais apresentam-se através da aversão sensorial a 
sabores, texturas ou cores e, como consequência, podem propiciar o surgimento de distúrbios 
nutricionais e gastrointestinais. De acordo com estudos publicados em março de 2020 pelo Cen-
tro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, a prevalência de pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista é de 01 em cada 54 crianças com oito anos. Os dados obti-
dos são referentes ao ano de 2016. Assim, destaca-se o TEA como um atual problema de saúde 
pública, causando grande impacto econômico, familiar e social, exigindo dos profissionais da 
saúde um olhar amplo nos cuidados desses indivíduos. O trabalho apresenta como objetivo 
compreender as particularidades relacionadas à alimentação dos indivíduos com TEA, possibi-
litando a criação de uma visão integrada desses pacientes. Referente à metodologia buscou-se 
pesquisas que tivessem os mesmos fundamentos e, por este motivo, optou-se pela pesquisa 
bibliográfica em artigos encontrados nos seguintes bancos de dados: PubMed, LILACS, SciElo 
e BVS. Quanto aos resultados alcançados observou-se que os indivíduos diagnosticados com 
Transtorno do Espectro Autista possuem tendência a desenvolver comportamentos alimentares 
restritos. Diante disso, considerando o aumento na recorrência dos quadros de autismo e seus 
reflexos no comportamento alimentar, ressalta-se a importância de um olhar médico amplo e 
da atuação de equipes multiprofissionais no atendimento destes pacientes - visto os riscos do 
surgimento de problemas nutricionais frente à baixa ingestão de nutrientes e vitaminas.
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No Brasil, os surdos constituem 3,2% da população, sendo essa condição caracterizada pela im-
possibilidade ou a dificuldade em perceber sons. Tal cenário é representado por acometimentos 
nos canais auditivos podendo ser manifestado desde a infância ou adquirido ao longo do desen-
volvimento. O discurso a seguir advém de um contexto sociocultural, onde o modelo médico 
visava apenas a deficiência, ignorando o ser humano na sua totalidade - enquanto o modelo 
antropológico busca compreender primeiramente a pessoa além de sua condição, que a priva 
de escutar os variados sinais sonoros. O objetivo do trabalho é apresentar as dificuldades de 
reconhecimento da comunidade surda em relação ao implante coclear, promovendo assim uma 
reflexão acerca da concepção de surdez entre deficientes auditivos e ouvintes diante ao constan-
te estímulo em aderir às tecnologias auditivas corretivas. Utilizou-se a metodologia da pesquisa 
bibliográfica com referências pautadas em revistas e artigos científicos disponibilizados em ba-
ses de dados como SciELO e a biblioteca virtual da Universidade de São Paulo (USP). Obser-
va-se que a surdez é entendida como um modo de ser, agir e pensar cotidianamente construído 
a partir das experiências vividas, interligando a interação visual com o meio e o corpo social. 
Assume sua identidade singular reafirmada em componentes culturais (ser surdo) e linguísticos 
(Libras). Nesse viés, torna-se uma forma de privação da liberdade da pessoa com deficiência 
auditiva em escolher e formar sua individualidade e personalidade, visto que é imposto ao in-
divíduo uma nova realidade, obrigando-o a adaptar-se a um mundo com diversos estímulos so-
noros. Destarte, torna-se imprescindível uma análise acerca das construções históricas, sociais, 
culturais e simbólicas, e sua simultânea interação com discursos divergentes que coexistem a 
respeito do tema, para além da extensão biológica e fisiológica da deficiência auditiva.
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O presente estudo tem como objetivo analisar os principais estudos a respeito da presença do 
HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) na primeira infância, período que compreende desde 
a gestação até os seis anos de idade. Nesse contexto, aspectos como a maneira que se faz o diag-
nóstico da patologia e o dia a dia da criança portadora do vírus são importantes de serem res-
saltados. Ademais, é necessário entender de que maneira o responsável cuidador desta criança é 
instruído para melhor acolhê-la - ponto-chave para entender a forma com que a doença irá afe-
tar o indivíduo portador na vida adulta, bem como o impacto que essa patologia pode trazer para 
a vida social da criança e da família. Assim, o objetivo do estudo é perceber como de fato ocorre 
o tratamento da imunodeficiência humana em crianças; caracterizar as dificuldades encontradas 
no processo saúde-doença e descrever suas consequências no desenvolvimento socioemocional 
e biopsicossocial. Para a pesquisa bibliográfica foram utilizados sites e artigos acadêmicos nas 
fontes PubMED, Scielo e EBSCO, os quais trazem dados e promovem reflexões interessantes 
sobre o tema. Deste modo, fica evidente a importância na instrução aos cuidadores de crianças 
portadoras do vírus HIV, bem como a responsabilidade do médico em facilitar a adesão ao tra-
tamento proposto desde o diagnóstico. Apresentam-se, também, resultados que evidenciam o 
mau uso de antirretrovirais, propiciando o aparecimento de doenças oportunistas. Além disso, é 
observado que a forma como o diagnóstico é passado para a criança interfere significativamente 
no resultado do tratamento. Por fim, foram comparadas as referências utilizadas culminando na 
discussão sobre a importância da equipe multidisciplinar, que deve ser capacitada para atender 
às demandas de saúde específicas de crianças portadoras do vírus HIV.
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A pandemia associada à Covid-19 gerou muitos impactos na vida dos indivíduos, tanto direta-
mente pela exposição ao vírus quanto indiretamente pelas consequências das medidas restriti-
vas. Os danos à saúde mental dos idosos configura-se como uma das principais problemáticas 
decorrentes do cenário de isolamento e das mudanças na rotina vivenciadas durante a pande-
mia. Perceber quais os impactos na saúde mental dos idosos em um curto período e os possíveis 
agravamentos são facilitadores para uma identificação precoce dos sintomas de doenças e nor-
teadora de programas de saúde e de condutas médicas. O objetivo do presente estudo é apresen-
tar os impactos da pandemia de Covid-19 na saúde mental de idosos. Para tanto foi realizada 
uma revisão de literatura por meio do Google Acadêmico®. O Brasil apresenta o maior número 
de pessoas com transtorno de ansiedade em nível mundial. Dados apontam que 18,6 milhões de 
brasileiros, aproximadamente 9,3% da população, apresentam a probabilidade de desenvolver 
algum tipo de transtorno mental, principalmente ansiedade e depressão, em algum momento da 
vida. Destaca-se, ainda, que diante da situação de estresse, como a vivenciada na atualidade, 
o risco é ainda mais elevado, sendo necessário intervenções mais efetivas. O envelhecimento, 
sendo um processo multifatorial promove alterações anatômicas e funcionais no organismo. 
Tais alterações podem resultar no aparecimento de doenças crônicas e degenerativas, além de 
contribuir para desencadear ou agravar as condições de saúde psíquicas, entre as quais tem-se 
destacado a presença de transtornos mentais, como esquizofrenia, transtorno bipolar, delirante, 
ansiedade e depressão. A ansiedade e a depressão são consideradas mais graves e incidentes 
na população longeva durante a pandemia. Isso porque tanto o medo de contrair a Covid-19, 
quanto o de espalhar o vírus para entes queridos afetam até mesmo os pacientes saudáveis. 
Ainda, lidar com a angústia e o sentimento de impotência relacionado à limitação quantitativa 
e qualitativa dos testes diagnósticos e recursos terapêuticos contra o coronavírus amplificam 
quadros de fadiga, desânimo e solidão causadas diante do cenário atípico de isolamento. Os 
idosos expostos aos casos mais graves apresentam risco aumentado de desenvolver transtorno 
por estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, transtornos generalizados de bipolaridade 
ligados ao estresse psicológico da situação. Assim sendo, sabe-se que os custos econômicos 
associados aos transtornos mentais são altos e a melhoria das estratégias de tratamento mental 
são necessárias para a concretização de ganhos tanto na saúde física quanto no setor econômico. 
É possível observar que o isolamento de familiares decorrentes da pandemia trouxe o início ou 
o agravamento de quadros de ansiedade, depressão, estresse, medo da morte, alterações com-
portamentais, síndrome do pânico, bipolaridade além de pensamentos suicidas.
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O complexo contexto da pandemia de Covid-19 tem sido debatido e discutido dentre os prin-
cipais órgãos científicos e midiáticos no mundo todo - desde o primeiro caso notificado na 
província chinesa em dezembro de 2019. Devido ser algo recente e que ainda gera conflitos de 
informações entre o público médico-científico necessita-se coletar mais dados em relação ao 
tema, principalmente no que diz respeito aos grupos de maior vulnerabilidade e mortalidade, 
sendo que os idosos portadores de doenças crônicas compõem grande parte desta parcela. O 
propósito deste estudo é identificar o perfil clínico e epidemiológico de pacientes com 60 anos 
ou mais que tiveram complicações pela Covid-19, necessitando de internação em um hospital 
na cidade de Rio do Sul - SC, destacando-se evolução clínica, exames laboratoriais realizados, 
antecedentes pessoais, tratamento durante internação e desfechos clínicos. Estrutura metodo-
lógica pautada em um estudo de caráter analítico, observacional e transversal. Para a coleta de 
dados aplicou-se o instrumento de pesquisa para buscar os parâmetros propostos nos objetivos 
e, assim, obter as informações necessárias para realizar posteriormente a construção desse perfil 
da problemática de pesquisa. Os resultados foram realizados por meio de análise estatística do 
software SpSs 18.0 verificando-se de maneira descritiva, por meio de frequências simples e 
cruzadas, tanto em termos absolutos quanto em percentuais, a prevalência das variáveis e sua 
relação com o desfecho morte. Ao término da análise, os dados resultantes foram organizados 
em tabelas. Dessa forma, têm-se com o desfecho de pesquisa a possibilidade de, futuramente, 
auxiliar os órgãos em Saúde Pública no combate à pandemia; conhecer o perfil desses pacien-
tes e com isso buscar formas de prevenção e de diminuir a mortalidade dessa população. As 
descobertas, além dos benefícios práticos citados, poderão reforçar os conhecimentos na área e 
fornecer bases de dados para estudos futuros na comunidade médica-científica.
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As doenças hipertensivas são as principais causas de desfechos adversos durante a gestação, 
trazendo riscos para a mãe e para o feto. A Síndrome HELLP, caracterizada por hemólise, enzi-
mas hepáticas elevadas e baixa contagem de plaquetas, faz parte do espectro de complicações 
da pré-eclâmpsia (PE), que é uma das síndromes hipertensivas da gestação. Diversos fatores de 
risco maternos estão envolvidos para o surgimento da pré-eclâmpsia e, possivelmente, sua evo-
lução para a síndrome HELLP - a forma mais grave do distúrbio. Algumas teorias já foram es-
tudadas para definir a etiologia da pré-eclâmpsia acreditando-se que atuam de forma conjunta. 
Além disso, repercussões sistêmicas são resultantes desse processo patológico e significativa-
mente conflitante para uma boa evolução materna e neonatal. O propósito do presente estudo é 
determinar o perfil das gestantes com PE e sua evolução para síndrome HELLP, bem como sua 
associação com as complicações maternas e perinatais em um hospital do Alto Vale do Itajaí/
SC. Estrutura metodológica pautada em um estudo de caráter analítico, observacional e trans-
versal. Para a coleta de dados aplicou-se um instrumento de pesquisa para buscar os parâmetros 
propostos no objetivo e, assim, encontrar variáveis que se associam com o distúrbio em ques-
tão. Os resultados foram obtidos por meio de análise estatística do software SpSs 18.0, verifi-
cando-se de maneira descritiva a apuração de frequências simples e cruzadas, tanto em termos 
absolutos quanto em percentuais. Os resultados foram organizados em tabelas e discutidos a 
partir da literatura científica atual. Dessa forma, pretende-se, com o desfecho da pesquisa, iden-
tificar a prevalência e o perfil regional desta condição no público estudado buscando entender o 
impacto das condições que influenciam na saúde materno-infantil. Assim, além de enriquecer a 
literatura médica com a proposta de analisar diferentes critérios que possuem repercussão sig-
nificante, reforça-se a importância do incentivo às políticas públicas de prevenção, bem como 
o acompanhamento pré-natal adequado e completo.
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Pneumotórax é caracterizado como toda coleção gasosa no espaço pleural. Além de dor pleuríti-
ca, quando volumoso o Pneumotórax representa ameaça à expansão pulmonar normal podendo 
levar a acentuados desvios mediastinais, comprometendo a estabilidade hemodinâmica. Esta 
patologia pode ser classificada como espontâneo (primário, secundário e neonatal) e adquirido 
(traumático ou iatrogênico) possivelmente sendo consequência de diversos eventos e patologias 
prévias comprometendo a homeostasia, sendo possivelmente fatal. Sobre o uso da ultrasso-
nografia pulmonar alguns achados são associados com a presença de Pneumotórax: ausência 
da movimentação pulmonar fora de sincronia com a movimentação evidenciada pelo sinal do 
código de barras por conta da presença de ar no espaço pleural, ausência das linhas B (septos 
interlobulares) ou também chamada de cauda de cometa, presença de ponto pulmonar onde a 
pleura visceral começa a se separar da pleura parietal pela presença de ar no espaço pleural. A 
partir do presente trabalho espera-se compreender os padrões ultrassonográficos obtidos pela 
ultrassonografia pulmonar em pacientes portadores de Pneumotórax, bem como realizar uma 
revisão sobre essa moléstia a respeito de sua epidemiologia, etiologias, quadro clínico, diagnós-
tico e tratamento. Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura que caracteriza-se por ser 
um estudo observacional e analítico, com extensa busca nas seguintes bases de dados: Pubmed, 
Cochrane, BVS e Scopus. Para coleta de dados são analisados estudos de revisão bibliográfi-
ca - de coortes prospectivos, retrospectivos e ensaios clínicos randomizados, publicados entre 
dezembro de 2011 e dezembro de 2021 que contenham pacientes de ambos os sexos com sus-
peita de diagnóstico de Pneumotórax. Como resultados esperados intenciona-se contribuir para 
a literatura científica da área, buscando melhor predizer os parâmetros e achados diagnósticos 
técnicos da ultrassonografia pulmonar para o diagnóstico do Pneumotórax.
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O Diabetes Mellitus (DM) ocorre por uma falha das células beta do pâncreas em produzir níveis 
apropriados de insulina ou por uma resistência insulínica. Defeitos na ação da insulina impe-
dem a entrada da glicose na célula, causando hiperglicemia. Existem diversas evidências de 
que a hiperglicemia está intimamente ligada a quadros de isquemia coronariana, que caracteriza 
o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), sendo que este é consequência da irrigação sanguínea 
inadequada de parte do músculo cardíaco, geralmente causada pela obstrução arterial. O tema 
é de grande relevância, pois uma das principais causas de morte no Brasil envolve doenças 
cardiovasculares e, dentre elas, a principal é o IAM. O estudo tem por objetivo analisar e des-
crever a relação fisiopatológica entre as duas comorbidades. Trata-se de uma pesquisa acerca 
do tema ‘Infarto Agudo do Miocárdio associado o Diabetes Mellitus tipo 2’. Envolveu um 
estudo bibliográfico que se baseia em uma análise e revisão de artigos científicos publicados 
na base de dados SCIELO. A insulina (hormônio responsável pela entrada de glicose na célula) 
tem importante papel no metabolismo de gordura e, quando ausente ou em níveis diminuídos 
por longo prazo - como ocorre na DM2 - pode levar a modificações lipídicas e lipoprotéicas, 
causando diminuição de HDL colesterol e aumento de LDL colesterol e provocando ateroscle-
rose extrema, responsável por parte dos ataques cardíacos. Alterações endoteliais das artérias 
também estão presentes. Ademais, foi observado que a dor é um dos sintomas indicativos para 
diagnóstico de isquemia e é moderada pelo Sistema Nervoso Autônomo (SNA). No entanto, 
parte dos pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus pode vir a desenvolver neuropatia au-
tonômica, que leva a alterações na inervação autonômica cardíaca gerando consequências como 
a diminuição ou até mesmo ausência de dor no IAM. Evidenciou-se que existe uma relação 
direta entre Infarto Agudo do Miocárdio e Diabetes Mellitus tipo 2, causado pela hiperglicemia 
decorrente da DM. Além disso, a clínica do IAM entre pacientes diabéticos e não diabéticos 
pode ter divergência de sintomas, uma vez que parte dos pacientes diabéticos podem não apre-
sentar dor durante a síndrome coronariana aguda. Dessa maneira, evidencia-se a importância 
do monitoramento e tratamento dos pacientes diabéticos como forma de prevenção do IAM.
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Um dos principais objetivos das políticas públicas no Brasil e no mundo tem sido a diminui-
ção da morbimortalidade relacionada à Doença Arterial Coronariana (DAC), visto que esta 
representa a principal causa de mortalidade no mundo. Tendo em vista que uma significativa 
parcela das síndromes coronarianas agudas ocorrem em indivíduos assintomáticos, é de suma 
relevância a identificação de subgrupos que apresentem maior risco de desenvolver DAC. Para 
tal, faz-se necessária a utilização de escores de risco global para a estratificação do risco car-
diovascular. Todavia, a utilização de escores clínicos apresentam limitações quando utilizados 
isoladamente. Neste contexto, surge a aplicação do Escore de Cálcio Coronariano (CAC - do 
inglês Coronary Artery Calcium), um marcador específico que revela com rigor a carga ateros-
clerótica nas artérias coronárias. O CAC é diretamente proporcional à incidência de eventos 
cardiovasculares, tendo alto valor prognóstico. O presente trabalho visa avaliar a prevalência 
de CAC alterado como fator de risco de aterosclerose precoce em uma microrregião de Santa 
Catarina. Será efetuado um estudo transversal retrospectivo, que irá perquirir os dados de pron-
tuários e dos registros no sistema Aria ® e xClinic®, de um Centro de Diagnóstico por Imagem 
no Alto Vale do Itajaí, de pacientes que realizaram CAC entre janeiro de 2016 a dezembro de 
2021 - dados estes que serão agrupados para posterior interpretação, análise e apresentação. 
Como resultado esperado intenciona-se que o estudo denote a relevância do CAC, uma vez que 
o exame modifica a incidência dos eventos cardiovasculares, e possibilita estratificação do risco 
cardiovascular e, consecutivamente, promoção de estratégias terapêuticas individualizadas.
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PROTEÇÃO DE BARREIRA CONTRA IST’S NAS PRÁTICAS SEXUAIS DE 
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As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) afetam milhares de pessoas to-
dos os anos, diminuindo a qualidade de vida e até mesmo pondo-as em risco. São 
transmitidas através da troca de secreções corporais e por contato direto, por isso, 
o método mais eficaz para sua prevenção são os preservativos de barreira que, 
infelizmente, são mais frequentemente usados apenas com o intuito de anticon-
cepção. Quando o assunto é proteção e prevenção à transmissão de IST’s entre 
pessoas com vulvas percebe-se pouca produção acadêmica e falta de conheci-
mento do público-alvo, o que corrobora na dificuldade de desenvolver um diá-
logo acerca do tema na hora do ato sexual. Assim, o trabalho se desenvolve com 
o objetivo de sumarizar as opções disponíveis no mercado e proporcionar uma 
informação de qualidade, tornando o sexo entre vulvas mais seguro. A pesquisa 
se deu através da plataforma Google Acadêmico com os termos “vulva”, “IST” 
e “prevenção” na busca de artigos que explicitassem o tema. Durante a pesquisa, 
observou-se que existem métodos de proteção de barreira disponíveis para o sexo 
oral (vulva-boca), para o tribadismo (vulva-vulva), para a masturbação com os 
dedos e para o uso de brinquedos sexuais - como o dental-dam, a camisinha femi-
nina e masculina cortada, dedeiras de látex, calcinhas de látex e até mesmo luvas 
cirúrgicas. Apesar de diversas opções, não se encontrou nenhuma produção capaz 
de fornecer dados quantitativos sobre a eficácia dos métodos na relação entre vul-
vas, especificamente. Por fim, conclui-se que a pouca veiculação de informações 
sobre o tema dificulta sua aplicabilidade prática, vulnerabilizando as pessoas que 
necessitam compreender a importância de se proteger adequadamente contra as 
Infecções Sexualmente Transmissíveis entre vulvas, mesmo existindo tantas op-
ções e adaptações criativas para produtos mais acessíveis.
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A tireoide é uma glândula endócrina que localiza-se na superfície anterior da traquéia, inferior 
à cartilagem tireóidea e profundamente aos músculos esternotireóideo e esterno-hióideo. Possui 
papel importante na secreção dos hormônios tiroxina e triiodotironina, também denominado 
hormônio T4 e T3, respectivamente. É nessa estrutura que pode-se observar o surgimento de 
nódulos tireoidianos que são definidos como uma proliferação anormal de células que diferem 
do tecido normal e desenvolvem-se a partir de distúrbios na glândula tireoide. Em nível mun-
dial, os nódulos da tireoide são palpáveis ao exame físico em 5 a 7% dos casos. Com o avanço 
da tecnologia e o favorável uso de técnicas de imagem para visualização dessas patologias, 
esses achados aumentaram para 50%. Os nódulos de tireoide podem cursar para benignidade ou 
malignidade, sendo que a maior parte, 90% destes, têm características de benignas. Os nódulos 
de tireoide podem ser estratificados e caracterizados de acordo com o sistema a que são sub-
metidos. A partir disso, podem ser classificados de acordo com a sua citopatologia, na qual são 
submetidos a punção aspirativa por agulha fina e encaminhados à biópsia, onde será utilizado o 
Sistema de Bethesda. O TI-RADS é uma importante ferramenta para avaliar a necessidade de 
submeter os pacientes a realização da PAAF ou a sequência a ser realizada para esse paciente. É 
categorizado em cinco possíveis resultados que variam de benigno à altamente sugestivo para 
malignidade. Desta forma, o objetivo deste projeto é correlacionar os achados da punção de 
tireoide com a classificação de TI-RADS e a classificação de Bethesda. Por isso, será realizado 
um estudo observacional, analítico, transversal e retrospectivo utilizando os dados de dois ser-
viços da microrregião do Alto Vale do Itajaí, o Laboratório Anatomopatológico Serapião S/C e 
o Centro Diagnóstico Cedimavi visando correlacionar ambos os exames e se os dados citopa-
tológicos informados condizem com os achados ultrassonográficos. Por fim, prevê-se que esse 
trabalho é de grande valia para comparar o resultado de ambos os métodos existentes e suas 
compatibilidade, além da importância para comunidade científica e a microrregião, devido ao 
fato de avaliar as particularidades da região e a prevalência dos achados citopatológicos e de 
imagem.
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O câncer colorretal, sem considerar os tumores de pele não melanoma, é o terceiro tumor mais 
frequente em homens e mulheres. Sua alta incidência retrata a necessidade do rastreamento 
para melhores prognósticos. O trabalho tem como objetivo geral destacar a importância do 
rastreamento de câncer colorretal. O câncer ocorre de diversas formas. As mutações genéticas 
que ocorrem em genes supressores de tumor e no ciclo mitótico estão relacionadas com a pro-
liferação celular, além disso, fatores de risco como a raça negra e a obesidade também podem 
fazer parte deste processo. O câncer de colorretal pode ser apresentada por um pólipo esporá-
dico que pode se transformar em uma neoplasia maligna ou através de uma doença hereditária 
autossômica dominante como a polipose adenomatosa familiar. Com isso, se dá a importância 
do diagnóstico precoce através de um rastreamento adequado. As pesquisas foram efetuadas 
por meio de artigos, livros e demais trabalhos que falam sobre o tema. Os estudos descrevem 
que o predomínio das neoplasias de cólon e reto está um pouco maior em homens do que em 
mulheres, além disso, sua incidência aumenta conforme a idade do indivíduo. O tratamento 
deve ser feito de forma individualizada - a colectomia total e parcial, bem como a polipecto-
mia, são normalmente os tratamentos cirúrgicos mais adequados dependendo de cada caso. A 
recomendação atual para pacientes assintomáticos e sem fatores de risco é que seja realizado 
colonoscopia a cada cinco anos e sangue oculto anual a partir dos 50 anos. Para pacientes com 
fatores de risco deve-se iniciar aos 45 anos. Essas recomendações, portanto, são muito impor-
tantes para o rastreamento do câncer colorretal, bem como para a sua redução de mortalidade.
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Em 2020 foi declarada pela Organização Mundial da Saúde a pandemia de Covid-19, doença 
respiratória altamente transmissível (causada pelo vírus SARS-CoV-2). Diversas ações foram 
instauradas para a prevenção e o controle da doença, como o distanciamento social e medidas 
de higiene pessoais. Essa condição teve grande impacto social, econômico e psicológico ao 
redor do mundo - causando efeitos adversos como: sucateamento do Sistema Único de Saúde, 
falência, demissões, redução salarial, aumento do preço de produtos alimentícios e farmacêu-
ticos, depressão, crises de ansiedade e hiperatividade. Dentre os efeitos adversos supracitados 
destaca-se o impacto da pandemia nos atendimentos e procedimentos tanto hospitalares quanto 
ambulatoriais. Nesse sentido, a maior preocupação se refere aos doentes crônicos - indivíduos 
portadores de condições clínicas de longa ou indefinida duração, que necessitam de atenção 
constante. Diante da situação pandêmica, que está intimamente relacionada ao pânico generali-
zado e estresse na saúde mental da sociedade, a busca por serviços de saúde, principalmente no 
Sistema Único de Saúde, reduziu drasticamente. Com isto, tem-se a redução dos procedimentos 
eletivos e de diversos serviços relacionados à saúde (procedimentos oncológicos, consultas 
psiquiátricas e cardiovasculares). Junto a isso, o sistema de saúde apresentou dificuldades de 
obtenção de insumos farmacêuticos e hospitalares, o que gerou maior impacto sobre a não 
realização de procedimentos médicos. Como resultado dessas medidas, cerca de 27 milhões 
de exames, cirurgias e procedimentos eletivos deixaram de ser realizados. Houve prejuízo na 
detecção precoce, profilaxia e tratamento de múltiplas doenças - dessa forma, o impacto dessas 
ações gera preocupação mediante ao não tratamento dos doentes crônicos, visando possíveis 
complicações futuras e maiores gastos para o Sistema Único de Saúde.
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O projeto relaciona-se com a necessidade de compreender a forma com a qual a epidemiologia 
torna-se importante no estudo das ciências médicas e relaciona-se com a distribuição de recursos 
na saúde. O principal objetivo é entender a importância da epidemiologia, tendo como objetivo 
específico compreender a influência da epidemiologia no levantamento de uma hipótese diag-
nóstica. Foram realizadas pesquisas em sites, na base de dados SciELO® e em artigos científi-
cos presentes no Google Acadêmico®. Concluída a compilação bibliográfica foram utilizados 
dados para aferir a efetivação da relevância epidemiológica no contexto de determinação diag-
nóstica e destinação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde a transformação da 
saúde em um direito amplo e individual, o SUS vem sendo aperfeiçoado, sendo a epidemiologia 
uma ferramenta básica e fundamental para o seu desenvolvimento. Enfatiza-se que, como dis-
ciplina básica do campo da Saúde Coletiva, a epidemiologia tem responsabilidade de gerar co-
nhecimentos, informações e tecnologias que possam ser utilizadas na formulação das políticas 
de promoção, prevenção e controle dos problemas de saúde. Sendo assim, é essencial que todos 
os profissionais envolvidos com o SUS sejam capazes de usar a epidemiologia como ferramenta 
de otimização e desenvolvimento do sistema de saúde. A identificação e compreensão dos moti-
vos que os indivíduos adoecem são discussões elementares na epidemiologia. Compreender os 
mecanismos nos quais os fatores etiológicos agem e interagem, ocasionando doenças e agravos 
à saúde, evidencia possibilidades concretas de prevenção ou interrupção de processos mórbi-
dos. Dentro desse contexto, são brevemente citados três modelos explicativos da ocorrência de 
doenças: o modelo ecológico, a rede de causas e o modelo sistêmico. O modelo ecológico trata 
a definição de saúde como resultado do equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente no qual ele 
se insere. Quando ocorre a doença significa uma resposta à quebra do equilíbrio do sistema. Já, 
o modelo da rede de causas, associado à ocorrência da doença, é a consequência de inúmeros 
motivos os quais relacionam-se que podem levar ao adoecimento. Tratando-se de um modelo 
baseado no conceito de que uma doença possui múltiplas causas. Por fim, o modelo sistêmico 
explica os processos de adoecimento de uma forma “orgânica”, articulando todas as dimensões 
dos indivíduos desde as biológicas, passando por aquelas ligadas à vida dos indivíduos e à famí-
lia, até as vinculadas à estrutura da sociedade. Dentro dos modelos explicativos sobre doenças, 
os indicadores epidemiológicos baseado nos tais são importantes para representar os efeitos das 
ações de saneamento - ou da sua insuficiência - na saúde humana. E, constituem, portanto, fer-
ramentas fundamentais para a vigilância ambiental em saúde e para orientar programas e planos 
de alocação de recursos em saneamento ambiental no país.
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O Diabetes é o grande mal da sociedade moderna, afetando aproximadamente dez 
milhões de brasileiros. E, sua incidência cresce não só no Brasil, mas em todo o 
mundo, principalmente o Diabetes tipo 2, cuja prevalência tem aumentado signi-
ficativamente em adultos jovens. O aumento do número de diabéticos no Brasil 
e no mundo se reflete em um aumento proporcional no número de internações 
hospitalares; faltas ao trabalho; incapacitações e aposentadorias por invalidez; 
piora significativa na qualidade de vida da população e aumento importante da 
morbimortalidade - não apenas diretamente pelo Diabetes mas, principalmente, 
por doenças ateroscleróticas cardiovasculares que afetam de maneira muito mais 
intensa e rápida a população diabética, quando comparada à população não dia-
bética. O objetivo do trabalho é apresentar para a comunidade a fisiopatologia do 
Diabetes Mellitus - Diabetes tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM2). Por exemplo, explicar 
os fatores genéticos, imunológicos e metabólicos partilhados entre estas duas en-
tidades e a evidência clínica de uma forma de Diabetes autoimune diagnosticada 
- descrevendo os principais mecanismos genéticos, imunológicos e metabólicos 
comuns ao desenvolvimento de DM1 e de DM2. Fundamentando a hipótese de 
um contínuo fisiopatológico entre os dois principais subtipos de Diabetes. Além 
do Diabetes acelerar a aterosclerose, a hiperglicemia é capaz de causar dano te-
cidual à uma série de tipos celulares como: às células da retina, aos glomérulos 
renais, aos nervos periféricos e autonômicos - de modo que o Diabetes hoje é a 
principal causa de cegueira adquirida do mundo, de amputações não traumáticas 
de membros inferiores e de insuficiência renal crônica dialítica. O Diabetes Meli-
to pode ser classificado em alguns tipos, conforme sua causa etiológica. Indepen-
dentemente do tipo e da causa do Diabetes todos são caracterizados pelo mesmo 
resultado final: a hiperglicemia. O quadro clínico e o tratamento sofrem variações 
conforme a causa básica fisiopatológica de cada tipo de Diabetes.
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A prática de exercícios físicos pode trazer benefícios tanto à saúde física quanto mental do pa-
ciente. Estudos comprovam que praticantes de esportes, de forma moderada, tendem a ser mais 
felizes e bem humorados. Entretanto, quando a prática de esporte torna-se uma obrigação exis-
tem expectativas a serem cumpridas, que muitas vezes influenciam não só no desempenho do 
atleta como na saúde mental do mesmo. Este trabalho tem o objetivo de entender porque existe 
uma inferência de doenças psíquicas tão grande em atletas de alto rendimento e como os fár-
macos utilizados por eles influenciam no desempenho. É importante, também, compreender até 
que ponto a prática de exercício físico é saudável e benéfica. A forma de metodologia utilizada 
foi a revisão de pesquisa bibliográfica em artigos e revistas já existentes, como a Biblioteca 
Virtual em Saúde da SciELO®. As pesquisas encontradas mostram a incidência de doenças psí-
quicas em atletas de alto rendimento, assim como a utilização de medicamentos, evidenciando a 
crescente pressão e medo do fracasso ou derrota que surge neste grupo, causando o adoecimen-
to em larga escala. Ainda, é possível analisar quais foram os meios encontrados para a preven-
ção e tratamento destes atletas que sofrem pelo acometimento de doenças mentais. É importante 
ressaltar que existe também a análise de como a saúde mental influencia no desempenho físico 
de um atleta, concretizando como verdadeira a ideia de que corpo e mente se complementam 
quando o objetivo é saúde. Por fim, é observado que, apesar da incidência de doenças mentais 
ser crescente, a busca por prevenção e tratamento das mesmas como importante na carreira 
profissional de um atleta também é vista como necessidade.
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O presente estudo possui como intuito identificar os impactos da Nutcracker, também conhe-
cida como Síndrome de Quebra-nozes (SQN), a fim de evidenciar o tratamento mais utilizado. 
A SQN é uma condição relativamente rara, na qual há compressão da veia renal esquerda pelas 
artérias aorta e mesentérica superior com maior incidência no sexo feminino. Entende-se que 
o diagnóstico precoce da patologia elevaria o nível de eficácia do tratamento. Todavia, a SQN 
apresenta-se, muitas vezes, assintomática ou com sintomas tardios para terapêutica preventiva. 
O diagnóstico pode ser deferido por meio da análise de imaginologia e de exames laboratoriais. 
Ao ser identificada a compressão da veia renal esquerda pelas artérias aorta e mesentérica su-
perior, outros sinais e sintomas também podem estar associados como hematúria, dor no flanco 
esquerdo, varicocele esquerda, proteinúria ortostática, fadiga crônica e congestão pélvica. Para 
a realização desse trabalho utilizou-se, ainda, como metodologia a pesquisa bibliográfica. As 
informações foram coletadas em bases de dados como SciELO® e Medline®. Foram buscados 
artigos científicos e relatos de casos, os quais possibilitaram a construção do conhecimento 
acerca da temática. Diante do exposto, foi possível concluir que os impactos da síndrome são 
variáveis, uma vez que apresenta-se de forma irregular, podendo, inclusive, ser assintomática. 
Infere-se que o tratamento de maior utilização é o menos invasivo: o endovascular, com o em-
prego de stents, em que obtém-se menos contraindicações. Por fim, depreende-se que o objetivo 
a ser contemplado é a obtenção de um diagnóstico mais específico, o qual propiciaria uma abor-
dagem mais assertiva e precoce, prevenindo as consequências da patologia.
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A Síndrome de Stiff Skin (SSS ou Síndrome da Pele Endurecida) é uma doença dermatológica 
rara, esclerodermiforme, que acomete desde neonatos até crianças na infância precoce. A SSS 
desenvolve-se de forma lenta e progressiva, com sintomatologia difusa e inespecífica, as quais 
dificultam o seu reconhecimento e diagnóstico clínico. O objetivo é elucidar o quadro de sinais 
e sintomas mais prevalentes na SSS e a correlação destes com o diagnóstico diferencial da 
condição. Trata-se de um estudo de revisão narrativa baseado na busca de relatos de caso pu-
blicados nas bases de dados Scielo, Medline e Cochrane. Como critérios de elegibilidade foram 
selecionados trabalhos científicos de origem intercontinental a fim de abranger todos os relatos 
de casos existentes desde sua primeira descrição na literatura científica. A primeira descrição da 
SSS data da década de 1970 e desde então apresenta-se com origem idiopática. Dentre as princi-
pais manifestações clínicas encontradas para a SSS prevalecem: endurecimento pétreo da pele, 
o qual cursa com mobilidade articular reduzida; e hipertricose. Os achados cutâneos presentes 
na infância, com a pele dura aderida firmemente aos tecidos subjacentes, são mais proeminentes 
em áreas com fáscia abundante, como nas nádegas e coxas. A pele sobreposta pode ter aparên-
cia normal ou pode apresentar tumor. Características extracutâneas da SSS incluem contraturas, 
especialmente das grandes articulações, muitas vezes resultando em escoliose, mancha na pon-
ta dos pés e tórax estreito em relação ao braço. Vários casos relatados têm associado alterações 
pulmonares restritivas e retardo de crescimento. Entretanto, apesar do desenvolvimento tardio, 
não são observadas influências diretas no desenvolvimento neuropsicomotor, alterações vis-
cerais, vasculares, musculares, ou imunológicas. Ademais, em razão da raridade da condição, 
ainda não encontra-se descrito na literatura a evolução a longo prazo de pacientes com SSS. 
Consequentemente, a SSS não apresenta uma terapia farmacológica específica com objetivo 
curativo, sendo que o tratamento atual tem sido limitado aos cuidados de suporte e reabilitação 
fisioterápica e através de atividades físicas. Para o diagnóstico diferencial da SSS, além da 
clínica e cronologia da sintomatologia, deve-se associar parâmetros laboratoriais e de imagem 
que auxiliam na distinção de pelo menos outras 15 entidades patológicas, como: mucopolis-
sacaridoses, doenças lisossomais, dentre outras com bases genéticas reconhecidas. Isto posto, 
ampliar a visão sobre a fisiopatologia da SSS e propiciar um diagnóstico precoce tornam-se 
objetos primordiais para o avanço na área. Dessa forma, poder-se-á contribuir para um melhor 
o prognóstico e reduzir as deformidades e limitações causadas pela SSS.

Palavras-chave: Diagnóstico. Manifestações Clínicas. Síndrome de Stiff Skin. 
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O suicídio é definido como a morte causada por ação ou comportamento intencional autoinfli-
gido. É o resultado de diversos determinantes como o diagnóstico prévio de transtorno psiquiá-
trico, fatores familiares, ocupacionais, sociais, culturais e contextuais. A pandemia de Covid-19 
pode ter um impacto psicológico e favorecer o surgimento ou agravamento dos sintomas psi-
quiátricos em pacientes com vulnerabilidade específicas a transtornos mentais. Pois, o medo do 
desconhecido e de ser infectado aumentam a ansiedade e os níveis de estresse em indivíduos 
saudáveis, podendo intensificar os sintomas daqueles com distúrbios psicológicos pré-existen-
tes. Publicações internacionais recentes observaram um aumento na incidência de suicído du-
rante o período pandêmico, em comparação ao período pré-pandemia. O estudo objetiva reali-
zar uma análise epidemiológica comparativa dos casos de suicídio no período pré- pandêmico 
e durante a pandemia de Covid-19. Analisará o perfil dos pacientes vitimas de suicídio como: 
idade, sexo, etnia, estado civil, grau de instrução e profissão e a prevalência e incidência do 
suicídio na região do Alto Vale do Itajaí, bem como, observará o método de suicídio mais preva-
lente e se houve alterações durante a pandemia. O estudo realizado será observacional, analítico 
e transversal. Os dados coletados na pesquisa serão obtidos através do acesso supervisionado à 
plataforma digital Sirsaelp nas dependências do IGP de Rio do Sul. Estarão incluídos no estudo 
os indivíduos com laudo pericial atestando o suicídio como causa mortis. Os laudos serão anali-
sados no período em que iniciou a pandemia (de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022) e laudos 
periciados no período pré-pandêmico (de fevereiro de 2018 a janeiro de 2020). Como resultado 
é esperado um aumento da incidência dos casos de suícidio durante a pandemia de Covid-19 na 
região do Alto Vale do Itajaí/Santa Catarina.

Palavras-chave: Coronavírus. Saúde Mental. Suicídio.
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TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR NA INFÂNCIA
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Atualmente o panorama dos transtornos afetivos vem se alterando, principalmente a afirmati-
va de que o Transtorno Afetivo Bipolar com início na infância e adolescência (TAB-IA) seria 
extremamente raro ou mesmo uma condição clínica inexistente - sendo a justificativa deste 
a dificuldade em se identificar os sintomas nessa faixa etária e por sua sobreposição a outros 
quadros comumente estabelecidos na população pediátrica. Nesse viés, este trabalho visa expor 
as prováveis implicações dos subdiagnósticos ou diagnósticos incorretos e suas repercussões 
no desenvolvimento infantil. A clínica para o diagnóstico do TAB-IA pode não ser tão objetiva, 
considerando-se a diferença do padrão de apresentação de um paciente pediátrico em relação 
a um paciente adulto pela dificuldade de estabelecer um quadro próprio de Transtorno Afetivo 
Bipolar (TAB) para crianças e adolescentes. Porém, é possível seguir os critérios estabelecidos 
para adultos considerando a possibilidade de variações dos fenômenos clínicos de acordo com 
a faixa etária e sintomas equivalentes para elas. Além do mais, a apresentação TAB-IA pode 
ainda estar sobreposta a outros transtornos psiquiátricos na infância como Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em 57 a 86%; Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) 
em 16 a 35%; Transtorno de Conduta (TC) em 69%; esquizofrênicos e abuso de substâncias 
psicoativas. Neste contexto, acerca da sobreposição de transtornos, outro termo que deve ser 
melhor abordado é a presença ou não da psicose em quadros de TAB-IA. A psicose, por sua vez, 
caracteriza-se por ser uma desordem na qual o pensamento, a resposta afetiva e a capacidade em 
perceber a realidade estão comprometidas. Na vigência de um quadro de psicose, identificam-se 
muitos prejuízos nos relacionamentos interpessoais e no convívio social. O TAB dificilmente 
ocorre sem a presença de uma ou mais comorbidades psiquiátricas. Geralmente quando o TAB 
é precoce cursa com prognóstico de maior gravidade e com complicações. No entanto, desco-
nhecer ou não identificar a presença de comorbidades no diagnóstico do TAB pode levar ao 
diagnóstico tardio, tendo então a piora dos sintomas, exposições desnecessárias e iatrogênicas 
e a tratamentos inadequados. A falha e atraso diagnósticos impactam no funcionamento e de-
senvolvimento global da criança; afetam sua forma de pensar, de agir, sua compreensão da rea-
lidade, seu comportamento e o nível de desenvolvimento cognitivo; implicam em dificuldades 
acadêmicas e suas futuras relações sociais, tais como: problemas legais, drogadição e compor-
tamentos suicidas. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento precoce trazem a oportunidade de 
diminuir os impactos no desenvolvimento e favorecem a elaboração de vivências relacionadas 
aos transtornos afetivos.

Palavras-chave: Comorbidades. Infância. Transtorno Afetivo Bipolar.
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TRANSTORNO DEPRESSIVO EM IDOSOS
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Nos últimos tempos houve uma significativa mudança nos padrões etários da população brasi-
leira, com notório aumento da parcela idosa - resultante de uma relação entre queda nas taxas 
de fecundidade e aumento da longevidade. Paralelamente, a depressão é a doença mental mais 
comum na população brasileira, ocupando o primeiro lugar quando considera-se o tempo de 
inatividade pela doença. Portanto, nota-se a necessidade de atenção tanto para portadores de 
transtornos depressivos que envelhecem, quanto para idosos que desenvolvem a patologia. Os 
transtornos depressivos possuem elevada prevalência na população idosa, principalmente em 
indivíduos hospitalizados e institucionalizados. Além disso, a etiologia da doença caracteriza-
-se como multifatorial, podendo abranger: histórico familiar de doenças mentais, condições 
financeiras, presença de outras comorbidades e falta de rede de apoio ao paciente. A clínica da 
doença em pacientes idosos diferencia-se da depressão de início precoce, apresentando sinto-
mas como perda de interesse pela vida, fadiga, transtornos do sono, desesperança e apatia. As 
opções terapêuticas desenvolveram-se com a ampliação da indústria farmacêutica e dos estu-
dos psiquiátricos. Atualmente há uma gama de possíveis opções para o tratamento. De acordo 
com o desenvolvimento da doença e condições clínicas do paciente pode-se optar por um viés 
medicamentoso ou não - como as psicoterapias. Por fim, o principal objetivo do presente tra-
balho é descrever e caracterizar a depressão em pacientes idosos, sua epidemiologia, patogenia 
e manejo na atenção básica. A elaboração foi feita por meio da revisão e estudo de múltiplos 
artigos, a fim de abranger aspectos relacionados ao objetivo. Bem como, análise de dados da 
Organização Pan-Americana de Saúde e literatura específica de Geriatria e Gerontologia. Por-
tanto, é evidente a necessidade de discussões sobre tal problemática em âmbito universitário e 
em redes de atenção básica à saúde.
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REVASCULARIZAÇÃO PERCUTÂNEA OU CIRÚRGICA?
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As doenças cardiovasculares afetam indivíduos no mundo todo. E, a Doença Arterial Corona-
riana (DAC) é a principal causa de morbimortalidade entre os portadores de Diabetes Mellitus 
(DM). A DAC é caracterizada pelo desenvolvimento de placas ateroscleróticas dentro da parede 
do vaso coronário, resultando em estenose (causando angina estável) ou podendo se romper por 
meio da oclusão trombótica do vaso - representando o principal mecanismo de Infarto Agudo 
do Miocárdio (IAM). No paciente diabético, a hiperglicemia aumenta o risco de DAC e é um 
preditor independente dos piores resultados, após qualquer método de revascularização coro-
nária: Intervenção Coronária Percutânea (ICP) ou Cirurgia de Revascularização Miocárdica 
(CRM). O estudo objetiva analisar diferentes aspectos relacionados ao tratamento da DAC em 
pacientes diabéticos visando definir o tratamento mais eficaz e com o menor risco. Realizou-se 
uma revisão da literatura utilizando-se das plataformas PubMed e Google Acadêmico e fez-se 
a consulta de artigos científicos recentes na perspectiva de elucidação do cenário. Foram en-
contradas múltiplas hipóteses para o fenômeno da superioridade da CRM em relação à ICP. Em 
meio aos achados, a principal hipótese discutida refere-se que pacientes com DM são propensos 
a formas difusas e rapidamente progressivas de aterosclerose, o que aumenta a probabilidade 
de ter doença arterial coronariana multiarterial com necessidade de revascularização. Teses 
analisando os resultados apresentados abordam, sobretudo, a vantagem da cirurgia superar o 
fardo geral da doença aterosclerótica complexa e difusa pela construção da anastomose distal 
dos segmentos doentes - enquanto a ICP trata apenas lesões limitantes de fluxo significativas 
sem proteger os vasos doentes distais. Ademais, não se pode descartar que novos modelos de 
stents farmacológicos estão sendo desenvolvidos, superando resultados para um procedimento 
menos invasivo e com menores riscos de complicações. Percebe-se que a discussão acerca dos 
métodos de revascularização do miocárdio entre pacientes diabéticos é necessária, uma vez 
que o tema ainda gera controvérsias e divergência de opiniões. A partir disso, avaliar o que re-
comendam as literaturas, bem como estabelecer uma superioridade, é essencial para o cuidado 
genuíno do paciente.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Doença Arterial Coronariana. Revascularização Miocár-
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As imagens de ultrassom (US) fornecem informações em tempo real à beira do leito com alta 
resolução espacial e temporal, usando uma ampla gama de técnicas que incluem imagens bidi-
mensionais (2D), Doppler e Doppler codificado por cores e US com contraste imagem. A ultras-
sonografia tornou-se uma ferramenta indispensável que complementa o exame físico em Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI). A pesquisa tem por objetivos compreender bases fisiológicas 
do controle da pressão de perfusão cerebral; discutir sobre a Doutrina Monro-Kellie e entender 
as principais indicações do ultrassom no paciente neurocrítico. Realizou-se um levantamento 
do material bibliográfico publicado no período entre 2013 e 2020 nas bases de dados Pubmed 
e BioMed Central. Os termos em inglês utilizados foram: “ultrasound” e “neurocritical care”. 
Do material encontrado, foi selecionado cinco artigos para fundamentação teórica. O papel do 
diagnóstico por imagem de US em vários subconjuntos de pacientes de UTI foi amplamente 
validado. Apesar das dificuldades técnicas no início do período da ultrassonografia, durante as 
últimas duas décadas o ultrassom encontrou seu importante papel no diagnóstico de lesões que 
ocupam o espaço intracraniano e avaliação da pressão intracraniana, hemorragia intracraniana, 
hidrocefalia, desvio da linha média e doenças cerebrovasculares em cenários clínicos agudos e 
crônicos. As imagens de US do cérebro são limitadas pela alta impedância acústica do crânio. 
Portanto, a necessidade de uma janela acústica adequada é o fator limitante. Várias técnicas de 
US usando diferentes frequências de feixe de US têm sido usadas: desde aquelas com maior 
frequência de US como ultrassonografia Doppler transcraniana à ultrassonografia duplex codi-
ficada por cores transcraniana e US 2D ou ultrassonografia com contraste 2D. Em neurocríticos, 
o ultrassom Doppler transcraniano é uma ferramenta estabelecida de diagnóstico e monitora-
mento para avaliar o fluxo sanguíneo cerebral em grandes vasos intracranianos, especialmente 
em pacientes com Hemorragia Subaracnóidea e Traumatismo Cranioencefálico. A ocorrência 
do padrão de fluxo oscilante com reversão diastólica ou picos sistólicos tem uma especificidade 
de 95-99% para a confirmação de morte encefálica. A US do nervo óptico, por uma sonda de 
alta frequência (7,5 MHz) colocada na parte superior e aspecto lateral da órbita com o olho 
fechado, pode ser usado para medir o diâmetro da bainha do nervo óptico e indiretamente para 
avaliar as alterações na pressão intracraniana (PIC).
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A vacinação contra a Covid-19 toma proporções gigantescas e de inúmeras formas, desde va-
cinas mais simples como de vetores virais; vacinas virais desde as mais complexas com maior 
tecnologia, como vacinas protéicas e vacinas genéticas. A necessidade de uma estudo a partir 
desse cenário de vacinação global traz um melhor entendimento diante de dados sobre acertos, 
erros, previsões, entre outras perspectivas. A vacinação total contra SARS-CoV-2 é de caráter 
urgente, pois são afetados aspectos básicos de sobrevivência da espécie humana. Pelo fato de a 
fabricação de vacinas eficazes e seguras contra a Covid-19 não ser fácil, o manejo, transporte, 
administração e distribuição também se tornam um grande desafio. A situação de pandemia pro-
vocada pelo SARS-CoV 2 tornou necessário o uso emergencial de vacinas para conter o avanço 
e maiores danos para a humanidade. Dessa forma, a OMS lançou a Lista de Uso Emergencial 
no qual faz algumas exigências pela TAG (Grupo Consultivo Técnico da OMS) para aprovação 
de determinadas vacinas como qualidade, segurança, eficácia. Além disso, com o princípio da 
beneficência é feito o plano de gestão de risco, bem como suas indicações e regulamentações 
para armazenamentos e produção. Sendo assim, as vacinas disponibilizadas e aprovadas pela 
UEL (Emergency Use Listing) são: Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson’s Jans-
sen, CoronaVac, AstraZeneca (Oxford) e Sinopharm. Com o avanço diário da vacinação contra 
SARS-CoV-2 e suas variáveis mudanças de perspectiva esta revisão busca trazer em base de 
dados epidemiológicos uma análise e discussão do que já foi feito, do que poderá ser feito como 
melhoria, as perspectivas e possíveis previsões em âmbito mundial e nacional.
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SALA TEMÁTICA
NUTRIÇÃO E GASTRONOMIA
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A compulsão alimentar refere-se a um transtorno caracterizado pela grande quantidade de in-
gestão de alimentos em um curto período de tempo, conduzindo à falta de controle diante do 
que e o quanto se come - sem episódios de fome. O estudo tem por objetivo avaliar a compulsão 
alimentar presente ou ausente em acadêmicos do curso de Nutrição de uma Universidade do 
Alto Vale do Itajaí/SC. Esta pesquisa caracteriza-se por ser um estudo transversal. A amostra do 
presente estudo foi composta por estudantes matriculados na disciplina de Bioestatística de uma 
das turmas do curso de Nutrição. Todos foram convidados por se tratar de uma amostra cen-
sitária e, ao final, participaram da pesquisa 22 acadêmicos. Foi utilizado como instrumento de 
pesquisa a “Escala de Compulsão Alimentar Periódica” composta por 16 questões. O formulá-
rio foi disponibilizado e enviado pelo Google Forms. Os dados foram analisados pelo software 
Statistical Package for the Social Sciences (SpSs) versão 22.0 e representados por média±des-
vio-padrão as variáveis quantitativas e n (número absoluto) e % (porcentagem). A amostra foi 
de 22 acadêmicos com média de idade de 22,95±5,34 anos, com prevalência do sexo feminino 
com 22 (100%). A análise da Escala de Compulsão Alimentar Periódica presente ou ausente 
mostrou-se ausente em 18 (81,8%) estudantes; presente e moderada em 4 (18,2%) estudantes; 
e presente e grave em nenhum dos estudantes. O processo de avaliação do instrumento de pes-
quisa utilizado neste trabalho trouxe uma discussão sobre o desenvolvimento de transtornos ali-
mentares, focando na compulsão alimentar relacionada aos acadêmicos. Um estudo similar ao 
realizado, mostra que existe uma alta incidência deste distúrbio alimentar em mulheres no meio 
acadêmico. Salienta-se, porém, que a amostra desta pesquisa foi composta somente por mulhe-
res, porém considerando ambos os sexos. Afirma-se também que o estresse pode aumentar a 
ocorrência de compulsões alimentares. A adesão à uma faculdade e seus compromissos acadê-
micos, amplia o estresse na vida pessoal de cada indivíduo trazendo assim comportamentos e 
consequências negativas, como visto nos resultados obtidos, pela escala moderada representada 
por 18,2%. De acordo com os resultados apresentados conclui-se que a amostra não apresentou 
diferença estatisticamente significativa. No entanto, quatro acadêmicos mostraram a presença 
moderada deste transtorno, deixando questionamentos acerca de possíveis relações do curso 
de Nutrição e a compulsão alimentar, bem como a relação destes indivíduos com os alimentos.

Palavras-chave: Comportamento Alimentar. Estado Nutricional. Transtorno da Compulsão 
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355

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ACADÊMICOS  DE UMA 
TURMA DO CURSO DE NUTRIÇÃO

Daniela Franzmam da Silva
daniela.silva@unidavi.edu.br

Gabriela Paola Raitz
gabriela.raitz@unidavi.edu.br

Franciani Rodrigues da Rocha
franciani@unidavi.edu.br

O consumo de álcool tem sido observado na história em diferentes civilizações e culturas. A ex-
periência universitária é única, pois dá ao estudante a primeira oportunidade de ser parte de um 
grande grupo sem supervisão familiar. Isto o torna mais vulnerável a experiências previamente 
proibidas e algumas vezes ilícitas. O objetivo da pesquisa foi avaliar e compreender o consumo 
de álcool entre os estudantes de uma das turmas do curso de Nutrição de uma universidade. E, 
caracteriza-se por ser um estudo do tipo transversal. A amostra foi composta por 20 estudan-
tes. Foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário composto por 12 questões. O 
instrumento/questionário foi enviado pelo Google Forms. Os dados foram analisados pelo Sof-
tware (SpSs) representados por média ± desvio padrão e as variáveis quantitativas e n (número 
absoluto) e % (porcentagem). O resultado encontrado foi de uma amostra de 20 estudantes com 
média de idade de 22,6 ± 5,1 com maior prevalência do sexo feminino com 20 (100%), onde 
foi constatado que 18 (90%) da amostra faz uso de bebida alcoólica. O estudo mostra que 100% 
da amostra faz uso de álcool sempre em companhia de alguém, nunca sozinho, e que 50% da 
amostra faz uso de álcool apenas nos finais de semana. A quantidade maior de bebida é de vinho 
e caipirinha. Com base nos resultados da pesquisa pode-se afirmar que os estudantes tem um 
uso controlado de álcool no âmbito social. O alto consumo de álcool está visivelmente asso-
ciado ao padrão de consumo em familiares - estudantes com familiares que consomem bebidas 
alcoólicas são mais propensos a consumirem. Estar em uma universidade também tem associa-
ção, pois o álcool gera uma relação com o convívio social, principalmente na idade em que os 
estudantes a frequentam. Conclui-se que o álcool constitui um grave problema de saúde com 
complicações que podem atingir a vida pessoal do usuário e pode ter diversas causas diferentes. 
Ao final o grupo concluiu que o consumo indevido e exagerado do álcool tem se tornado um 
problema sério - os jovens estão experimentando as bebidas alcoólicas cada vez mais cedo sem 
conhecimento ou maturidade suficiente.

Palavras-chave: Bebidas Alcoólicas. Consumo de Álcool. Experiência.
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Este trabalho tem por tema principal avaliar o Descontrole Alimentar - apontado como um 
distúrbio caracterizado pela ingestão exagerada de alimentos, independente se está ou não com 
fome. O objetivo do trabalho é avaliar o descontrole alimentar entre acadêmicos do curso de 
Nutrição de uma universidade do Alto Vale do Itajaí/SC. A pesquisa caracteriza-se por ser do 
tipo transversal. A amostra foi composta por acadêmicos matriculados na disciplina de Bioes-
tatística de uma das turmas do curso de Nutrição. Todos foram convidados por se tratar se uma 
amostra censitária e, ao final, participaram 24 estudantes. Foi utilizado como instrumento de 
pesquisa a avaliação do descontrole alimentar do Natacci e Júnior 2011 composto por 23 ques-
tões. O instrumento/formulário foi disponibilizado e enviado pelo Google Forms. Os dados 
foram analisados pelo Software Statistical Package for the Social Sciences (SpSs) versão 22,0 
e representados por média±desvio-padrão e variáveis quantitativas em (número absoluto) e % 
(porcentagem). A amostra foi de 24 estudantes com média de 24,33±6,7 anos com prevalência 
do sexo feminino com 24 (100%). Constatou-se que os participantes, na maioria das vezes, 
conseguem escolher melhor os alimentos evitando assim o descontrole alimentar e, portanto, 
não estando no alto índice de pessoas com descontrole alimentar. Com base nos gráficos, os 
estudantes não sentem nenhum desconforto em relação aos seus hábitos alimentares. Pode-se 
observar que o transtorno alimentar trata-se de um fator psicológico onde o indivíduo consome 
uma quantidade de alimento superior à sua necessidade. Conclui-se que o descontrole alimentar 
entre os estudantes da turma pesquisada é nulo. Atualmente este índice de descontrole é altíssi-
mo não apenas no Brasil mas no mundo todo, sendo assim os pesquisados têm um bom controle 
alimentar com escolhas saudáveis e conscientes.

Palavras-chave: Conduta Alimentar. Comportamento Alimentar. Hábitos Alimentares. 
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O hábito alimentar pode sofrer mudanças diante do meio em que vive e se relaciona. A alimen-
tação é fundamental para a sobrevivência e deve ser proveniente de alimentos e quantidades 
necessárias - já que interferem diretamente na qualidade e estilo de vida. Por meio desse tema 
tão importante é preciso que haja a compreensão de como os indivíduos estão com seus hábitos 
e sucessivamente a qualidade que lhes é oferecida. O estudo tem por objetivo avaliar os hábitos 
alimentares e a qualidade de vida de estudantes de Nutrição de uma universidade do Alto Vale 
do Itajaí/SC. A pesquisa caracteriza-se por ser do tipo transversal. A amostra foi composta por 
estudantes da disciplina de Bioestatística. Todos foram convidados por se tratar de uma amostra 
censitária e, ao final, participaram da pesquisa 21 acadêmicos. Foi utilizado como instrumento 
a avaliação dos hábitos alimentares e a qualidade de vida composto por 28 questões. O instru-
mento/formulário foi disponibilizado e enviado pelo Google Forms. Os dados foram analisados 
pelo Software (SpSs) versão 22.0 e representados por média±desvio-padrão as variáveis quan-
titativas e n (número absoluto) e % (porcentagem). A média de idade foi de 22,14±5,570 anos, 
onde 85,7% eram mulheres e 14,3% eram homens. E, aponta-se que 57,1% obtiveram uma 
melhora significativa na sua alimentação em relação a quando criança. Quando questionados 
onde realizam suas refeições, 71,4% responderam em casa, 71,4% delas preparada por si e ao 
final de semana somente 28,6% dessa refeição é comprada; 69,1% possuem uma alimentação 
saudável; 76,2% estão satisfeitos com sua saúde, ademais 71,4% realizam atividades físicas. 
Também nota-se que a saúde mental dos entrevistados interferiu nas atividades físicas e de la-
zer em 33,3% moderadamente. Através da pesquisa analisa-se que grande parte dos estudantes 
possuem uma alimentação saudável visto que 76,2% estão satisfeitos com sua saúde, conse-
quentemente, 95,2% sentem-se felizes com a vida que levam; dos mesmos, 61,9% consideram 
sua alimentação saudável. Observa-se que 71,4% realizam exercícios físicos, e 90,5% sentem 
necessidade de realizar atividades de lazer. Os indivíduos apresentaram dados mais significati-
vos em relação à ingestão de alimentos naturais entre aqueles industrializados, observando que 
os mesmos possuem uma alimentação saudável e praticam exercícios físicos. Conclui-se que os 
hábitos alimentares e a qualidade de vida dos estudantes pesquisados é considerada boa, já que 
grande parte deles está feliz com a saúde e aparência. Uma alimentação saudável é de grande 
importância para uma excelente qualidade de vida.
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O presente trabalho traz um relatório sobre as atividades realizadas pelo Curso de Nutrição da 
Unidavi dentro do projeto “Adolescentes virando o jogo”. “Café na mesa, energia com certeza!” 
foi o nome dado ao projeto de Extensão desenvolvido durante o ano de 2021 por  acadêmicas e 
professoras  supervisoras. Apresenta-se como objetivo a elaboração de cardápios para o café da 
manhã dos adolescentes participantes do projeto, bem como, a  realização da avaliação nutricio-
nal e de atividades de educação nutricional. Busca-se, ainda, a ampliação da educação alimentar 
e nutricional relacionada aos estudantes e associada às suas práticas físicas, levando informação 
em saúde para adolescentes e jovens, prezando pela promoção da saúde em ambiente escolar e 
pela melhora na qualidade de vida dos mesmos. Ao longo do período de aplicação do projeto 
está sendo possível identificar a aceitação dos escolares aos cardápios e atividades executadas, 
além disso, se apresentam dispostos e entusiasmados durante os momentos de interação com 
as acadêmicas. Sendo a alimentação durante a idade escolar um dos fatores ambientais mais 
importantes relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento infantil, o grande desafio das 
atividades de educação nutricional desenvolvidas é promover a colaboração e a troca de co-
nhecimento entre nutrição e educação. Conclui-se que o projeto, até o referido momento, está 
cumprindo com suas propostas e resultando em aspectos positivos de constante evolução.

Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. Informação em Saúde de Adolescentes e 
Jovens. Promoção da Saúde em Ambiente Escolar.
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O Grupo de Pesquisa e Iniciação Científica “Nutrição em Oncologia” foi criado no mês de 
agosto de 2021. Nasceu do interesse de pesquisa e amor pelo tema, compartilhados entre docen-
tes e acadêmicos dos cursos de Nutrição e Medicina. Inicialmente, três pesquisas foram abertas 
dentro do grupo. A primeira se refere a um estudo observacional, transversal, retrospectivo 
em um hospital de referência no Alto Vale do Itajaí para avaliação do perfil epidemiológico de 
pacientes que realizaram tratamento para neoplasias de cabeça e pescoço. A segunda, se refere 
a um estudo observacional, transversal, prospectivo com pacientes que irão realizar tratamento 
quimioterápico em 2022, em um hospital de referência na mesma região. Neste, o objetivo 
principal é entender o perfil epidemiológico e nutricional destes indivíduos utilizando como fer-
ramenta principal a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP). 
Os resultados poderão elucidar o desenvolvimento de novos protocolos de acompanhamento 
nutricional. Este projeto de pesquisa está em processo de escrita e submissão ao Comitê de 
Ética. O terceiro estudo está voltado para o entendimento de tumores do trato gastrointestinal 
e como estes impactam o estado nutricional dos indivíduos. Os acadêmicos desenvolveram a 
fundamentação teórica e os objetivos principais do estudo para dar início à pesquisa de campo. 
O Grupo de Pesquisa é composto por 12 estudantes e orientado por duas docentes. Existe um 
cronograma de atividades e encontros frequentes onde acontecem estudos sobre: diretrizes para 
o tratamento nutricional oncológico; instrumentos de avaliação nutricional; artigos científicos e 
discussões sobre o atendimento nutricional humanizado ao paciente oncológico. Criado recen-
temente, o Grupo tem expectativas de desenvolver inúmeros estudos na área da oncologia para 
contribuir com o tratamento nutricional e qualidade de vida destes pacientes, além de artigos 
para literatura científica da área.

Palavras-chave: Câncer. Estado Nutricional. Pesquisa Multidisciplinar.
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O papel da glândula tireóide compreende o armazenamento e secreção dos hormônios da tireói-
de, que são necessários para o crescimento, desenvolvimento e metabolismo do corpo normal. 
Estas funções da tireóide podem ser consideradas quase sinônimas de metabolismo de iodo. A 
iodação da molécula tirosina conduz a produção da tiroxina (tetraiodotironina) T4 e triiodo-
tironina, o T3. Os mesmos são rapidamente absorvidos pelo trato gastrointestinal e circulam 
como iodeto até ser captado pela tireóide ou excretado na urina. Há, então, duas condições 
mais frequentes tratando-se desta glândula: o hipotireoidismo e hipertireoidismo. As principais 
causas das disfunções tireoidianas são de etiologia múltipla, envolvendo além de determinantes 
genéticos, aspectos nutricionais e fatores ambientais. Como tratamento, além do médico endo-
crinologista e demais profissionais, o nutricionista possui um papel importante na seleção de 
bons alimentos para atuar individualmente no caso de cada paciente em prol da manutenção ou 
melhorias na qualidade de vida. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é compreender o 
papel da Nutrição nas disfunções tireoidianas e a busca pela qualidade de vida. Trata-se de uma 
revisão de livros e artigos, nos sites de busca: Google Acadêmico e eBooks biblioteca virtual/
Unidavi. Os artigos e livros escolhidos e analisados datam de 2004 até 2014. Os achados de-
monstram a importância da Nutrição nas disfunções tireoidianas. Segundo alguns estudos com 
relação ao aspecto nutricional pode-se observar a importância da manutenção e equilíbrio de 
alguns alimentos e nutrientes, sendo eles: ovos, castanhas, sementes de girassol, peixes, frutos 
do mar, sal iodado, acerola, mamão-papaia, morango e laranja. Para que ocorra a síntese e a 
função adequada dos hormônios da tireoide são requeridos muitos micronutrientes como iodo, 
selênio e zinco. O selênio e zinco têm a mesma função que é a conversão de T4 em T3. Neces-
sita-se ingerir alimentos com funções antioxidantes pois o selênio citado atua na realização dos 
mesmos como consequência a homeostase da glândula tireóide. Ainda na questão alimentação 
e nutrientes pode-se citar alguns alimentos que podem prejudicar o funcionamento da glândula 
como: a soja e o glúten que inibem uma enzima importante na síntese de hormônios tireoidia-
nos. Pode-se concluir que o papel dos nutrientes e do profissional de Nutrição na função tireoi-
diana ainda é um tanto quanto nebulosa para a ciência. Tal fato revela a necessidade de estímulo 
a novas pesquisas no sentido de ampliar o conhecimento nessa área - para que medidas preven-
tivas ou de apoio ao tratamento possam ser tomadas e auxiliem, efetivamente, na adequação do 
funcionamento da tireoide e qualidade de vida desses pacientes.

Palavras-chave: Disfunções Tireoidianas. Qualidade de Vida. Nutrição.
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A Nutrição Comportamental é uma abordagem inovadora e recente que surgiu em 2014 e tem 
como objetivo a inclusão dos aspectos fisiológicos, sociais e emocionais da alimentação na 
conduta nutricional - promovendo mudanças significativas na relação com a comida e na cria-
ção de vínculo nutricionista-paciente. Acredita-se que funções simbólicas da comida são tão 
importantes quanto as funções nutricionais. A partir do momento em que o ser humano passou a 
realizar refeições em conjunto, comer se tornou parte da cultura, para além da biologia. A Nutri-
ção Comportamental busca por um olhar biopsicossocial da alimentação trazendo significados 
para a comida, e estes podem ser influenciados pela cultura, religião, política, status, memórias 
afetivas, família, questões de gênero e relacionamentos. Vale ressaltar que os significados da 
comida não são sempre positivos, podem trazer sentimentos negativos relacionados aos riscos 
do comer e regras (por questões de saúde, sustentabilidade, status). Essa abordagem anseia por 
atingir as necessidades nutricionais do paciente através das necessidades culturais e simbóli-
cas, respeitando a cultura alimentar, os desejos e vontades, não reduzindo a alimentação a nu-
trientes. Entendendo a importância do tema na formação em Nutrição, o objetivo do grupo foi 
ampliar as discussões sobre comportamento alimentar já iniciadas em algumas unidades curri-
culares. O grupo teve início em julho de 2020, partindo de encontros semanais com duração de 
30 a 45 minutos, aproximadamente. Atualmente a estrutura dos encontros foi modificada, sendo 
estes mensais, com duração de uma hora, e de intensa discussão e levantamento de opiniões 
baseadas nos estudos para o tema do encontro. Desde a sua criação, já foram discutidos temas 
como autoimagem, alimentação e comportamento, transtornos alimentares, e também obras de 
autores como Marle Alvarenga e Sophie Deram, sendo elas: Nutrição Comportamental, O Peso 
das Dietas e Os 7 Pilares da Saúde Alimentar, respectivamente. Conclui-se então, a partir das 
discussões do grupo, que os participantes possam praticar a nutrição de maneira humana, de 
forma integral e inclusiva, onde o ser humano seja sempre mais importante que o corpo e que 
a comida seja sempre valorizada antes do nutriente. Assim, a atuação enquanto nutricionistas 
proporcionará que as pessoas sejam verdadeiramente mais saudáveis, não só do ponto de vista 
biológico, mas também social, emocional e cultural.

Palavras-chave: Alimentação Saudável. Comportamento Alimentar. Modelo Biopsicossocial.
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Doença Transmitida por Alimento (DTA) é um termo genérico aplicado à uma síndrome geral-
mente constituída de anorexia, náuseas, vômitos e/ou diarreia, acompanhada ou não de febre, 
atribuída à ingestão de alimentos ou água contaminados. Existem diversos tipos de DTA’s no 
mundo, sendo que a maioria é causada por agentes biológicos, como: bactérias, vírus, fungos, 
parasitas, entre outros microrganismos. As DTA’s de origem biológica se dividem em: intoxi-
cações e infecções alimentares. O presente estudo pretende apresentar um projeto de pesquisa 
que visa investigar os casos de DTA’s notificados na região do Alto Vale do Itajaí - SC. Trata-
-se de um estudo epidemiológico analítico transversal, observacional e retrospectivo sobre as 
notificações de casos de DTA’s da Secretaria de Vigilância em Saúde - Regional nº12 de Rio 
do Sul/SC. Serão analisados os seguintes aspectos: paciente; atendimento; idade; sexo; queixa; 
diagnóstico/agente; etiológico; forma de confirmação do diagnóstico; local de ocorrência; ali-
mento; mês/ano e se houve ou não óbitos registrados. O estudo se encontra na fase de coleta de 
dados, os quais serão analisados através do software Statistical Package for the Social Sciences 
(SpSs) versão 22.0 e representados por média±desvio-padrão, as variáveis quantitativas e n 
(número absoluto) e % (porcentagem). Com a pesquisa pretende-se caracterizar os principais 
agentes biológicos que contaminam alimentos - bactérias, vírus, fungos ou parasitas, e estabele-
cer relações de prevalência dos agentes etiológicos, das faixas etárias, sexo e de mais variáveis 
disponíveis.

Palavras-chave: Agentes Etiológicos. Doenças Transmitidas por Alimentos em Santa Catari-
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A obesidade é uma condição definida por vários fatores, como genéticos, ambientais e socioe-
conômicos, somados às alterações endócrinas e metabólicas. Diante disto, percebe-se que os 
aspectos ambientais como a alimentação indevida, com alta frequência de consumo de ultrapro-
cessados, somada ao aumento do sedentarismo são os principais contribuintes para o aumento 
dos índices ao longo dos anos - tornando a obesidade um problema de saúde pública. O diag-
nóstico mais frequente da obesidade infantil acontece através do cálculo do IMC, onde classifi-
ca-se o sobrepeso com resultados superiores ao percentil 85, e a obesidade, acima do percentil 
95, em relação ao padrão do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 
II-III). Após diagnosticada, a obesidade tem tratamento através da atuação de uma equipe mul-
tiprofissional, geralmente composta por médico, nutricionista, educador físico e psicólogo. O 
estudo tem por objetivo avaliar a prevalência do sobrepeso e da obesidade infantil em crianças 
de uma escola do Alto Vale do Itajaí/SC. A presente pesquisa foi desenvolvida de forma descri-
tiva, com delineamento transversal, por amostra de acessibilidade e abordagem quantitativa dos 
dados, sendo realizado um diagnóstico situacional do processo saúde-doença e coletivo. Foram 
analisadas crianças de 8 a 11 anos incompletos, de ambos os sexos. Os dados foram retirados de 
prontuários da escola coletados no início do ano letivo de 2021. A análise dos dados do estudo 
foi feita por meio de estatística descritiva, com base no Excel e representados por média ±des-
vio-padrão as variáveis quantitativas e nº (número absoluto) e % (porcentagem). A amostra do 
presente estudo foi composta por 27 meninos (52,9%) e 24 meninas (47,1%), cuja média de ida-
de foi aproximada a 8,95 anos. Na análise com os resultados de IMC em percentis, 27 crianças 
enquadraram-se no estado nutricional de eutrofia (52,9%), 15 no estado de obesidade (29,4%) e 
09 com sobrepeso (17,6%); 0 crianças apresentaram magreza acentuada (0%), magreza (0%) ou 
obesidade grave (0%). Os resultados reafirmam o que trouxe o relatório da Comissão pelo Fim 
da Obesidade Infantil divulgado pela OMS em janeiro de 2016, que alerta a população sobre o 
crescimento da obesidade infantil em todo o mundo - apresentando a tendência de crescimento 
do sobrepeso e obesidade. Visto a probabilidade de que crianças com sobrepeso ou obesidade 
tendem a desenvolver e/ou permanecer com obesidade na fase adulta, entende-se a importância 
de um projeto de intervenção que consiste na identificação dos problemas. E, se faz necessário 
no momento cuja interferência afeta a saúde física e mental das crianças. Destaca-se a neces-
sidade de novos estudos para aprofundar os resultados encontrados nesta pesquisa, para assim 
disponibilizar mais informações e embasamento para formulação da intervenção.

Palavras-chave: Crianças. Obesidade. Sobrepeso Infantil.
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O presente artigo traz um estudo acerca da produção e do consumo sustentável de alimentos 
no Alto Vale do Itajaí, enfatizando a importância da agricultura familiar neste cenário - uma 
vez que a região é muito rica culturalmente. E, a influência dos imigrantes que auxiliaram em 
sua colonização se faz presente também na agricultura, baseada no policultivo, onde a mão 
de obra familiar constitui o fator preponderante. A incorporação da prática agrícola no ramo 
agroindustrial, proveniente da modernização que ocorreu ao longo dos anos, foi extremamente 
benéfica do ponto de vista econômico. Porém, também trouxe inúmeras preocupações acerca 
da degradação do solo, demonstrando a urgente necessidade de uma nova matriz tecnológica na 
agricultura de base ecológica - ajustada às especificidades da agricultura familiar. Apresenta-se 
como objetivo a investigação da atual situação da agricultura familiar na região do Alto Vale do 
Itajaí. A metodologia utilizada foi o método de abordagem indutivo; o método de procedimen-
to monográfico e para técnica de pesquisa a bibliográfica. Através do levantamento de dados 
bibliográficos concluiu-se que devido às recentes alterações do sistema alimentar é necessário 
a implantação de um método de plantio e cultivo sustentável, que não agrida o meio em que 
está sendo cultivado e que garanta ao consumidor final um produto livre de agentes químicos. 
Que colabore, assim, para uma melhor alimentação à população enfatizando ainda mais a im-
portância de incentivar a prática da agricultura familiar e, consequentemente, a produção de 
orgânicos - uma tendência que vem se mostrando promissora, uma vez que atualmente existem 
47 produtores de orgânicos na região.
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A higiene e segurança de alimentos é um tema comum entre a Nutrição e a Vigilância Sanitá-
ria. A unidade curricular de Segurança em Alimentos teve este tema como assunto principal de 
desenvolvimento, abordando questões relacionadas ao entendimento acerca da microbiologia 
de alimentos, contaminações alimentares, ferramentas de controle de higiene sanitária e qua-
lidade na produção de alimentos e legislação sanitária. Ao final da unidade curricular, a turma 
contou com a participação da fiscal sanitarista, do município de Rio do Oeste, onde nasceu a 
ideia de um projeto de Extensão para a comunidade do município. O projeto possui dois braços. 
O primeiro, está relacionado ao desenvolvimento de atividades de educação nutricional em 
higiene de alimentos, voltado para estudantes da rede pública. A educação em vigilância sani-
tária acontece nas escolas há alguns anos, através de aulas com a fiscal sanitarista e, em 2021, 
o grupo participante do projeto de Extensão ministrará as aulas juntamente com a Vigilância 
Sanitária. As aulas consistem em 04 encontros, onde se abordará os seguintes temas: alimentos, 
propaganda e rotulagem de alimentos, perigos nos alimentos e boas práticas na manipulação de 
alimentos. O segundo braço do projeto se refere à análise, revisão e atualização dos Manuais 
de Boas Práticas das cozinhas das comunidades do interior. Estes, seguem todos os critérios da 
Vigilância para realização de eventos e obedecem a RDC nº 216/04, que estabelece procedi-
mentos de Boas Práticas para serviços de alimentação com o objetivo de garantir as condições 
higiênico sanitárias do alimento preparado. O projeto conta com oito estudantes e orientação de 
uma docente, e está previsto para iniciar as atividades entre os meses de outubro e novembro.
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Segundo o Ministério da Educação uma alimentação saudável, equilibrada e nutritiva pode au-
xiliar na promoção da saúde. Logo, é possível entender a existência de uma intrínseca relação 
entre tais fatores, pois bons hábitos alimentares podem proporcionar inúmeros benefícios, como 
aumento na disposição, fortalecimento do sistema imunológico e auxílio na concentração, por 
exemplo. Subentende-se, por consequência, que quanto antes os bons hábitos alimentares fo-
rem incluídos no estilo de vida da população, menores serão as chances do desenvolvimento de 
doenças. Além disso, a alimentação adequada é o principal fator para o bom desenvolvimento 
cognitivo e físico de crianças e adolescentes. Como objetivo geral, este projeto pretende auxi-
liar na garantia da segurança alimentar e nutricional de crianças e adolescentes, em situação de 
carência e vulnerabilidade, residentes em uma instituição de Rio do Sul/SC. Apresentam-se os 
seguintes objetivos específicos: avaliar o estado nutricional das crianças e adolescentes; elabo-
rar o cardápio; realizar atividades de Educação Alimentar e Nutricional (EAN); desenvolver o 
manual de boas práticas de manipulação na cozinha; treinar as cozinheiras. O projeto surgiu 
após demanda apresentada pela instituição, que manifestou a necessidade de acompanhamen-
to nutricional e cálculo do cardápio. Assim, foram realizados encontros para a definição das 
ações que seriam organizadas. No primeiro encontro foram divididos dois grupos de trabalho: 
um responsável pela parte de avaliação do estado nutricional das crianças e jovens, e o outro 
pela elaboração do cardápio e dos documentos de segurança dos alimentos. A primeira visita 
foi realizada para que as crianças pudessem conhecer as acadêmicas e a coordenadora, e terem 
uma conversa descontraída com elas. Foram realizadas coletas de dados de peso e estatura para 
avaliação do estado nutricional. Os dados estão sendo analisados para acompanhamento e ve-
rificação da necessidade de intervenções individuais. Em outro momento, foi realizada visita à 
cozinha da instituição para reconhecimento do local e compreensão da dinâmica das atividades, 
assim como levantamento do estoque para a confecção do cardápio. As ações continuam em 
andamento e destaca-se a importância da atuação do profissional de Nutrição para garantia da 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e a promoção do Direito Humano à Alimentação 
Adequada (DHAA) em uma situação de vulnerabilidade social.
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A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015) 
é destinada à assegurar e à promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência visando sua inclusão social e cidadania. 
Considerando esta Lei, a Segurança Alimentar e Nutricional também é um direito de todos. O 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma síndrome do comportamento que acarreta 
dificuldades de socialização, interação e comunicação social. Uma das características deste 
transtorno é o comportamento estereotipado. O objetivo do presente trabalho é abordar sobre 
a seletividade alimentar em crianças e adolescentes com TEA e seu impacto no comportamen-
to alimentar. Este estudo foi desenvolvido através do levantamento bibliográfico por meio de 
leitura e pesquisa, obtido através de artigos que abordam os temas relacionados à Seletividade 
Alimentar em Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro do Autismo. Com base nas 
leituras pode-se definir que indivíduos com autismo tendem a apresentar um comportamento 
prejudicial quando em contato com novos gostos, cheiros e texturas. Sendo assim, rejeitam al-
guns alimentos durante a refeição, podendo ser acompanhados por comportamentos restritivos 
e repetitivos que afetam diretamente seus hábitos alimentares - resultando em desinteresse e re-
cusa para determinados alimentos. As alterações em relação aos hábitos alimentares apresentam 
alguns sinais como: preferência por determinadas texturas de alimentos; consumo limitado a 
um tipo de cor dos alimentos; consumo diário somente de determinadas comidas, sem variação 
no cardápio - podendo até apresentar sinais de distúrbios alimentares como jejum prolongado 
e indução ao vômito. Crianças com TEA que apresentam seletividade alimentar podem obter 
disfunções gastrointestinais como episódios de diarreia, constipação, refluxo gastroesofágico, 
alergias e intolerâncias alimentares. Pode-se concluir que a seletividade alimentar e a recusa 
em ingerir certos alimentos influencia negativamente na saúde nutricional de crianças e adoles-
centes. Uma alimentação nutritiva e equilibrada é fundamental em todas as fases da vida, mas 
principalmente na infância e adolescência que é onde será estabelecido hábitos alimentares, 
bem como, o desenvolvimento físico, cognitivo e motor. Com relação à seletividade alimentar, 
poderão apresentar carência nutricional que compromete o desenvolvimento. Portanto, é de ex-
trema importância investigar possíveis alterações do comportamento alimentar dessas crianças 
e adolescentes, e assim, dar início o quanto antes ao acompanhamento com profissionais. Além 
disso, é fundamental a participação e acompanhamento dos pais ou responsáveis em todas as 
etapas do processo de mudança de hábitos alimentares.
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O primeiro semestre da segunda turma do curso de Nutrição iniciou com a “Acolhida Calóri-
ca”. A atividade aconteceu na primeira semana de aula, onde os acadêmicos da 3ª fase do curso 
recepcionaram os calouros, para que pudessem se conhecer e trocar experiências através de di-
versas dinâmicas. Foram quatro noites de interação. Na primeira noite, os estudantes da 3ª fase 
formaram duplas com os estudantes da 1ª fase, para que pudessem se conhecer e “apadrinhar” 
seu colega. E, alguns trabalhos e atividades desenvolvidas no ano anterior foram explanados 
para os calouros. No início da segunda noite, os estudantes participaram de uma palestra com 
uma psicóloga sobre como identificar e lidar com a ansiedade e o estresse que podem ocorrer na 
vida acadêmica. Em seguida aconteceu o Trote Solidário, onde em ação conjunta os acadêmicos 
arrecadaram mais de 40 litros de leite para doação à uma instituição de Rio do Sul. Ainda nesta 
noite, uma atividade relacionada ao conhecimento da origem de alimentos foi desenvolvida. Na 
terceira noite, os calouros, guiados por seus “padrinhos”, “madrinhas” e docentes do curso, co-
nheceram os laboratórios, protocolos de utilização, formas de reserva para estudos e realizaram 
o cadastro de entrada para os mesmos. Além disso, participaram de uma atividade relacionada 
à alimentação saudável. Na quarta e última noite os acadêmicos conheceram o Projeto Pedagó-
gico do Curso (PPC) de Nutrição e também a estruturação da Matriz Curricular, onde puderam 
ter maior percepção do curso e esclarecer dúvidas. Para fechar a noite e a Semana de Acolhida 
Calórica todos os estudantes fizeram um momento de lanche compartilhado, onde a interação 
entre eles pode acontecer mais uma vez e até o início de algumas amizades. Em uma avaliação 
posterior sobre a Semana de Acolhida Calórica, a maioria dos estudantes relatou satisfação com 
a atividade e a forma como a primeira semana proporcionou maior clareza e conhecimento so-
bre o curso, além de deixá-los mais à vontade na Universidade. A resposta dos acadêmicos em 
relação à Acolhida Calórica é um preditor para a continuação desta atividade, como recepção e 
orientação para as próximas turmas do curso de Nutrição.
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O padrão estético muda através dos tempos, e na atualidade a magreza está associada à beleza. 
Isso fica evidenciado na mídia, em especial nas redes sociais, onde as pessoas consideradas 
bem sucedidas são aquelas que apresentam o corpo magro e definido, ocasionando um grande 
desejo pelo “corpo ideal”. Este ideal de beleza pode gerar insatisfação corporal, induzindo ao 
aumento de práticas não saudáveis para o controle do peso - como o uso de dietas restritivas, 
medicamentos e a prática de atividades físicas de forma exagerada. Essas mudanças de com-
portamento que ocorrem através da alimentação, ou novos hábitos que as pessoas julgam serem 
mais saudáveis, são fatores preocupantes e alarmantes que devem ter uma atenção contínua, 
pois podem acarretar o desenvolvimento de transtornos alimentares. Os transtornos alimentares 
e a distorção da imagem corporal têm aumentado - com destaque para universitários da área da 
saúde que estudam a respeito do corpo humano, saúde e alimentação, apresentando assim maior 
preocupação com a imagem corporal, pela própria profissão que irão exercer. O presente estudo 
tem como objetivo identificar o nível de satisfação corporal e a relação com comportamentos de 
risco para desenvolvimento de transtornos alimentares em universitários da área da saúde. Pre-
tende investigar, ainda, se existe diferença nos resultados encontrados entre eles e universitários 
de outra área de conhecimento. Considerando os estudantes da área da saúde como futuros 
profissionais que atuarão seja de maneira individual ou em equipes multidisciplinares, na con-
dução e acompanhamento destas condições, é fundamental avaliar os comportamentos de risco 
para transtornos alimentares nesse público, pois os resultados poderão subsidiar intervenções 
ainda na fase de formação dos mesmos. Trata-se de uma pesquisa transversal de abordagem 
quantitativa, onde serão aplicados questionários de autopreenchimento. Em sua primeira parte 
um questionário com o objetivo de identificar o perfil do participante. E, em sua segunda parte 
por instrumentos que avaliam o nível de satisfação corporal, a Escala de Satisfação da Ima-
gem Corporal, constituída por silhuetas do corpo humano, o questionário Eating Attitudes Test 
(EAT-26) que avalia as atitudes alimentares, e o Body Shape Questionnarie (BSQ) que avalia a 
preocupação à atitude com a forma e peso corporal.
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Diabetes Mellitus tipo II (DM2) é uma doença metabólica caracterizada pelo alto índice de 
glicose no sangue. Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, o DM2 é considerado uma 
epidemia. Além da ausência de alimentação saudável e prática de atividade física regular, fa-
tores genéticos também contribuem para o seu desenvolvimento. O estudo tem por objetivo 
descrever o mecanismo comum da metabolização da glicose e associar a variantes genéticas de 
suscetibilidade para o desenvolvimento de DM2.  Caracteriza-se por ser uma revisão integrati-
va da literatura. Foram utilizadas como fonte de busca dos artigos, as bases de dados PUBMED 
e Google Acadêmico. Após o alimento ser digerido, as moléculas seguem através das células 
epiteliais e adentram na corrente sanguínea. A glicose encaminha-se para o pâncreas onde as 
células beta pancreáticas recebem-a juntamente com íons de cálcio e geram a liberação de insu-
lina que auxiliará na captação da glicose para o interior das células dos tecidos. Para isso, são 
necessárias quatro proteínas: ENPP-1 (ecto-nucleotídeo pirofosfatase/fosfodiesterase 1), IRS 
(substratos do receptor de insulina), GLUT- 4 (transportador de glicose 4) e CAPN-10 (Calpain 
10). A CAPN-10 é responsável por decompor a gordura periférica; a ENPP-1 permite a entrada 
da insulina para dentro da célula; a IRS recebe a insulina e a fosforila para ativar a GLUT-4, que 
irá permitir a entrada da glicose na célula. A literatura tem reportado mutação no gene ENPP1 
que irá resultar na síntese de uma proteína defeituosa, assim, a insulina não poderá se ligar à 
ela, por consequência, ocorre um acúmulo de insulina e glicose extracelular. Com relação a 
IRS, foi identificado que polimorfismo no gene IRS1 (rs1801278), pode codificar uma proteína 
IRS defeituosa, sendo esta a responsável pela fosforilação, que age como chave-fechadura, não 
haverá ativação da enzima GLUT-4, resultando em acúmulo de glicose extracelular. Também 
foi observado a mutação no gene Slc2a4 que codifica a proteína GLUT-4, quando defeituosa a 
glicose fica impossibilitada de adentrar às células. Ademais, mutação no gene CAPN-10 leva 
ao acúmulo de gordura intercelular, fato que obstrui os canais de ENPP-1 e GLUT-4, gerando 
aumento de glicose, insulina e gordura extra celular. A breve revisão demonstra que DM2 é ge-
neticamente heterogêneo e poligênico. Quanto à modulação do fenótipo, deve haver inúmeros 
defeitos primários que contribuem para a predisposição à doença. Ainda assim, o reconheci-
mento da suscetibilidade genética é fundamental, especialmente devido à sua alta prevalência. 
Portanto, o conhecimento dos mecanismos moleculares e genéticos envolvidos na gênese po-
derá contribuir para o desenvolvimento de ferramentas e condutas terapêuticas mais adequadas, 
o que acarretará em melhora na qualidade de vida dos indivíduos.
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O estudo discute e apresenta a evolução dos consoles desde a sua criação (em meados da década 
de 1950) até os dias atuais. São tratados assuntos referentes a como eram os consoles (focan-
do nos mais famosos e revolucionários) em questão de aparência, de que modo funcionavam, 
quem os fabricou, quais eram seus concorrentes e, por qual intuito foram feitos. Também, rela-
ta-se sobre alguns jogos que fizeram sucesso (e alguns que fazem até hoje) e suas origens nos 
devidos consoles (com a apresentação desse desenvolvimento dividido em seções para facilitar 
a compreensão). E,  por fim, comenta-se de modo breve, sobre os jogos de hoje e sua nova re-
lação com a sociedade. O objetivo é demonstrar que ao longo dos anos até mesmo os videoga-
mes evoluíram de acordo com a sociedade na qual estão inseridos e, inclusive, às necessidades 
daquela época. Para tanto, decidiu-se fazer a pesquisa baseada em artigos e vídeos do mesmo 
tema, iniciando na era da criação dos próprios computadores até os dias atuais. Na pesquisa 
é possível observar as características únicas de cada console, da marca que os produziu e, ao 
mesmo tempo, da ideia por trás daquele produto. Portanto, os resultados mostraram um curioso 
e interessante progresso dos videogames, demonstrando seu desenvolvimento durante os anos. 
Além disso, percebe-se também a mudança da ideia antiga de que jogo eletrônico é somente 
voltado ao lazer, para um novo olhar que traz o conceito de uma carreira profissional para aque-
les que se identificam e decidam entrar no mundo do e-sports.
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Um projeto desenvolvido na Unidavi em parceria com o Mercado Público de Rio do Sul/SC 
tem como participantes agricultores do bairro Albertina que, além de  comercializarem horta-
liças passaram a produzir bolos integrais. O produto foi bem aceito pelo público e gerou boas 
vendas, mas ainda necessitava se adaptar à atualidade digital. O projeto foi executado durante 
a segunda fase do curso de Produção Multimídia e envolveu as disciplinas do semestre: Projeto 
Multimídia Experimental II, Produção Audiovisual, Roteiro Multimídia Experimental, Marke-
ting Digital e Redação Multimídia. A etapa inicial foi a elaboração de uma identidade visual 
para o Bolos da Jô. Com temática saborosa e chique optou-se por uma paleta de cores composta 
por marrom, dourado e rosa. A simplificação visual de um Fuê trouxe uma ligação direta com 
o produto, assim como a referência do caseiro, manual, delicado e personalizado. A partir da 
identidade foram criadas as redes sociais para interação com o público: Instagram @bolosda.
joelma e Facebook @Bolos da Jô. Além da marca foram desenvolvidas peças para auxiliar o 
cliente na divulgação de seus produtos: cartão, sacolas, etiquetas, fotos do produto e posts para 
as redes sociais. O passo final foi desenvolvido nas aulas de Produção Audiovisual e Roteiro 
Multimídia Digital, onde o casal participante do projeto conta por meio de vídeo como tudo 
começou e mostra como são feitos os bolos integrais. As captações foram realizadas na pro-
priedade do casal e, a partir do roteiro, o material foi editado e finalizado. Por fim, ocorreu a 
socialização dos resultados para a turma, professores e agricultores/comerciantes do Mercado 
Público, agora clientes do projeto.

Palavras-chave: Bolos da Jô. Mercado Público. Projeto Experimental.
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Uma das atuações do profissional de Produção Multimídia é contribuir na criação de identidade 
visual e no desenvolvimento de materiais de comunicação e divulgação em redes sociais para 
empreendedores de diversos portes e segmentos. Tendo em vista este cenário, identificou-se 
uma oportunidade para os acadêmicos de uma das turmas do curso de Produção Multimídia da 
Unidavi trabalharem num projeto de divulgação do Mercado Público de Rio do Sul/SC, através 
de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo com 
a própria Unidavi. Recém-inaugurado e bem localizado na região central da cidade, tanto o 
espaço do Mercado Público quanto os pequenos produtores rurais que expõem e vendem seus 
produtos no local necessitavam de divulgação, para que a população pudesse conhecê-los. Para 
ajudar nesta tarefa, os estudantes foram convidados a participar do desafio, tendo sido orienta-
dos pela unidade curricular de Projeto Multimídia Experimental II, com o apoio das demais mi-
nistradas no terceiro período: Marketing Digital, Redação Multimídia, Produção Audiovisual e 
Elaboração de Roteiro, no primeiro semestre de 2021. Os acadêmicos foram divididos em sete 
equipes, sendo que uma delas desenvolveu a identidade visual do próprio Mercado e os outras 
seis atenderam a feirantes que demonstraram interesse em participar da atividade como vo-
luntários. O desenvolvimento dos materiais consistiu na criação das marcas do Mercado e dos 
feirantes, bem como de artes para embalagens, sacolas, cartões de visita, perfis para Facebook 
e Instagram, produção de fotos e elaboração de vídeo-documentário contando a história de cada 
pequeno produtor. O projeto foi desenvolvido tendo dois objetivos principais: primeiro, levar 
a universidade ao mercado de trabalho, colocando os acadêmicos em situação real de atendi-
mento ao cliente; lidando com prazos, cronogramas, disponibilidade, distribuição de tarefas e 
trabalho em equipe. O segundo, fazer com que todos os acadêmicos se envolvessem de forma 
prática no desenvolvimento e usando habilidades específicas e pessoais para a criação das peças 
gráficas, unindo criatividade ao conteúdo teórico estudado nas unidades curriculares envolvi-
das. Os resultados foram apresentados no auditório da Unidavi com a presença dos acadêmicos, 
docentes, feirantes, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio 
do Sul e demais convidados. Os materiais foram recebidos com satisfação pelos clientes, que 
viram uma oportunidade única de divulgarem seus pequenos negócios.

Palavras-chave: Comunicação e Marketing. Identidade Visual. Produção Multimídia.
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O avanço tecnológico transforma culturas, procedimentos e vidas todos os dias. Implica no uso 
de diversas mídias, na aprendizagem de novos conceitos e no desenvolvimento de diferentes 
práticas. Traz pontos positivos, mas também negativos que muitas vezes nem há tempo de assi-
milar. E, foi para falar desse universo em constante evolução e repleto de dúvidas, descobertas 
e curiosidades que foi criado o programa “Mundo PROD” em parceria com a Rádio Educativa 
Universitária Unidavi FM. São programetes que evidenciam temas relacionados à tecnologia, 
mídia e design com o objetivo de promover a produção e disseminação de conhecimentos, além 
de possibilitar a prática de técnicas de redação multimídia. Os programetes possuem cerca de 
um minuto cada um e foram produzidos e gravados pelos acadêmicos na unidade curricular de 
Redação Multimídia, ministrada no curso de Tecnologia em Produção Multimídia (PRM) do 
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi, Campus Rio 
do Sul/Santa Catarina. Os conteúdos, que também foram adaptados para a plataforma digital, 
integram o projeto interdisciplinar “PRM na Pratk” e estão postados na página da Agência 
Multimídia Experimental (AME). Entende-se que a tecnologia favorece a comunicação e a 
implementação de mudanças no cotidiano de pessoas de todas as faixas etárias. Portanto, a pro-
dução de materiais radiofônicos e digitais contribui com ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 
e incentiva o potencial criativo do acadêmico. Por outro lado, o aproxima do mercado de traba-
lho, pois as atividades práticas em sala de aula estão relacionadas a técnicas, ferramentas, ações, 
comportamentos e linguajar do cotidiano da profissão. O produtor multimídia precisa se dispor 
à complexidade das realidades que cercam o contexto atual e o mercado, bem como, demonstrar 
habilidades e competências para desenvolver conteúdos em diferentes formatos, plataformas e 
tecnologias para uma comunicação eficaz.

Palavras-chave: Comunicação. Produção Multimídia. Tecnologia.
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A Educação em Saúde constitui-se em uma ferramenta que contribui para que as pessoas pos-
sam cuidar melhor de si e de seus familiares. E, foi com ênfase neste tema que entrou no ar 
na Rádio Educativa Universitária Unidavi FM o programa “Saber Saúde”. São trinta e cinco 
programetes iniciais voltados à saúde e bem-estar que apresentam como possibilidade aliar 
conhecimento com a utilização de mídias eletrônicas e digitais. Assim, objetivam promover a 
produção e disseminação de conteúdos relacionados à Educação em Saúde, além de possibili-
tar a prática de técnicas de redação multimídia. Trata-se de uma parceria entre a emissora e os 
cursos de Graduação de Produção Multimídia (PRM) e Enfermagem do Centro Universitário 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi, Campus Rio do Sul/Santa Catarina. 
Os programetes, entre trinta e sessenta segundos, foram produzidos e gravados pelos acadê-
micos na unidade curricular de Redação Multimídia, na 3ª fase do curso de PRM e podem ser 
acompanhados semanalmente na programação da emissora. Os conteúdos, que também foram 
adaptados para a plataforma digital, integram o projeto interdisciplinar “PRM na Pratk” e estão 
postados na página da Agência Multimídia Experimental (AME). Em tempos onde a mídia 
se faz presente no cotidiano das famílias, entende-se que seja esse um recurso que favorece a 
comunicação e a implementação da Educação em Saúde nas comunidades. Portanto, a produ-
ção dos materiais radiofônicos e digitais contribui com ações de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
incentiva o potencial criativo do acadêmico e o aproxima do mercado de trabalho por desenvol-
ver conteúdos em diferentes formatos, plataformas e tecnologias para uma comunicação mais 
cidadã.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Comunicação. Produção Multimídia.
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Esta pesquisa tem como objetivo mostrar a evolução das mídias e qual seu uso nos dias de hoje. 
Para isso foi realizada uma pesquisa qualitativa a partir do levantamento em fontes secundárias, 
como plataformas digitais e artigos. Foi realizada entre os dias 15 de setembro de 2021 e 03 
de outubro de 2021. Antes da Internet se popularizar e ser acessada por todo o mundo, outros 
meios de comunicação como o rádio, a televisão e a mídia impressa (jornal), foram plataformas 
que se fundaram pela necessidade humana de se comunicar. Ao longo da evolução comporta-
mental e cognitiva do ser humano, as mídias também foram se adaptando de acordo. O rádio 
foi inventado no século XIX. No Brasil a primeira transmissão ocorreu em 7 de setembro de 
1922, durante a comemoração do centenário da Independência do Brasil, e o então presidente 
Epitácio Pessoa fez um discurso. No decorrer dos anos o rádio evoluiu fisicamente, mas sua 
essência permaneceu criando novas vertentes como o Spotify e o YouTube, onde além de ser 
escutado pode ser assistido. Ainda é uma forte mídia pois 78% dos brasileiros, de 13 regiões 
metropolitanas, ouvem rádio. Desses, 03 em cada 05 escutam rádio todos os dias e passam 04 
horas e 41 minutos diariamente consumindo o meio. O jornal impresso surgiu no século XVI. 
Nas décadas de 1970 e 1980, produzir um noticiário impresso era um processo quase que indus-
trial, pois poderia levar dias para fechar uma matéria. Hoje, com as facilidades da tecnologia, 
atualizar um portal de notícias e praticar a webjornalismo tornou-se mais dinâmico. No decorrer 
dos anos o consumo do jornal impresso caiu - em 2019 a diminuição foi de 10%. Apenas alguns 
nichos específicos consomem esta mídia impressa. Hoje a TV já engloba todos os conteúdos 
das mídias: música, entretenimento, informação. Um estudo da Kantar Ibope Media calculou 
que 204 milhões de brasileiros, 96% da população, assistiram à TV aberta ou paga em 2020. 
Outra pesquisa aponta que 96,3% dos domicílios brasileiros possuem no mínimo uma televi-
são. O conceito de Internet começou a ser desenvolvido em 1969, nos Estados Unidos, em uma 
Universidade da Califórnia. Desde então, evolui e ganha mais espaço, ficando mais rápida e 
mais acessível. Hoje todas as mídias estão na Internet. Nela pode-se assistir TV aberta, a cabo; 
pode-se escutar rádio, ler o jornal e revistas. Uma pesquisa promovida pelo Comitê Gestor da 
Internet do Brasil revelou que, em 2020, o país chegou a 152 milhões de usuários - um aumento 
de 7% em relação a 2019. Com isso, 81% da população com mais de 10 anos têm Internet em 
casa. Assim como a sociedade evolui, as mídias não ficaram para trás.

Palavras-chave: Comunicação. Evolução. Mídia.
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Os números são alarmantes. Em 2020, Santa Catarina registrou 715 casos de crianças víti-
mas de maus tratos. Até março deste ano já foram 170 casos. Se por um lado os números são 
crescentes, por outro especialistas alertam para uma redução de denúncia durante a pandemia. 
Diante desse cenário, o Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente de Rio 
do Sul/SC e o Grupo Gestor de Rio do Sul buscou parceria com o curso de Produção Multimídia 
da Unidavi para uma ação de comunicação que alertasse para os crescentes casos de violência 
infantil, principalmente no ambiente familiar. O projeto teve como objetivo criar uma ação 
para alertar sobre a violência infantil e estimular a denúncia. Para isso foi necessário entender 
o cenário da violência infantil no período de pandemia; alertar as pessoas quanto ao tema, bem 
como a importância do combate e incentivo da denúncia; desenvolver uma ação de comuni-
cação que impactasse as pessoas e chamasse a atenção para o tema. Para viabilizar o projeto 
iniciou-se com uma reunião com a equipe do curso e os membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA). O passo seguinte foi estruturar uma proposta que 
atendesse aos objetivos e que chamasse a atenção do espectador. A ideia foi simular uma situa-
ção, o mais próximo possível da realidade, de forma que as pessoas fossem impactadas e as le-
vassem a refletir sobre a situação e o tema. A simulação seria gravada com câmeras escondidas 
e captaria a reação das pessoas diante da situação. Posteriormente, as mesmas pessoas dariam o 
seu depoimento sobre o que viram ou sentiram diante do ocorrido. Devido a complexidade de 
execução, foi necessário o envolvimento de mais parceiros, como o Departamento de  Eventos, 
Comunicação e Marketing da Unidavi e o Colégio Universitário Unidavi. O primeiro entrou 
com o auxílio técnico na captação, edição e finalização, enquanto o Colégio preparou a atriz 
para a ação. O passo seguinte foi a gravação. A atriz foi preparada para atuar em um ambiente 
com grande movimentação de pessoas. Neste espaço a menina estaria “brincando” e “brigan-
do” com suas bonecas e, gradativamente, a violência ficaria mais evidente. Era esperado que 
algumas pessoas vissem a cena e não teriam nenhum tipo de reação, enquanto outras iriam até 
mesmo intervir na ação da menina. Para essa situação, a garota também estava preparada para 
o diálogo. O último passo foi a decupagem, edição e finalização dos materiais. Como resultado, 
obtive-se um material audiovisual publicado nas redes sociais da Unidavi e do CMDCA e, em 
grupos de WhatsApp diversos. Até o fechamento desse resumo a publicação no Youtube havia 
alcançado 3.056 visualizações; no Facebook 707 visualizações e 1,9 mil pessoas impactadas.

Palavras-chave: Experimento Social. Produção Multimídia. Violência Infantil.



379

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

LGPD: ENTENDA MELHOR COMO FUNCIONA A LEI

Thalía Sborz
thalia.sborz@unidavi.edu.br

Jean Gilberto Caetano
jeancaetano@unidavi.edu.br

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) veio para ficar. A partir de 2018 a Lei foi implanta-
da e em 2021 as empresas devem ficar ainda mais atentas, já que as penalidades passam a ser 
impostas a partir de agosto deste ano. A necessidade de saber mais sobre o tema tem levado 
empresários e dirigentes a uma corrida em busca de informações. E, um desses encontros acon-
teceu no dia 18 de fevereiro, em um Webinar organizado pela Agência Labra em parceria com 
a MKS Advocacia Empresarial. Os acadêmicos do curso de Produção Multimídia do Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi, Campus Rio do Sul/
SC tiveram a chance de participar do bate-papo com o objetivo de aprender mais sobre a nova 
Lei. Apesar de ser recente, no Brasil já houveram casos de empresas penalizadas por descum-
prirem as normas impostas pela LGPD. Pode-se compreender melhor como funciona a LGPD 
e todo o processo, desde a implementação das normas nas empresas até quem está envolvido 
diretamente no procedimento. Concluiu-se que as empresas que precisam implantar as normas 
têm pela frente um grande desafio, já que se faz necessário rever uma série de procedimentos 
e processos internos para que se adequem totalmente à Lei e evitem penalidades. Também, as 
empresas de tecnologia precisam ser ágeis para compreender, aplicar e orientar seus clientes 
a respeito das mudanças necessárias. O assunto ainda requer muito estudo, tanto por parte das 
empresas, quanto dos profissionais que irão lidar com essas informações.
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O presente projeto é resultado de uma ação interdisciplinar do curso de Produção Multimídia, 
que identificou uma demanda de atuação diante das dificuldades e inseguranças de comercian-
tes do Mercado Público de Rio do Sul/SC, que não sabiam como atrair mais clientes pelo meio 
digital. O objetivo foi auxiliar os feirantes a terem uma presença nas redes sociais. Dessa forma, 
os acadêmicos tiveram experiência de campo com um cliente real. Os futuros produtores mul-
timídia conheceram seus ‘’clientes’’ e, após a entrevista para conhecer a história, os produtos, a 
rotina e para quem vendiam, fizeram ações de branding - criação da marca gráfica e de personas 
juntamente com estratégias de marketing, conteúdos para redes sociais, roteiro para vídeos e 
tipos de comunicação off-line, rádio, banners, cartões de visitas. O desenvolvimento do projeto 
durou cerca de cinco meses, começando no início do primeiro semestre de 2021. Cada unidade 
curricular do curso foi indispensável para o decorrer do trabalho, pois todas eram interligadas 
e tinham espaço para um bom funcionamento. Um dos feirantes atendidos foi um desafio para 
o projeto, visto que sua banca vendia cerca de duzentos itens diversificados, além de ter um 
apego muito grande com os valores: família, união e sustentabilidade. Como não havia apenas 
um foco comercial de produto, foi preciso criar um elemento marcante que englobasse toda a 
história da marca. Afinal, o “Alemao” foi um dos pioneiros no Mercado Público. E, por isso, 
na criação da marca foi o personagem-chave, já que todos conheciam a Banca do Alemão pela 
sua simpatia e carisma, assim  virou o próprio ícone. Nesse sentido, criou-se o slogan: “do pro-
dutor para sua mesa!’’ trazendo proximidade entre o produtor rural e os consumidores, sendo o 
Alemão a ponte que liga os dois. As cores verde e branco remetem à natureza, sustentabilidade 
e amor, e toda a construção da marca foi consolidada nesses valores. Dessa forma, o projeto en-
cerrou com a apresentação da marca, e de todas as estratégias de marketing criadas - até mesmo 
formas alternativas para os feirantes conquistarem mais clientes como, por exemplo, adesivos e 
sacolas sustentáveis. Tendo em vista o resultado apresentado, muitos outros feirantes manifes-
taram interesse em participar do projeto e viram um valor imensurável dentro do mundo digital. 
E, por outro lado, os acadêmicos tiveram uma experiência com um cliente real e colocaram em 
prática a teoria estudada em sala de aula. O curso de Produção Multimídia foi além do teórico, 
foi direto ao campo, ao produtor.
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De acordo com o Ministério do Turismo, o Turismo Religioso movimenta entre 15 e 20 bi-
lhões de reais por ano no Brasil, tendo entre os principais pontos: a Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida, na cidade de Aparecida no Estado de São Paulo; no Recôncavo Baiano a cultura da 
religião afro; a estátua do Padre Cícero em Juazeiro do Norte, no Ceará e o Santuário de Madre 
Paulina na cidade de Nova Trento, em Santa Catarina. O Turismo Religioso é um fenômeno 
relativamente recente - foi iniciado na década de 1960 e apresenta expressivo crescimento. O 
Turismo Religioso envolve a ideia do lazer descompromissado aliada à atitude da fé relacio-
nada a ritos e valores, que pode também agregar romarias e peregrinações. Há em andamento 
uma capacidade de geração de negócios de fomento social e econômico a partir de atrativos de 
cunho religioso, sobretudo no Brasil. Este trabalho se propõe a analisar o potencial turístico e 
de geração de renda com a implantação da “Rota Peregrina Madre Paulina” entre o Alto Vale 
do Itajaí e a cidade de Nova Trento, no Vale do Rio Tijucas. O método de pesquisa será quali-
tativo onde, em primeiro lugar, será realizado um levantamento dos principais pontos turísticos 
existentes ao longo da rota estabelecida. Num segundo momento, serão realizadas entrevistas 
em profundidade com alguns dos principais players a serem envolvidos no projeto como: res-
taurantes, pousadas e hotéis; propriedades particulares com potencial turístico, entre outros. 
Este trabalho apresenta relevância econômica ao fomentar, a partir de uma possível implanta-
ção da Rota Turística, o envolvimento de pequenas propriedades, microempreendedores indi-
viduais, microempresas, pessoas físicas e outros players. Possui relevância ao colocar a região 
em evidência no mapa turístico nacional, bem como, relevância social a partir do envolvimento 
de muitos stakeholders e fomento de uma economia pautada na responsabilidade eco-social. 
Trata-se de um trabalho multidisciplinar que envolve empreendedorismo, marketing, aspectos 
político-legais, comunicação e design, entre outras áreas. 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Rota Turística. Turismo Religioso.



382

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

ROUBE COMO UM ARTISTA - LAS VEGAS, SONHE SEM DORMIR

João Vitor Padilha
pjoaovitor111@gmail.com

Harã de Liz Zavagli Souza
hara.souza@unidavi.edu.br

Claudia Crepaldi
claudia.crepaldi@unidavi.edu.br

O design como um todo usa principalmente de referências para todos os tipos de trabalho ou 
projetos. O livro “Roube Como um Artista” mostra como selecionar essas referências e aplicá-
-las de forma correta. Tendo o livro como  base, foi realizado o projeto Roube como um Artista 
na unidade curricular de Projeto Multimídia Experimental I. Nele, isolou-se dois conceitos base 
e foi transformado em um produto final - que seria um deck de cartas de baralho. O primeiro 
conceito é o de Las Vegas, e por quê? A cidade mais populosa do estado de Nevada (EUA) é 
um parque de diversões a céu aberto, com luzes fortes e neons coloridos com paletas de cores 
bem chamativas - fazendo dela a mais iluminada do mundo e que nunca dorme. O ponto alto é 
turismo em cassinos, com os mais de 200 em toda a cidade e os 30 na Las Vegas Strip, que jun-
tos consomem mais de 10000 decks de cartas de baralho todos os dias, fazendo assim com que 
Las Vegas seja a cidade onde se consome mais cartas de baralho em todo mundo. O segundo 
conceito é o Minimalismo, movimento artístico que se iniciou no começo do século XX e que 
teve várias ramificações culturais, filosóficas e tecnológicas no decorrer do século. E, um dos 
maiores nomes desse movimento é Frank Stella. Nascido nos EUA no ano de 1936 foi pioneiro 
em vários estilos de arte minimalista, além de criar os conceitos de Hard Edge e o Shaped Can-
vas (pintura de marco recortado). Suas obras são, no geral, com bordas ou traçados brancos ao 
redor de elementos com cores chamativas como vermelho e laranja. Com a junção desses temas 
chegou-se ao produto final: o deck de cartas “Las Vegas - Sonhe Sem Dormir”, que consiste em 
cartas de estilo minimalista e com as cores vermelha e laranja bem chamativas como os neons 
de Las Vegas.

Palavras-chave: Baralho de Cartas. Las Vegas. Minimalismo. 
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O presente projeto apresenta o resultado de uma ação interdisciplinar do curso de Produção 
Multimídia da Unidavi para suprir as necessidades de comerciantes do Mercado Público de 
Rio do Sul/SC diante da dificuldade com o meio digital para atrair clientes. Teve como objetivo 
integrar todas as unidades curriculares do terceiro semestre, utilizando-se o conhecimento ad-
quirido desde o início do curso, para o desenvolvimento de estratégias de marketing e branding; 
desenvolvimento de identidade visual; redação para peças de mídias sociais; roteiro e técnicas 
de captação e edição de vídeo. O intuito foi aprender na prática como atuam os profissionais 
de multimídia, trabalhando com clientes reais, além de auxiliar os feirantes em suas demandas 
e necessidades na área digital. A Sabores da Família foi uma das bancas selecionadas para o 
projeto, pois não possuía uma identidade visual adequada e nem presença nas redes sociais. 
Uma entrevista foi feita com os proprietários, além de uma visita na propriedade e na banca no 
Mercado Público, para entender a história e a essência tanto da banca quanto dos produtores. 
A família produz e vende bolos, doces, cucas, pães, orelhas de gato e geleias, dentre outros 
produtos com ingredientes produzidos no próprio sítio e com receitas passadas de geração em 
geração. Com essas informações iniciou-se o estudo e desenvolvimento da marca com a escolha 
da paleta de cores, fontes e símbolos. As palavras-chave escolhidas foram qualidade, tradição 
e família. Após definida, a marca foi aplicada em embalagens, adesivos, cartões de visita e 
banners. Também usada na criação de um perfil no Instagram e no Facebook. Foi realizado um 
vídeo institucional mostrando a história da banca e dos produtores, o processo artesanal e a 
qualidade dos produtos - como os ingredientes cultivados por eles mesmos. Todo o projeto foi 
realizado com o auxílio e supervisão dos professores de cada unidade curricular do semestre. 
O material produzido foi disponibilizado aos feirantes sem nenhum custo. Como resultado, 
apresentou-se a nova marca da Sabores da Família e um conjunto de peças multimídia que 
evidenciam a essência da banca, dos feirantes e ressaltam a importância de valorizar o pequeno 
produtor rural buscando visibilidade perante a sociedade por meio das mídias digitais. Também, 
serviu para garantir a absorção dos conhecimentos pelos acadêmicos acerca do planejamento e 
produções multimídia.

Palavras-chave: Mercado Público. Presença Digital. Produção Multimídia.
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Mas afinal, o que é ser um profissional multimídia? A palavra “multimídia” é um termo que 
provém da língua inglesa e que se refere àquilo que utiliza vários meios em simultâneo na 
transmissão de uma informação. O profissional de multimídia é capaz de planejar, organizar, 
produzir e publicar, ou distribuir material de comunicação para suportes diversos, combinando 
sons, imagens, animações, vídeos e textos para criar websites, jogos eletrônicos, aplicativos de 
celular, CDs, DVDs, totens interativos e outros meios de interação digital. As muitas vantagens 
estão estampadas em quem conhece e trabalha na área, seja em produção de texto, imagem, 
áudio ou vídeo. Já quem tem curiosidade e procura entender sobre este curso, tem a necessi-
dade de conhecer um pouco mais sobre os pontos positivos de trabalhar como um produtor 
multimídia. A abrangência das áreas de atuação dentro do curso de Tecnologia em Produção 
Multimídia garante muitas possibilidades de atuação profissional, tanto em home office como 
presencial. O profissional tem o poder de decidir quando e como deseja trabalhar: seja de casa, 
de cafeterias ou parques, em dias úteis ou fins de semana. Outro ponto são as multiformas de 
atuar: em grandes ou pequenas empresas, tanto de forma fixa quanto terceirizada. Há também 
a escolha de ter a própria empresa e de trabalhar de qualquer lugar, para um ou vários clientes 
ao mesmo tempo. O salário de um profissional multimídia é um dos mais importantes e procu-
rados, e varia de acordo com a área de atuação, sendo em média uma estimativa de R$1.500 a 
R$3.500. Outro benefício é que a procura no mercado de trabalho por profissionais da área está 
cada vez mais frequente, já que setores criativos como marketing e comunicação são conside-
rados obrigatórios. Dados apontam que decisões sobre a credibilidade de uma empresa são de 
75% com base na estética do seu website, o que mostra que a necessidade de um profissional 
da área é crescente. As áreas criativas estão em constante inovação, sempre se reinventando e 
redescobrindo novas possibilidades. E, isso dá a oportunidade de explorar todo o potencial do 
produtor multimídia. A ampliação do uso de recursos das redes sociais facilita muito na divul-
gação de serviços de forma autêntica e, independente da área de atuação, tem muito a agregar 
em pequenas e grandes empresas. Um exemplo de empresa que utiliza de forma estratégica as 
redes sociais é a Nubank, trazendo cada vez mais clientes com a forma humanizada que interage 
nos perfis on-line. O profissional de Produção Multimídia tem nas mãos uma carreira promisso-
ra cheia de possibilidades, com um mercado de trabalho aquecido e forte demanda.

Palavras-chave: Multimídia. Produção Multimídia. Vantagens. 
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A literatura ficcional tem se tornado cada vez mais presente na cultura humana, desenvolvendo 
um papel de cunho educacional dentro de escolas, e de lazer fora delas. O acesso à literatura 
também é frequente na sociedade. Mediante a isso, questiona-se quais as possíveis implicações 
dessa literatura ficcional no processo de construção de identidade na adolescência. A adoles-
cência caracteriza-se pela busca constante de identificações sociais e construção identitária. E, 
é em busca dessa identidade, da construção de uma forma individual capaz de lhe permitir o 
convívio em sociedade e de ser valorizado, que o adolescente moderno irá buscar referências 
durante toda essa fase de vida. É então nesse aspecto, que a mídia se destacaria. Devido a seu 
alto poder de penetração social, acaba exercendo um papel fundamental no que diz respeito a 
representações sociais, e por consequência na formação de identidade do adolescente. Heróis 
de Hollywood, jogadores de futebol, atletas, personagens históricos e ficcionais, estereótipos 
de profissões, e também traficantes, estranhos e arrivistas, são exemplos de referências em que 
os adolescentes irão ancorar sua identidade, projetando-a para a fase adulta. Quando se estuda 
uma obra literária, sempre há um momento crítico, no qual se indaga a validade em sua síntese 
e projeção de experiência humanizadora. Dessa forma, pode-se ver a literatura como algo que 
exprime o homem e depois atua na própria formação dele. Frente a isso, o objetivo desta pes-
quisa é compreender as possíveis influências exercidas pela literatura ficcional na construção 
da identidade na adolescência. Para cumprimento de tal objetivo foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica, traçando paralelos entre a sociedade e a literatura ficcional - desenvolvendo as-
sim uma hipótese sobre a atual influência da literatura ficcional na construção da identidade na 
adolescência. Acredita-se, portanto, que a literatura ficcional exerce influência na construção 
da identidade na adolescência, visto que esta é uma tarefa desenvolvimental esperada para essa 
fase de vida, envolvendo mudanças físicas, psicológicas, sociais e relacionais.

Palavras-chave: Adolescência. Identidade. Literatura.
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As etapas do desenvolvimento emocional pelo qual a criança vive, a começar pela sua concep-
ção até adolescência, torna-se algo mágico. O desenvolvimento emocional de uma criança vai 
progredindo, crescendo, amadurecendo e aprendendo novas experiências que ficam marcadas 
em suas memórias. As emoções efetuam um grande papel no desenvolvimento íntegro, social 
do ser humano, que ocorrem desde os primeiros momentos de vida. Desse modo, entende-se 
que o desenvolvimento emocional infantil evolui junto com a criança, trazendo suas particulari-
dades da fase evolutiva que cada uma se encontra, e que os pais, familiares e os professores têm 
um papel importantíssimo no cultivo do desenvolvimento de suas emoções. Quando analisa-se 
a relação educador e educando nota-se que essa relação apresenta um caráter especial e muito 
marcante. Diante disso, se espera que o educador tenha uma atitude de compaixão, empatia, 
afetividade com os educandos para que consiga ultrapassar as barreiras negativas relacionadas 
à falta de aprendizado em sala de aula. A partir do momento que o aluno começar a identificar, 
poderá começar a compreender que as emoções experienciadas estão relacionadas a todas as 
esferas do problema e encontrará compreensão, empatia e compaixão para lidar com suas emo-
ções através do educador, consequentemente melhorando seu processo de aprendizagem. Dessa 
forma, o objetivo central é avaliar a influência das emoções no processo de ensino-aprendizado 
e os impactos que desencadeiam nos estudantes, numa Escola do Ensino Fundamental na Rede 
Pública. A pesquisa foi realizada através de artigos científicos, livros, capítulos de livros. Com 
base na sistematização desse conhecimento, trabalhar com as emoções na escola tem como 
objetivo a prevenção. Dessa maneira permite que a criança seja capaz de desenvolver barreiras 
de proteção através de suas habilidades e atitudes, podendo assim identificar e ter controle de 
suas emoções, a qual serão aprendidas. Assim, aprofundando a tomada de consciência da situa-
ção, os homens se “apropriam” dela como realidade, por isso são capazes de ser transformados 
por eles. Constatou-se que o professor tem papel fundamental a cumprir, se deseja favorecer 
a aprendizagem dos educandos. Por isso, além de se aprofundar nessa tomada de consciência, 
deve desenvolver qualidades essenciais para o papel de educador: a empatia e compaixão, no 
qual pesquisas têm mostrado a força das atitudes empáticas e compassivas, apontando o efeito 
positivo da relação entre educador e educando.

Palavras-chave: Emoção. Ensino-aprendizado. Educador.
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A perspectiva da Terapia Relacional Sistêmica visualiza a criança e o seu sintoma enquanto um 
sinalizador de disfunções nas interações familiares - onde entende-se, por meios dos estudos, 
que o tratamento para a criança com sintomas depressivos deve estar voltado não apenas para 
os seus sintomas, mas para o meio o qual está inserida, sendo esse o ambiente familiar. Assim, 
o sistema familiar no qual a criança está inserida tem papel fundamental para os estudos sobre 
os sintomas depressivos na infância. Por isso, tem se como objetivo compreender possíveis 
inter-relações entre sintomas depressivos na infância e a dinâmica familiar à luz da Terapia 
Relacional Sistêmica. Esta pesquisa será documental, onde vão ser selecionados e analisados 
os prontuários de crianças que já foram atendidas por uma Clínica-Escola. Serão utilizados 
critérios de inclusão, os quais são: prontuários de crianças que tenham idade entre 6 a 12 anos; 
crianças que foram atendidas dentro do período de 2015 a 2020; crianças do sexo feminino e 
masculino; crianças que passaram pelo atendimento clínico; crianças que passaram pela avalia-
ção psicológica; crianças que passaram pelo atendimento clínico e por avaliação psicológica. 
Os critérios de exclusão são: crianças com faixa etária diferente da delimitada; crianças atendi-
das no período anterior ou posterior ao definido. E, assim será utilizada a análise de conteúdo, 
para verificar os prontuários. Acredita-se que a dinâmica familiar influencia no surgimento de 
sintomas depressivos na infância, tendo em vista que as interações do sistema familiar pode-
rão ser vistas a partir do sintoma manifestado pela criança. Nesse sentido, compreender essas 
possíveis inter-relações possibilita pensar melhores estratégias de intervenção psicológica para 
esse público.

Palavras-chave: Crianças. Sintomas Depressivos. Terapia Relacional Sistêmica.
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O câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em comum o 
crescimento desordenado de células, que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos. Conforme 
dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer deve ser analisado como um problema 
de saúde pública que atinge indivíduos de todas as idades e em todos os continentes, consti-
tuindo-se na segunda causa geral de morte por doenças. Por se tratar de uma doença crônica de 
prognóstico nem sempre muito favorável, responsável por uma parcela significativa de óbitos 
e cujo tratamento exige uma equipe multidisciplinar, faze-se necessário a Psico-Oncologia no 
ambulatório oncológico - que trata dos aspectos emocionais dos pacientes com câncer. O prin-
cipal objetivo é buscar a melhor forma de intervenção para reduzir o sofrimento do paciente 
durante o processo do adoecimento. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é descrever 
a relevância da intervenção da Psico-Oncologia no ambulatório oncológico. Trata-se de uma 
revisão bibliográfica utilizando-se de artigos nos sites de busca: Scielo e  Google Acadêmico 
relacionados à Psico-Oncologia no ambulatório oncológico. O total de artigos e sites consulta-
dos totalizaram 08, porém 05 excluídos. Os achados demonstram a eficácia da Psico-Oncologia 
no ambulatório oncológico no tratamento e prevenção do câncer. Segundo estudos a Psico-On-
cologia é uma ferramenta indispensável para promover e possibilitar condições de qualidade 
de vida aos pacientes com câncer, facilita o processo de enfrentamento de eventos estressantes 
relacionados ao processo de tratamento da doença. Assim, pode-se concluir a relevância da 
intervenção da Psico-Oncologia, já que a mesma possibilita qualidade de vida aos pacientes 
com câncer, evidenciando a importância de cuidar da saúde mental no tratamento oncológico. 
Proporciona, por meio disto, prevenção, promoção de saúde, bem-estar e qualidade de vida.
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Este trabalho decorre do desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso de Psicologia e 
propõe investigar o papel da meditação na diminuição dos sintomas de ansiedade. Sabe-se que a 
ansiedade é uma vivência funcional e adaptativa para o ser humano, e somente se torna disfun-
cional quando em quantidade e intensidade excessivas, chegando a prejudicar o funcionamento 
do indivíduo. Nesse contexto, a meditação Mindfulness apresenta-se como uma possível ferra-
menta para vivenciar esse sentimento de maneira mais saudável. O ambiente acadêmico pode 
ser um forte fator gerador de ansiedade, especialmente no último ano de Graduação do curso de 
Psicologia, devido aos desafios vivenciados na realização dos estágios e do Trabalho de Con-
clusão de Curso. Dessa maneira, a pesquisa pretende fomentar o diálogo acerca da meditação 
Mindfulness dentro da Psicologia, demonstrando seu caráter científico, bem como benefícios 
que podem ser aproveitados dentro de diversos contextos e demandas. Assim, esse trabalho uti-
liza a metodologia de pesquisa qualitativa, tendo como método a pesquisa-ação e busca identifi-
car aspectos da ansiedade presentes no cotidiano de graduandos/as bem como os recursos mais 
usados pelos/as acadêmicos/as. Em seguida às entrevistas iniciais houve a implementação de 
um programa de meditação e orientação ao tema. Em um terceiro momento foram realizadas as 
entrevistas finais, a fim de investigar as mudanças ocorridas a partir da proposta de intervenção. 
Bem como, conhecer os pontos positivos e negativos vividos pelos/as acadêmicos/as ao longo 
do processo e comparar os sintomas de ansiedade presentes antes e depois da intervenção. Isto 
posto, a coleta de dados foi feita através de duas entrevistas semiestruturadas (inicial e final), 
além da aplicação da Escala de Atenção Plena MAAS e Escala de Sintomas de Ansiedade. Se 
interessaram em participar da pesquisa sete acadêmicos de Psicologia, com idades entre 22 e 
28 anos. Todos participaram das três etapas da pesquisa. O trabalho está em fase de análise de 
dados, portanto, os resultados finais ainda não foram obtidos. A partir das primeiras análises foi 
possível perceber que seis participantes observaram aumento dos sintomas de ansiedade neste 
último ano e nota-se que possuíam poucos recursos para manejar tais sintomas. Além disso, em 
uma primeira observação dos dados quantitativos obtidos observa-se diminuição na intensidade 
dos sintomas e aumento do nível de atenção plena na maioria dos participantes. Pontua-se que 
o trabalho cumprirá os objetivos propostos.

Palavras-chave: Ansiedade. Graduação. Meditação. 
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O Transtorno de Ansiedade é considerado o transtorno com maior prevalência entre a popula-
ção mundial e o número de pessoas ansiosas está em constante crescimento. A ansiedade possui 
componentes psicológicos e fisiológicos. Sua característica mais comum é o medo excessivo, 
geralmente ligado a situações que ainda estão por vir. Alguns sintomas comuns deste transtorno 
são: taquicardia, aumento da atenção e estado de alerta, insegurança, tremores, sudoreses e, em 
casos extremos, sensação de morte (em crises de pânico o indivíduo sente que não pode mais 
respirar). Levando isso em consideração, pode-se pensar em formas de tratamento e prevenção 
que auxiliem na psicoterapia, como a atividade física. Diversos estudos apontam que a prática 
regular de exercício físico tem efeitos positivos sobre os sintomas de ansiedade. Ela ainda não é 
considerada uma estratégia efetiva para o tratamento da ansiedade, mas já é citada por médicos 
e psicólogos. O presente trabalho tem como objetivo geral investigar a percepção de pessoas 
ansiosas sobre a atividade física em suas vidas e a relação com a ansiedade, ou seja, busca-se 
compreender que papel a atividade física tem nos sintomas de ansiedade destas pessoas. Os 
objetivos específicos deste trabalho são: verificar quais critérios do DSM-5 são atendidos em 
pessoas que se autointitulam ansiosas; elencar os benefícios da atividade física nos sintomas 
de ansiedade; descrever a experiência e o impacto da atividade física na vivência da ansiedade 
de pessoas adultas; identificar o papel da atividade física regular na prevenção de quadros an-
siosos por pessoas que se autointitulam nesta condição. A coleta de dados foi feita através de 
uma entrevista semiestruturada com pessoas da faixa de idade de 21 a 25 anos, que apresentam 
diagnóstico de ansiedade generalizada. O número limite de participantes foi respaldado no cri-
tério de saturação. Para a confirmação do diagnóstico de ansiedade foi aplicado o instrumento 
baseado no DSM- IV, Mini-Plus. A análise dos dados obtidos foi fenomenológica, considerando 
a busca de um significado singular da vivência do entrevistado. A análise ainda não está con-
cluída, mas pode-se perceber nesse primeiro momento que a atividade física possui um papel 
significativo em relação à ansiedade dos entrevistados. Todos os participantes atenderam aos 
critérios do Mini-Plus para Transtorno de Ansiedade Generalizada e citaram que enquanto es-
tão fisicamente ativos a ansiedade aparece de forma menos acentuada. Este trabalho pode abrir 
espaço para que a atividade física comece a ser usada como forma de prevenção da ansiedade, 
visto que este é um transtorno que vem aumentando gradativamente. E, a atividade física é uma 
alternativa acessível para todos.

Palavras-chave: Ansiedade. Atividade Física. Promoção de Saúde.
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A Psicologia Jurídica é uma área específica da Psicologia que surgiu da inter-relação com o 
Direito, e se uniram em razão da preocupação de ambos com a conduta humana. A Psicologia é 
uma ciência que tem como objeto compreender a complexidade do indivíduo através das suas 
relações e vínculos sociais, suas interações com o ambiente, assim como seus processos indivi-
duais de pensamentos e sentimentos, podendo aplicar seu conhecimento para auxiliar o sistema 
legal. Nos últimos anos a Psicologia Jurídica tem contribuído nos campos do Direito da Família 
e Direito do Trabalho, além dos Direitos da Criança e Adolescentes, Penal e Cível. Não cabe à 
Psicologia julgar, mas ser complementar, avaliativa, em relação às demandas do Direito - sem 
querer suplantá-lo ou se colocar subserviente a ele. A Psicologia colocou os seus conhecimen-
tos à disposição da Justiça, assessorando-a em aspectos relevantes para determinadas ações 
judiciais, trazendo aos autos a realidade psicológica dos agentes envolvidos, ultrapassando a 
linearidade da lei e o conhecimento dos atores jurídicos que, de outra forma, não chegaria ao 
conhecimento do julgador, por se tratar de um trabalho que vai além da mera exposição dos 
fatos. Diante desse cenário e da crescente demanda oriunda do poder judiciário a Psicologia Ju-
rídica cresce como uma das áreas mais promissoras para a atuação dos psicólogos. Este trabalho 
objetiva retratar o período de aprendizagem teórico-prático do estágio específico realizado por 
acadêmicas, durante o ano de 2021, no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) vinculado a Unidavi. 
Ainda, busca contribuir para que os acadêmicos de Direito saibam da atuação do psicólogo e do 
trabalho em conjunto com a Psicologia, despertando um olhar mais humanizado junto às pes-
soas que buscam o NPJ para auxílio jurídico. Foi realizada uma Revisão Narrativa da Literatura 
utilizando livros e artigos que abordam o tema. Como ações específicas foram desenvolvidos 
os projetos “Sala de Espera”, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário dis-
tribuído aos usuários do NPJ, que busca investigar a saúde mental dos indivíduos e também 
questões relacionadas ao motivo por estarem procurando o NPJ. Outro projeto, ainda em desen-
volvimento, conta com a parceria do Fórum de Rio do Sul para a aplicação da “Oficina de Pais 
e Filhos”, que busca acolher casais com filhos em situação de separação. Através de palestras 
e atividades lúdicas esclarece sobre a importância da permanência do vínculo familiar e da co-
municação entre pais e filhos. As ações ampliaram os acolhimentos das pessoas que procuram 
o NPJ, bem como, estreitou os laços entre os estagiários de Direito e de Psicologia. Também, 
oportunizou às estagiárias maior entendimento sobre o trabalho do psicólogo no âmbito judiciá-
rio e, por fim, as ações empregadas possibilitaram maior alcance das necessidades da população 
que procura o NPJ.
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A RELAÇÃO ENTRE A PANDEMIA DE COVID- 19 E O ADOECIMENTO MENTAL 
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No Brasil, as medidas de distanciamento social para o controle do Coronavírus foram emprega-
das a partir do dia 12 de março de 2019, na Portaria nº 356/3020 e sendo regulamentadas pela 
Lei 13.979/20. Essa medida em especial, somada a várias outras adotadas ao longo de quase 
dois anos de pandemia tiveram relativo sucesso quanto a seu principal objetivo: proteger vidas 
humanas da exposição a um vírus mortal. Contudo, mesmo que essa seja uma medida neces-
sária e que seu sucesso seja notório, isolar pessoas habituadas ao convívio social de forma tão 
drástica também teve efeitos negativos em relação à qualidade de vida e à saúde mental daque-
les em isolamento - especialmente sobre aqueles indivíduos pertencentes ao “grupo de risco”. 
O presente trabalho almeja descrever qual a correlação existente entre a pandemia de Covid-19 
e o aumento nos índices de suicídio em idosos. A metodologia empregada na construção desta 
pesquisa foi a de revisão integrativa de literatura, utilizando artigos das bases de dados SciELO 
e Google Acadêmico como referência. Como resultados constatou- se que um fator bastante 
relevante quanto a esse aumento de suicídios em idosos foi a problemática de que os indivíduos 
desse grupo tiveram sérias dificuldades quanto à readaptação aos novos meios de comunicação 
necessários para a manutenção de contato com familiares e amigos. Por se tratar de um públi-
co com idade mais avançada e que, em maioria, desconhece boa parte das funcionalidades de 
dispositivos eletrônicos como celulares (vitais no período de isolamento social), muitos não 
tiveram como manter o contato necessário com suas redes de apoio. Outro ponto identificado 
na pesquisa é o de mudança de rotinas e o afastamento da sociedade como prejuízo global no 
bem-estar dos idosos. A manutenção de rotinas estáveis representava um bom ponto de apoio 
para o bem-estar e saúde mental de todos os seres humanos. E, com a propagação massiva da 
Covid- 19, prazeres como o de ir ao mercado, ir à igreja, participar de bailes e outras atividades 
recreativas destinadas ao público da terceira idade foram e estão vivenciadas em um contexto 
de insegurança, medo, incerteza, morte e desesperança. Assim, representaram para muitos um 
peso grande demais para ser suportado em vida, de modo que o suicídio emergiu para muitos 
como uma possibilidade carregada com menos dor e angústia do que a própria realidade onde 
se encontravam. Posto isso, nesse cenário, fomentar programas de psicoeducação acerca de 
emoções e sobre o suicídio em si; a divulgação de estratégias de auxílio emocional (tal como o 
CVV), bem como, a busca pela criação e fortalecimento de redes de apoio estáveis se mostram 
como algumas das alternativas mais eficientes para o manejo efetivo dessa questão.
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No cenário atual, os psicólogos carregam importantes tarefas dentro das organizações, todas 
com intuito de melhorar a produtividade e aumentar os lucros, mas com um cuidado especial: 
zelar pelo bem mais precioso da organização, seus funcionários. Entende-se que um funcionário 
motivado e satisfeito com seu trabalho tende a produzir mais, permanecer por mais tempo em 
seu emprego, suas chances de ser acometido por doenças relacionadas ao trabalho são menores 
e, com isso, resultando em menos gastos para a empresa. No entanto, é necessário saber quais 
fatores geram satisfação e quais motivam os funcionários em seu ambiente de trabalho. Esse 
estudo tem como objetivo analisar a relação entre a motivação e satisfação no trabalho, o que 
cada um significa e trazer dados que possam servir de parâmetros para serem usados em planos 
de melhorias nas condições de trabalho. Para a obtenção dos dados foi realizada uma pesquisa 
de campo quantitativa e descritiva, em uma empresa de serviços. O instrumento utilizado para 
o levantamento de dados é composto por duas partes unidas em um único questionário - com 
uma parte contendo um questionário para mensurar a satisfação, elaborado pelo acadêmico, e 
outra parte com um questionário adaptado da escala MAWS (Motivation at Work Scale) para 
mensurar a motivação, totalizando 58 perguntas fechadas. Os resultados obtidos na pesquisa 
mostram uma semelhança entre os dois fenômenos, com índices muito semelhantes entre as 
categorias pesquisadas, apresentando singelas diferenças entre os fatores idade, gênero, escola-
ridade e estado civil. Esses resultados vêm ao encontro com a literatura, a qual aponta para uma 
semelhança entre os fenômenos.
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AMOR NÃO FOI FEITO PARA DOER: A CODEPENDÊNCIA EMOCIONAL SOB A 
ÓTICA DA TEORIA DO APEGO
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Na sociedade contemporânea é visível, como antes não o era, um número crescente de indiví-
duos que não consegue encontrar satisfação e alegria dentro de seus relacionamentos íntimos. 
Muitas pessoas sofrem com a sensação de fragilidade, a ideia de que seus relacionamentos 
jamais darão certo e sentem que estão sempre na iminência de serem abandonadas por seus par-
ceiros. Neste sentido, o presente trabalho teve como principal objetivo correlacionar o comple-
xo fenômeno da codependência emocional, caracterizado pela insegurança, baixa autoestima e 
descontrole emocional, com os pressupostos da Teoria do Apego proposta por Bowlby. Por ela, 
se afirma que o modelo de apego estabelecido na primeira infância acompanha o indivíduo ao 
longo de todo o seu ciclo vital, sugestionando suas relações interpessoais. Tais modelos surgem 
por meio dos cuidados recebidos principalmente nos primeiros três anos de vida, período em 
que estruturas cerebrais importantes para o comportamento social estão em desenvolvimento. 
Carinho, responsividade e disponibilidade por parte do cuidador são cruciais para o desenvol-
vimento adequado de qualquer ser humano. A ausência deles reverbera ao longo de toda a sua 
vida, direcionando o padrão da sua dinâmica relacional. Por meio de uma revisão de literatura 
de artigos empíricos publicados em língua portuguesa nos últimos dez anos foi delineado um 
panorama da produção científica nacional no que se refere aos estudos sobre a influência dos 
padrões de apego nos relacionamentos adultos. Os resultados obtidos até então deram conta de 
que há uma inquestionável influência do padrão de apego adquirido na infância nas relações 
adultas, tanto na escolha do parceiro quanto na manutenção dos relacionamentos. Porém, é 
preciso avaliar conjuntamente outras variáveis que influenciam a qualidade conjugal para tecer 
análises mais profundas a respeito do tema.
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ANÁLISE DO ARTIGO “ESTUDANTES DE PSICOLOGIA CONCLUEM A 
GRADUAÇÃO COM UMA BOA FORMAÇÃO EM AUTISMO?”
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Sabe-se da tamanha importância do profissional psicólogo, principalmente quando se trata da 
identificação e assistência a pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA). O principal 
objetivo dessa pesquisa é justamente apresentar que o nível de conhecimento sobre TEA de 
estudantes de Psicologia de cinco universidades públicas e particulares de São Paulo. Foi rea-
lizado um questionário com II questões de múltipla escolha, sendo os principais resultados: 1. 
Bom conhecimento na amostra geral quanto os aspectos clínico-interventivos, mas insuficiente 
conhecimento em epidemiologia e etiologia; desempenho discretamente superior; 2. Na temáti-
ca clínico-interventiva (média 3,2 x 2,5; p = 0,01) dos estudantes de universidades particulares; 
e 3. Na temática epidemiologia (média 3,4 x 2,3; p = 0,01), entre alunos que haviam realizado 
Iniciação Científica. Os estudantes foram recrutados por meio de convites em sala de aula e nas 
redes sociais. Do total de participantes, 76,5 estudavam em universidades particulares, 77,6% 
eram mulheres e tinham em média 26 anos de idade. Instrumentos e procedimentos: além des-
sas 11 questões havia uma sobre a impressão subjetiva dos estudantes sobre seu nível de co-
nhecimento em TEA. Os questionários foram distribuídos nas salas de aulas dos estudantes de 
Psicologia e cada um o respondia de forma autoaplicável. Antes disso, todos os participantes 
foram plenamente esclarecidos sobre os objetivos do estudo e sobre o tipo de instrumento que 
responderiam. Foi garantido o sigilo das informações prestadas. As coletas aconteceram em 
2013, em salas de aula das universidades que os participantes frequentavam. Durante a apli-
cação, a equipe de pesquisa permaneceu nas salas para acompanhar o preenchimento do ques-
tionário e sanar possíveis dúvidas. Inicialmente, apresenta-se os índices de acerto de todos os 
participantes da pesquisa. A maioria desses universitários avaliou seu conhecimento em TEA 
como insuficiente, 27,1% afirmaram ter um conhecimento regular e, apenas, 5,9% considera-
ram seu nível de conhecimento bom. Na amostra total do estudo observam-se índices de acerto 
bem variados considerando cada uma das 11 perguntas do questionário. De forma geral, nota-se 
que os sujeitos tendem a errar menos questões na área clínica dos TEA e relacionada ao sistema 
público de saúde. Destaca-se também o baixo índice de acerto sobre a etiologia dos TEA . Con-
siderando as áreas de maior e menor conhecimento identificadas nesta amostra, quando anali-
sa-se os dados segundo essas duas temáticas, nota-se um bom conhecimento dos universitários 
quanto aos aspectos clínicos e de intervenção, já que 60% dos sujeitos acertaram entre 75% e 
100% das perguntas, mas um insuficiente conhecimento em epidemiologia, em que quase 90% 
acertaram entre zero e 25% dos itens e nenhum acertou as quatro questões.
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O trabalho analisa compreensões de estudantes participantes de um grupo de pesquisa na Edu-
cação Básica sobre a Iniciação Científica, partindo de seus entendimentos. Para gerar dados 
construiu-se um questionário fechado com perguntas abertas e descritivas, a partir do qual 
foram definidas três categorias de análise: conceituação de Iniciação Científica, transformação 
conceitual e relevância da Iniciação Científica. Os sujeitos do estudo são cinco estudantes da 
Educação Básica entre o oitavo ano do Ensino Fundamental e o primeiro ano do Ensino Médio, 
tendo sido identificados pelos termos S1, S2 e assim por diante. Para a finalidade deste texto 
acompanhou-se os dizeres de dois participantes. O método utilizado foi a análise de conteúdo. 
Na primeira categoria os estudantes foram provocados a expressar uma conceituação de Inicia-
ção Científica. Os sujeitos S1 e S2, além de identificar a Iniciação Científica com a experiência 
vivenciada na Educação Básica apontam possíveis usos para a vida futura. Para além disso, S2 
evidencia a compreensão de uma relação íntima entre as ciências da natureza e a Iniciação Cien-
tífica, excluindo outras áreas do saber científico. A segunda categoria indica a transformação 
conceitual dos estudantes antes e depois de participarem de um grupo de Iniciação Científica na 
Educação Básica. Assim, nos apoiamos em Vygotsky - para quem a transformação conceitual 
ocorre na relação social entre estudantes, professores e objetos do conhecimento. Enquanto S2 
identificava anteriormente a Iniciação Científica com as práticas laboratoriais, S1 a relacionava 
à pesquisa escolar, ao levantamento de informações em sites. Ambos sujeitos evidenciam trans-
formações após ingresso no grupo, destacando o uso do método científico. Sobre a relevância 
da Iniciação Científica, S1 e S2 apontam o desenvolvimento do pensamento crítico, a postura 
cética ou questionadora - bem como um aporte para a vida acadêmica e profissional. A partir 
dos dizeres dos estudantes, chama-se a atenção para a relação entre o desenvolvimento de ha-
bilidades e a participação em atividades de Iniciação Científica, sendo possível perceber que no 
mesmo grupo estão presentes estudantes com níveis variados de compreensão.
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O Novo Ensino Médio (NEM), fundamentado pela Base Nacional Comum Curricular, propõe 
a reestruturação dos componentes curriculares em quatro áreas do saber: Linguagens e suas 
Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias e Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplicadas (CHS). A área das CHS, além de ampliar a base conceitual 
do NEM, tem como principal eixo os fenômenos sociais, históricos, culturais, econômicos e 
políticos com vistas às noções de si e de alteridade, bem como a instrumentalizar os estudantes 
enquanto cidadãos que agem e se posicionam de forma ética. Partindo do exposto aqui apresen-
tado, este estudo trata-se de um relato de experiência de cunho qualitativo e refletiu acerca da 
área das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas a partir da ação pedagógica Oficina do Afeto, 
o qual consiste na reflexão sobre a história pessoal, as relações de sociabilidade expressas por 
meio da linguagem geográfica. A ação envolveu os professores de CHS e aproximadamente 
100 estudantes de três turmas do Ensino Médio de uma escola da rede privada do Sul do Brasil. 
Após a exibição de um vídeo da trilogia Qatsi, dirigido por Godfrey Reggio entre 1982 e 2002, 
estudantes foram provocados a expressarem suas percepções e sensação a partir do material 
audiovisual. Em seguida, mediados pelos professores levantaram dados sobre a composição 
de icebergs para então, em folhas A4 desenhar um iceberg pessoal e outro social. Na porção 
emersa os estudantes registraram as suas emoções e/ou características que permitem que os 
outros vejam ou percebam. Na porção submersa, aquelas que estão presentes, mas que não de-
monstram socialmente. Além da representação pessoal, realizaram representações sobre o meio 
social, também na forma de um iceberg. Os professores estabeleceram que a socialização do 
iceberg pessoal ficava a critério dos estudantes, caso se sentissem à vontade. O social, por sua 
vez, deveria ser apresentado por todos. Por fim, todas as produções imagéticas foram entregues 
aos professores, partindo do princípio de que apenas eles leriam a produção pessoal. No pro-
cesso de socialização das produções, uma das turmas expressou sobre seus afetos. Ao dizerem 
de suas emoções submersas, os colegas reforçaram características positivas sobre quem estava 
apresentando - o que acabou assumindo características de uma rede de apoio, de compreensão 
e de expressões coletivas e individuais relevantes para os participantes. Ainda destaca-se que a 
proposição permitiu aos sujeitos expressar e articular relações entre o meio social, os indivíduos 
e seus afetos, entre sociabilidade e cidadania.
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Pode ser observado que atualmente a violência sexual é um assunto recorrente, que atinge todas 
as classes sociais e também está ligado a aspectos culturais, onde a força do maior se sobressai 
à força do mais fraco/menor. O abuso sexual é caracterizado por qualquer relação e envolvi-
mento de um adulto com crianças e adolescentes com o teor sexual, onde tem-se o objetivo de 
satisfazer suas necessidades ou desejos, na qual a vítima é incapaz de dar seu consentimento, 
sendo compelida a manter relações com seu agressor. O abuso pode ocorrer por meio de amea-
ças físicas ou também verbais, incluindo jogos de manipulação e sedução. Esta pesquisa tem 
por objetivos: caracterizar os impactos e consequências da violência sexual ocorrida na infância 
no desenvolvimento da criança e suas consequências na saúde mental do indivíduo; identificar 
a atuação do psicólogo frente às crianças vítimas de violência sexual; examinar as formas de 
enfrentamento desenvolvidas por familiares de crianças que sofreram violência sexual; apontar 
serviços de apoio e enfrentamento da violência sexual infantil. O presente trabalho de conclu-
são de curso tem como objetivo compreender os impactos e consequências perante a demanda 
de abuso sexual infantil. Para tanto, a abordagem metodológica empregada é a pesquisa explo-
ratória, bibliográfica e descritiva. A realização de coleta de dados para a análise dos objetivos 
usará apenas artigos científicos encontrados na Internet, a partir das seguintes plataformas de 
dados: Google Acadêmico, EBSCOhost e BVS, que abordem a temática proposta. Os critérios 
de inclusão para a seleção das publicações científicas são: trabalhos de natureza empírica e 
não empírica; que se refiram direta ou indiretamente sobre o tema da pesquisa; realizados no 
contexto brasileiro; disponíveis na íntegra; que tenham sido publicados no recorte temporal de 
2015 a 2020. A pesquisa ainda encontra-se em desenvolvimento, porém, os resultados parciais 
já demonstram que o abuso sexual infantil é visto como um problema social, marcando a fase 
de desenvolvimento de crianças que são vítimas de danos emocionais, físicos e psicológicos 
decorrentes das experiências do evento sofrido. O abuso sexual infantil é considerado um dos 
tipos de maus-tratos que causam grandes consequências e impactos. Traz uma significativa 
gravidade para a etiologia dos transtornos mentais, bem como, um aumento nos sintomas, no 
qual pode afetar diretamente o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da vítima. A vítima 
pode apresentar sinais e sintomas de vulnerabilidade, experiência esta que está associada a um 
possível desencadeamento de transtornos psicopatológicos, como o transtorno de estresse pós-
-traumático, depressão e transtornos de ansiedade.
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Este trabalho visa apresentar a proposta de um projeto de Extensão do curso de Psicologia, o 
qual tem o intuito de debater o tema gênero com adolescentes no contexto escolar. As diferenças 
entre os gêneros são construções sociais sobre as diferenças sexuais. E, essa forma naturalizada 
produz uma normatividade que não condiz com a pluralidade de gêneros que existem, gerando 
discriminações, exclusão social, violência de gênero e impedimentos para que as pessoas sejam 
livres para se expressarem como quiserem, sem que violem os direitos de outra pessoa. Enten-
de-se que a adolescência é uma fase de grandes transformações, onde há uma abertura mais 
ampla para mudanças, sendo essa fase um bom momento para discussões e questionamentos. 
Além disso, o ambiente escolar é propício para vivenciar e conviver com diferentes ideias, con-
textos e pessoas. Além disso, a escola possui o papel de formar cidadãos críticos, conscientes 
e engajados, que possuam valores éticos e morais. Fica evidente a importância da discussão do 
tema com adolescentes em âmbito escolar para que ocorra a dispersão do tema na sociedade. O 
objetivo do projeto é proporcionar um espaço de conversa para adolescentes do Ensino Médio 
acerca do tema gênero, promovendo a construção de uma sociedade mais respeitosa e inclusiva. 
Como objetivos específicos têm-se o anseio em superar preconceitos, repreensão e discrimina-
ções presentes na escola; garantir o direito de acesso, permanência e sucesso escolar da popu-
lação LGBTQIA+; superar a dicotomia entre meninos e meninas e criar reflexões sobre temas 
pouco debatidos nas escolas. O aporte teórico que embasa este projeto é a Psicologia Social 
Comunitária, os fundamentos de trabalhos com grupos e aspectos teórico/científico sobre gê-
nero e sexualidade. Através de rodas de conversa, com encontros semanais de duração de uma 
hora e meia, no período vespertino, são debatidos temas como visão do que é homem e o que é 
mulher, as características que são ensinadas de forma diferente para cada gênero desde a infân-
cia, as violências de gênero, categorias da população LGBTQIA+, entre outros, combatendo a 
desinformação e preconceitos, promovendo a construção de uma sociedade mais respeitosa e 
inclusiva. As atividades são executadas por estudantes do curso de Psicologia junto a estudantes 
do Ensino Médio de uma escola particular do município de Rio do Sul. Tendo em vista que o 
projeto está em andamento, ainda não há resultados finais. No entanto, já se constata a relevân-
cia do tema para as participantes - considerando as reflexões e tomada de consciência acerca 
do respeito à diversidade humana e a necessidade de conhecer tal diversidade, trabalhando de 
forma preventiva em prol de uma sociedade que defenda os direitos e a dignidade humana.
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Concerne em uma vivência de uma professora auxiliar com um estudante que possui diagnósti-
co de autismo e deficiência intelectual, em uma escola da rede privada de Santa Catarina. Esta 
é uma pesquisa em desenvolvimento com objetivo de relatar uma prática singular, que possa 
servir de amparo para outros profissionais da educação. Entende-se por singularidade a consti-
tuição de experiências que se tornam únicas na relação com o outro, e assumem dimensões em 
um conjunto complexo e dinâmico de ações. Nessa perspectiva, uma das dimensões é a subje-
tividade, revelada por meio do acolhimento, do diálogo, e do desenvolvimento da autonomia. 
Mediante ao relato de experiência desta pesquisadora, acompanhar uma criança com o diagnós-
tico de autismo e deficiência intelectual traz desafios e aprendizados. Nesse sentido, trata-se de 
uma pesquisa qualitativa, cujo processo de abordagem do estudante foi interdisciplinar, com a 
intervenção de professores da escola e do NOPNE (Núcleo de Orientação a Pessoas com Ne-
cessidades Especiais). O acolhimento esteve presente à medida que se percebia que o estudante 
demonstrava cansaço ou irritação, seja pela demanda das aulas ou do cotidiano - como estraté-
gias de mediação propunham-se atividades de interesse em outros contextos da instituição. O 
desenvolvimento de habilidades decorre paulatinamente, observando questões de elaboração 
conceitual, a partir de situações emocionais e sociais. Diante deste relato de experiência desta-
cam-se alguns resultados revelados no desenvolvimento da coordenação motora fina (recortar, 
pintar dentro das delimitações), bem como a construção sequenciada de ideias sobre vivências 
escolares, leituras, encontrando-se na fase silábico alfabético da escrita e localização de luga-
res, mapas em ferramentas digitais. Portanto, além de trazer à luz uma vivência pedagógica que 
possa romper com preconceitos sobre crianças que possuem transtornos, esta pesquisa demons-
tra que o processo de desenvolvimento e aprendizagem é personalizado, singular, considerando 
o processo de ensinar e aprender de cada estudante.
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Este trabalho propõe a apresentação de um estudo de caso relacionado à prática do Estágio Es-
pecífico em Avaliação Psicológica, que está sendo realizado no Núcleo de Estudos Avançados 
em Psicologia (NEAP). Segundo a Resolução CFP 9/2018, a Avaliação Psicológica é um pro-
cesso de investigação dos fenômenos psicológicos, incluindo métodos, técnicas e instrumentos. 
Tem o objetivo de obter informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou ins-
titucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Também, vale salientar 
que a Avaliação Psicológica possui uma grande importância, principalmente para auxiliar em 
diagnósticos de diversos transtornos e dificuldades de aprendizagem. E,  ainda, na orientação e 
seleção profissional, orientação psicopedagógica, detecção e problemas. Com isso, o objetivo 
geral deste trabalho é demonstrar os instrumentos e técnicas utilizados para a avaliação de um 
caso com hipótese diagnóstica de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperativida-
de). Os objetivos específicos são: elucidar sobre o TDAH e apresentar os resultados encontra-
dos resultantes da avaliação. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico Mental - 5 ª Edição 
(DSM-V) vale destacar que os diagnósticos são desatenção, hiperatividade e impulsividade. 
Esses sintomas surgem antes dos 12 anos de idade e podem acompanhar a criança por toda a 
vida. Diante disto, para o psicólogo chegar em uma conclusão do caso, precisa ser analisado e 
interpretado os dados que obteve ao longo dos atendimentos e do processo de Avaliação Psi-
cológica, toda a informação da demanda, dados da história, observações do comportamento do 
paciente durante o processo psicodiagnóstico e também os resultados dos testes.
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Este trabalho trata-se de um projeto pensado para colaboradores de uma empresa no ramo do 
marketing digital, onde o modelo de trabalho que predomina é home office devido à pandemia 
e ao fato de ter pessoas que residem por todo o território nacional como prestadores de serviço. 
Então, realizou-se um levantamento sobre o porte da empresa e as características dos funcio-
nários. Identificou-se que os funcionários em sua maioria são mulheres e de formação em nível 
superior. Baseados nesses dados e em entrevista realizada com a profissional responsável pelo 
setor de RH da empresa, percebeu-se que seria interessante oferecer um apoio para que os 
profissionais tivessem contato com alguém que pudesse oferecer uma escuta mais qualificada 
- com disponibilidade para ouvi-los, para que tivessem contato com alguém para dividir seus 
anseios e preocupações do dia a dia, o que não tinham acesso neste modelo de home office. 
Visou-se, também, o entendimento dos conflitos vividos pelos trabalhadores, tendo em vista o 
novo formato de trabalho que é realizado dentro de suas casas, fazendo assim com que se veja 
24 horas dentro do mesmo ambiente. Os meios utilizados para colocar o projeto em prática, 
apesar de não haver contato físico com os colaboradores, foram os meios digitais - bem como 
aplicativos que facilitam a comunicação, como o Whatsapp, o Google Meet e Skype utilizados 
de acordo com a disponibilidade dos mesmos, sendo o mais utilizado o Google Meet. Foi dispo-
nibilizado o momento de escuta via agendamento prévio solicitado pelo colaborador, de acordo 
com sua necessidade e com a livre escolha - se gostaria de fazer de forma semanal ou casual-
mente quando o mesmo julgasse necessário. Todas as sessões foram de 40 minutos, deixando 
claro a questão do sigilo para que se sentisse à vontade naquele momento. O resultado foi muita 
procura por parte dos participantes e muitas vezes um espaço visto por eles para a resolução de 
alguns conflitos internos.
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As habilidades sociais são classes de comportamentos desempenhados com vistas ao êxito na 
interação social. A origem dos estudos na área das habilidades sociais é atribuída a Salter, em 
1949, e desperta, há décadas, o interesse de diversos estudiosos da Psicologia. A representação 
de habilidades sociais na coletânea social do adolescente pode constituir fator de proteção e um 
melhor desenvolvimento socioemocional que irá intervir em uma melhor desenvoltura social, 
sucessivamente, caracterizando fator prenunciador a uma melhor assertividade comunicativa. 
De acordo com o contexto em que o adolescente está inserido, pode indicar maior predisposição 
à aquisição de habilidades sociais. Dessa forma, destaca-se o meio sociocultural, como famí-
lia, etnia, religião, escola e contexto socioeconômico. Assim, esta pesquisa terá como objetivo 
principal descrever o repertório de habilidades sociais em adolescentes e a relação com o con-
texto sociocultural. Para alcançar o objetivo será proposto uma pesquisa descritiva, de cunho 
qualitativo e quantitativo. Por meio de inferências a campo, com a aplicação de questionário e 
a execução de Instrumento de Avaliação das Habilidades Sociais, considerando os conceitos re-
ferentes ao tema da pesquisa. A pesquisa será realizada com estudantes do Ensino Médio (1º, 2º 
e 3º ano). O total de estudantes do Ensino Médio da unidade escolar pesquisada é de 259 estu-
dantes - destes, 10% participarão da pesquisa, sendo um total de 26 adolescentes. Os resultados 
serão contabilizados através de tabulação utilizando software SpSs. Acredita-se que o contexto 
sociocultural influencia na obtenção de habilidades sociais pelos adolescentes. Tendo em vis-
ta que as interações familiares, religiosas, étnicas, educacionais poderão ser vistas a partir da 
interação do adolescente no meio social onde este está vinculado. Nesse sentido, compreender 
essas possíveis inter-relações possibilita pensar no aprimoramento de estratégias que resultem 
em maiores estudos e intervenções nesse sentido.
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Em janeiro de 2020 foi sinalizada em Wuhan, na China, a emergência de um surto do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) pela Organização Mundial da Saúde (OMS). No dia 30 do mesmo 
mês, após alguns desdobramentos, contágio e mortes ao redor do mundo, a OMS declarou a 
Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (ESPII). Com a proliferação em nível 
mundial da doença batizada de Covid-19, em 11 de março de 2020, foi caracterizada como 
uma pandemia. Deste então, foram confirmados no mundo 169.127.419 casos de Covid-19 e 
3.519.271 de mortes, até o dia 30 de maio de 2021 (OMS, 2021). O presente trabalho propõe-se 
a examinar os impactos da pandemia de Covid-19 nos transtornos mentais dos usuários em um 
CAPS de Santa Catarina. A pesquisa refere-se a um estudo de campo que está em andamento, 
de caráter descritivo e predominantemente quantitativo. Está sendo realizado um levantamento 
de dados junto aos prontuários informatizados dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), com o objetivo de verificar o número de pacientes ativos entre janeiro de 2020 e junho 
de 2021 - bem como a quantidade e especificidades de diagnósticos de acordo com o CID-10 
e a variedade e quantidade de medicações dispensadas aos usuários do CAPS do município de 
Rio do Sul, dentro do mesmo período. Serão utilizadas, também, entrevistas semiestruturadas 
direcionadas aos psicólogos(as) e psiquiatras que integram a equipe multidisciplinar do Centro 
de Atenção Psicossocial, com o intuito de examinar se houveram mudanças nos sintomas dos 
usuários do CAPS entre janeiro de 2020 e junho de 2021. Os dados serão tabelados utilizando 
o aplicativo Microsoft Excel, onde serão tratados para responder aos objetivos da pesquisa. Em 
relação às entrevistas, as mesmas serão transcritas e categorizadas, permitindo compreender de 
forma qualitativa as possíveis mudanças nos transtornos psiquiátricos dos usuários do CAPS.

Palavras-chave: CAPS. Covid-19. Pandemia.



406

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

IMPACTOS PSICOLÓGICOS DO PROCESSO DE LUTO DIANTE DA PERDA 
GESTACIONAL

Amanda da Silva
amanda.silva@unidavi.edu.br

Jéssica Lange
jessica.lange@unidavi.edu.br

Michele Zanella
michelezanella@unidavi.edu.br

É inegável que a perda de um filho causa grande impacto nos pais e familiares, trazendo 
sofrimento psíquico e afetando negativamente outros âmbitos da vida dos enlutados. Quando 
se trata da perda gestacional, nota-se que a temática é de certa forma negligenciada pela 
sociedade - na qual a dor da mãe é desconsiderada, visto que muitos ainda têm a ideia de que 
é só engravidar novamente e ter outro filho, que tudo estará resolvido. Independentemente do 
período gestacional que a mulher se encontre, a perda do bebê produz restos psíquicos que 
precisam ser elaborados. A vivência dessa fatalidade carrega um efeito traumático, como também 
um momento de crise e de perturbação da identidade. Passam a estar presentes sentimentos 
difíceis de lidar, onde as mulheres ficam mais vulneráveis, sendo uma etapa dolorosa na vida 
dos envolvidos. Neste sentido a pesquisa teve como objetivo central compreender os impactos 
do processo de luto diante da perda gestacional e como objetivos secundários: investigar 
como a perda gestacional influencia na vida dos pais e outros filhos do casal; identificar os 
sentimentos e as reações mais frequentes das mães que vivenciaram a perda gestacional; e 
ainda apontar a importância do apoio psicológico diante dessa perda. Para cumpri-los será 
empregada a pesquisa bibliográfica, exploratória, e descritiva. A coleta de dados que pretende 
responder aos objetivos específicos desta pesquisa foi realizada apenas em artigos científicos 
encontrados na Internet, a partir das seguintes plataformas de dados: Google Acadêmico, 
EBSCOhost, e BVS. E, os critérios de inclusão para a seleção dos artigos científicos foram: 
trabalhos de natureza empírica e não empírica que refiram direta ou indiretamente o tema da 
pesquisa; realizados no contexto brasileiro; em português; disponíveis na íntegra; que tenham 
sido publicados no recorte temporal de 2015 a 2020. Em termos de resultados parciais nota-se a 
importância de novas pesquisas referentes ao tema perda gestacional - visto que é indispensável 
o suporte de profissionais, de maneira que não seja negligenciada ou minimizada a dor do luto, 
principalmente da mulher, mas que possam usufruir de atendimento humanizado e empático, 
para além de prontuários médicos.

Palavras-chave: Luto. Perda Gestacional. Saúde Mental. 



407

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

ITINERÁRIO DE SAÚDE NO NOVO ENSINO MÉDIO: UM RELATO DE PRÁTICA 
PEDAGÓGICA A PARTIR DE TEMA GERADOR CIÊNCIA DO AMOR

Alex Rodrigues
alex.rodrigues@unidavi.edu.br

Gisele Capistrano
gisele.capistrano@unidavi.edu.br

O presente trabalho é um relato de uma prática pedagógica em andamento, com resultados 
parciais e objetivou, a partir do tema gerador “A Ciência do Amor”, ampliar e aprofundar a 
compreensão de conceitos bioquímicos do sistema endócrino, os principais hormônios, suas 
funções e como afetam as emoções vivenciadas no cotidiano dos estudantes. A ação pedagógica 
está sendo realizada em uma escola da rede privada de ensino do município de Rio do Sul/SC, 
no contexto do Novo Ensino Médio, aportado na Base Nacional Comum Curricular ou BNCC, 
na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Partindo disso, o Itinerário da Saúde, 
constituinte da área do saber, é organizado por meio da oferta de diferentes arranjos curricu-
lares, sendo que os componentes que o constituem são a Biologia e a Química, possibilitando 
a compreensão aprofundada de conhecimentos contextualizado com as tomadas de decisões, 
interacionais, imagéticas, éticas, favorecendo as discussões no campo político, social, econô-
mico, cultural e ambiental. A atividade propiciou o estabelecimento de relações entre conceitos 
curriculares e vida cotidiana. A importância de relacionar os saberes curriculares e aprofun-
dá-los no itinerário, priorizando as relações entre contexto social dos estudantes com temas 
geradores são de fundamental importância para o ensino, pois dão sentido social, econômico 
e político aos conteúdos. Sendo assim, será uma trilha pedagógica definida como caminhos - 
percursos de aprendizagem nos quais as práticas pedagógicas se estruturam. Os fundamentos 
metodológicos adotados fundamentam-se no modelo teórico da Educação 4.0, composto por 
04 momentos pedagógicos: contextualização, problematização, interação e socialização, todos 
articulados com o tema gerador, permitindo o desenvolvimento de habilidades. Destaca-se que 
a trilha pedagógica está em andamento. Para gerar dados foram consideradas a interações dos 
estudantes durante os encontros, além de outros instrumentos avaliativos como relatos orais, 
registros em seus cadernos e a organização das ideias a partir da construção de um infográfico, 
bem como a representação imagética de situações cotidianas a partir da técnica de desenho em 
nanquim. Os resultados parciais evidenciam a aprendizagem dos conceitos propostos, demons-
trados nos instrumentos avaliativos. Na próxima etapa da trilha, os estudantes irão relatar suas 
aprendizagens por meio de um texto relacionando os conceitos bioquímicos e suas manifesta-
ções nos contextos socioculturais.
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Em meio à perspectiva atual que compreende a morte como um fracasso e, por isso, a exclui dos 
debates sociais, ressurge uma abordagem denominada Cuidados Paliativos que possui como 
cerne principal o cuidado de forma integral. Assim, garante-se que aqueles indivíduos cuja en-
fermidade alcançou um estágio irreversível, tenham uma assistência voltada para sua qualidade 
de vida e autonomia. O contato com a morte pode suscitar uma série de reações em uma pessoa 
em estado terminal, além de ser um momento permeado por intenso sofrimento para este e seu 
ciclo familiar que, inevitavelmente, também está envolvido no processo. A Psicologia, enquan-
to parte integrante da equipe multiprofissional em Cuidados Paliativos, possui uma atuação 
voltada para as angústias e necessidades do sujeito, onde, por meio de um cuidado humanizado, 
promove-se a aceitação de sua atual condição, bem como um espaço seguro para que o mesmo 
expresse seus medos ao lidar com a finitude da vida. Além disso, o olhar do psicólogo também 
estende-se para a família e a equipe de saúde, trabalhando suas possíveis dificuldades neste mo-
mento. A presente pesquisa enquadra-se no modelo de trabalho de campo, de abordagem descri-
tiva e qualitativa. A estratégia de pesquisa adotada é o estudo de caso, com o objetivo geral de 
analisar a atuação da Psicologia frente a demanda de pacientes em Cuidados Paliativos. Tem-se 
como objetivos específicos: identificar a visão do profissional da Psicologia sobre a temática 
da morte; caracterizar a atuação da Psicologia perante a demanda de Cuidados Paliativos; reco-
nhecer as potencialidades e dificuldades práticas da abordagem de Cuidados Paliativos. Sendo 
assim, pretende-se investigar as possibilidades de intervenções psicológicas diante de pacientes 
envolvidos na abordagem de Cuidados Paliativos, bem como as contribuições e dificuldades da 
área ao abordar tal demanda.
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A educação é um princípio fundamental no desenvolvimento das crianças, sendo os pais e cui-
dadores as figuras indispensáveis nesse processo. Dessa forma, entende-se que estes são refe-
rências predominantes que existem na vida dos filhos desde o nascimento, pois é com eles que 
se estabelece o primeiro contato. Nesse sentido, compreende-se que as crianças necessitam de 
uma educação que transmita confiança, amor, empatia e respeito, e não uma educação esculpida 
pela violência. Com base nesse contexto, a presente pesquisa de Trabalho de Conclusão de Cur-
so, a qual está sendo desenvolvida, tem como objetivo principal caracterizar como as crianças 
percebem e lidam com o modelo de educação aplicado por seus pais e cuidadores. E, como ob-
jetivos complementares: identificar que modelo de educação é utilizado pelos pais/cuidadores 
dos participantes da pesquisa; investigar as atitudes dos pais/cuidadores no ato de disciplinar, 
que são compreendidas pelas crianças como educação violenta ou educação não violenta; ana-
lisar como as crianças se sentem após serem disciplinadas pelos pais/cuidadores a partir de 
ambas as formas de educação compreendidas nesse estudo; caracterizar os comportamentos das 
crianças após serem disciplinadas a partir de ambas as formas de educação compreendidas nes-
se estudo. Para que os objetivos sejam atingidos, está sendo realizada uma pesquisa de campo 
com uma entrevista semiestruturada, e após, será utilizado o método de análise de conteúdo de 
Bardin. Com essa pesquisa almeja-se colaborar com a área da Psicologia, trazendo uma contri-
buição teórica sobre o tema, e também, para a sociedade de maneira geral. Bem como, trazer 
uma reflexão acerca da importância de uma educação moldada pela gentileza, afeto e carinho, 
para que as crianças se desenvolvam de maneira saudável, e como consequência, no futuro se-
rem adultos conscientes e responsáveis.

Palavras-chave: Amor. Educação Violenta. Educação Não Violenta. 
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Experiências traumáticas podem impactar o funcionamento da mente, o modo como se viven-
cia as emoções, a capacidade de sentir prazer e alegria e, inclusive, o sistema imunológico. O 
fenômeno do trauma, a seriedade dos danos psicológicos e fisiopatológicos provocados por 
eventos traumáticos e a extensão de danos que podem provocar, tanto nas pessoas que os so-
freram diretamente, quanto naquelas que as rodeiam, são a temática deste trabalho. Busca-se 
compreender, sob a perspectiva da Psicologia, os efeitos do trauma e examinar intervenções 
que possibilitem um caminho em direção ao seu tratamento, recuperação e prevenção. A meto-
dologia utilizada foi a revisão de literatura do livro O Corpo Guarda as Marcas (Bessel van der 
Kolk, 2020). Por meio desta pesquisa foi possível identificar a relação do evento traumático, 
tanto com mudanças no sistema neuroquímico e na estrutura de determinadas regiões cerebrais 
quanto no comportamento das vítimas. Tais mudanças teriam a função de manter a sobrevivên-
cia destas pessoas. Entretanto, estes mecanismos de defesa provocam emoções desagradáveis, 
ações e sensações intensas que resultam em estresse pós-traumático, o qual é caracterizado 
pela vigilância crônica que pode dificultar, inclusive, a criação de intimidade. A incidência de 
flashbacks está relacionada à projeção do trauma com sofrimento atemporal e marcante, que 
coincide e aplica consequências na forma de vivência no presente. Entre as alternativas para o 
processo de recuperação apontados pelo autor cabe citar: a terapia cognitivo-comportamental; 
o aprendizado da autorregulação; a autocompaixão; a escolha de um terapeuta profissional; os 
exercícios de atenção plena; a formação de uma rede de apoio; a adesão a terapias corporais; a 
integração das lembranças traumáticas; a dessensibilização sistemática e o tratamento medica-
mentoso. Outros modos de enfrentar e combater o sofrimento é a quebra do silêncio (uma vez 
que o silêncio fortalece o isolamento do trauma), o neurofeedback e programas de tratamento 
do trauma por meio do teatro - possibilitando que desenvolvam habilidades relacionadas à ex-
pressão de emoções e para que as vítimas se sintam seguras para desenvolver laços de afeto e 
confiança com as pessoas ao seu redor.

Palavras-chave: Intervenções Terapêuticas para o Trauma. Transtorno de Estresse Pós-Trau-
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A Psicologia é uma ciência cuja finalidade volta-se aos cuidados relativos à saúde mental das 
pessoas. Atualmente existem mais de 200 abordagens de Psicologia, e todas as formações e 
especializações requerem anos de estudos teóricos e de prática, seja ela por meio de estágios ou 
por especializações para os profissionais já formados. Porém, uma questão relevante a ser dis-
cutida no contexto de formação em saúde é que pouco se fala em “cuidar de quem cuida”, isto 
é, na grande maioria das formações acadêmicas há discussões quanto ao que se fazer acerca de 
demandas de outras pessoas, mas ainda não há a devida ênfase quanto ao trabalho das próprias 
questões psicológicas para os futuros psicólogos. Porém, no decorrer da pandemia de Covid-19 
tal questão enfim ficou evidente, dado que não só os profissionais que atuaram na linha de frente 
no enfrentamento do Coronavírus, mas também aqueles que estavam em formação precisaram 
se adaptar à novas modalidades de prática e estudo - conciliando isso ao cenário de discussões 
e incertezas políticas, desesperança, ansiedade, morte e luto. Nesse viés e dada a atual crise do 
sistema de saúde brasileiro, por meio de consulta e revisão bibliográfica nas plataformas de 
dados SciELO e Google Acadêmico, o presente trabalho objetiva apresentar quais foram e são 
as principais consequências da pandemia de Covid- 19 na vida dos acadêmicos de Psicologia 
no Brasil, bem como quais as principais estratégias disponíveis para o autocuidado em relação 
à saúde mental dos futuros psicólogos brasileiros. Entre os principais resultados da pesquisa 
observou- se que no Brasil, a partir das medidas emergenciais de distanciamento social empre-
gadas do dia 12 de março de 2020 em diante, a totalidade das instituições de ensino superior 
nacionais tiveram que se adaptar a novas modalidades de ensino a distância (EAD) ou pararam 
completamente suas atividades universitárias. Tanto o processo de readaptação urgente ao en-
sino EAD quanto a paralisação total das aulas geraram grande estresse e desconforto para os 
acadêmicos de Psicologia. Observou-se, ainda, que as consequências relacionadas ao estresse 
patológico, depressão e ansiedade foram significativamente maiores para os acadêmicos que 
estavam no último ano do curso, onde já estavam ou estariam ingressando em estágios práticos. 
Outro fato constatado foi o de que tão grande quanto as mudanças referentes ao período de 
adoção do isolamento social, o período de retomada gradativa das aulas também foi um grande 
fator de estresse - visto que a maioria das instituições de ensino falhou em cumprir com alguns 
dos artigos previstos para a retomada segura das aulas. O que representou um fator de risco 
para os acadêmicos e para seus familiares, ainda mais para aqueles que se encaixavam no dito 
grupo de risco.
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Na busca incessante para descobrir quem é, o adolescente, inevitavelmente se depara com a 
Internet e, por consequência, com as redes sociais. A internet tornou-se um dos principais meios 
para o adolescente se incluir socialmente, visto que possibilita uma socialização mais rápida 
e simples, sendo que as redes sociais, por sua vez, modificam as relações interpessoais viven-
ciadas pelos adolescentes. Posto isto, a presente pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso 
a qual está em andamento, tem como objetivo principal descrever quais os impactos do uso 
das redes sociais na construção da identidade de adolescentes. Já os objetivos secundários são: 
identificar quais são as redes sociais mais utilizadas pelos adolescentes do Ensino Médio; elen-
car os aspectos positivos e negativos relacionados ao uso das redes sociais pelos adolescentes; 
analisar os efeitos psicossociais do uso das redes sociais pelos adolescentes e; apontar como as 
redes sociais interferem nas relações de adolescentes dentro e fora do âmbito virtual. O método 
utilizado para o desenvolvimento do estudo constituiu-se na pesquisa exploratória descritiva 
de cunho qualitativo, que por sua vez enquadra-se em pesquisa de campo. O levantamento 
de dados foi realizado por meio de entrevistas semiestruturadas. Por sua vez, para a análise e 
interpretação dos dados obtidos nesta pesquisa foi empregado o método dos Núcleos de Sig-
nificação. Assim sendo, justifica-se a relevância desse estudo em âmbito acadêmico e social, 
pois busca aprofundar-se na problemática possibilitando maior conhecimento sobre o tema, 
no intuito de elucidar as consequências do uso das redes sociais para o desenvolvimento da 
identidade de adolescentes. A partir dos dados obtidos e identificando tais impactos será possí-
vel à Psicologia entender melhor como a construção da adolescência contemporânea tem sido 
atingida pelo uso das redes sociais e, se necessário, pensar propostas interventivas compatíveis 
com esta realidade.
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Atualmente, a morte na infância especialmente de bebês não é muito comum, considerando 
todos os recursos que se disponibilizam, sejam cuidados pré-natal, cuidados intermediários 
neonatal UCIN, cuidados intensivos UTI neonatal, dentre outros. Por isso, quando a família se 
vê diante do luto sente um forte impacto. A perda de um bebê pode produzir uma dor intole-
rável, sofrimento instável, medo, desamparo, culpabilização, frustração de desejos, fantasias, 
e não menos importante, a impotência diante da impossibilidade de aplicar sua capacidade de 
ser mãe e pai. Neste sentido, salienta-se a necessidade de profissionais como o psicólogo, a fim 
de que possa auxiliar a família a enfrentar o luto parental e a elaboração da perda de um filho. 
Este trabalho visa dissertar sobre a importância da intervenção psicológica em situações de 
luto: perinatal e neonatal. O objetivo é identificar o papel do psicólogo diante da perda do filho 
prematuro. Neste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica, desenvolvida no segundo 
semestre de 2021, onde se teve dificuldades em encontrar artigos sobre o tema. Como instru-
mento de coleta de dados utilizou-se a Scielo e o Google Acadêmico. Conclui-se com o estudo 
que a ação do psicólogo nesse processo se refere à facilitar a expressão emocional e a vivência 
do luto. Nesta fase do processo, é preciso auxiliar os pais a identificar e a expressar as emoções, 
sempre com uma escuta aguçada e empática frente ao que se está passando. Nesse sentido, há 
a necessidade da equipe ser treinada nos princípios básicos de cuidados paliativos pediátricos, 
considerando uma comunicação efetiva, empática e fornecendo um cuidado consistente e de 
alta qualidade no fim de vida do recém-nascido. A partir da leitura dos artigos evidenciou-se 
que a perda de uma criança contraria o que culturalmente em nossa sociedade se espera sobre o 
andamento do ciclo de vida. Assim, diante de toda repercussão que o luto perinatal e neonatal 
pode acarretar para os pais, familiares e até mesmo equipe de saúde, entende-se como funda-
mental a presença da Psicologia. 
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A sociedade atual tem a tendência de pensar a sexualidade resumida ao ato sexual e ao que lhe 
é próximo. No entanto, essa é uma redução de algo mais amplo, pois também se refere a aspec-
tos como erotismo e sensualidade. E,  ainda, tem papel significativo no construto da identidade 
pessoal dos indivíduos. Na nossa cultura, o sexo sempre esteve relacionado à reprodução. Falar 
sobre sexualidade feminina vinculada ao prazer foi recriminado durante muito tempo, e apesar 
de um certo progresso, ainda é considerado um tema censurado por muitas pessoas. Portanto, se 
torna evidente a importância em debater sobre sexualidade e prazer, especialmente com as mu-
lheres - visto que a solução para as principais disfunções sexuais está diretamente ligada ao au-
toconhecimento sexual e acesso à informação. A pesquisa tem por objetivos: investigar o papel 
da masturbação na satisfação da mulher adulta; descrever a compreensão de como as mulheres 
vivenciam a própria sexualidade; conhecer como ocorre o autoconhecimento sexual para essas 
mulheres; perceber o significado da masturbação sozinha e dentro do relacionamento para as 
próprias mulheres; averiguar como cada mulher percebe sua satisfação sexual e desejo dentro 
do relacionamento e verificar o impacto do autoconhecimento sexual na vida das mulheres. O 
método utilizado será a pesquisa qualitativa, pois um fenômeno pode ser melhor compreendido 
no contexto em que ocorre, sendo analisado de forma integrada, considerando todos os pontos 
de vista relevantes. Até o momento foi possível perceber que a masturbação tem um papel 
saudável na vida das mulheres, pois exercem funções diferentes do ato sexual com o parceiro 
em si, diminuindo fatores negativos da rotina como: insônia, ansiedade, tensão e baixa libido. 
Também, se mostrou como uma prática de autoconhecimento que favorece a autoestima e em-
poderamento das mulheres. O processo de autoconhecimento foi muito marcante na pesquisa, 
mostrando-se essencial para uma boa vivência da sexualidade com o outro. Notou-se aumento 
de fatores positivos na rotina das mulheres que se masturbam, como orgasmos mais intensos 
e maior produtividade. A comunicação no relacionamento também se mostrou como essencial 
para uma vivência saudável da sexualidade. A pesquisa é importante de ser realizada, pois pos-
sibilitará a quebra de paradigmas e tabus relacionados à sexualidade e prazer feminino - afinal 
cada dia mais se percebe a importância da saúde sexual para a qualidade das relações afetivas e 
como parte da saúde global e bem-estar do indivíduo.
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O acompanhamento hospitalar psicológico é essencial para a adaptação, enfrentamento e re-
conhecimento do que está acontecendo com o paciente, buscando aliviar e até mesmo evitar o 
sofrimento psicológico - de maneira que a família também receba assistência e o profissional 
alcance e priorize a interação entre a tríade: paciente, família e equipe. Visto que o diagnóstico 
de câncer está relacionado com o medo da morte e traz grande sofrimento aos pacientes e fami-
liares, é fundamental que se mantenha presente a humanização nos atendimentos, de maneira 
que as pessoas sejam vistas em sua integralidade e muito além de apenas prontuários médicos. 
No contexto da oncologia são vários futuros incertos: planos, trabalhos e projetos acabam sendo 
adiados ou interrompidos, o que afeta significativamente a saúde mental dos mesmos. A atua-
ção do psicólogo se faz necessária especialmente nos momentos de descoberta de diagnósticos, 
planejamento de tratamentos, reabilitação e principalmente nos cuidados paliativos. O enfermo 
precisa ser acolhido e “abraçado” pelas palavras, ser visto e ouvido em suas individualidades e, 
mesmo com a doença, perceber que há possibilidades. No decorrer do estágio, como proposta 
metodológica de trabalho, foram realizados períodos de acolhimento aos pacientes e cuidado-
res, incluindo dinâmicas e rodas de conversas dando espaço, escuta e voz para expressão de 
aspectos emocionais relacionados ao diagnóstico de câncer. Atividades em grupos, semiestrutu-
rados e abertos, que respeitem o que é trazido em cada encontro e propicie momentos de apren-
dizagem e trocas - atuando no tempo e ritmo de cada pessoa a ser acolhida, também fizeram 
parte da proposta. Bem como, o trabalho de psicoeducação e conscientização da importância 
dos laços e vínculos emocionais. Como resultados parciais foi observada a importância da es-
cuta ativa, com o acompanhamento semanal dos pacientes oncológicos e seus cuidadores, na 
manutenção e adesão ao tratamento, na formação de vínculo entre a equipe e os pacientes e na 
consolidação do papel da Psicologia junto aos pacientes oncológicos.
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A Psicologia Jurídica vem se tornando cada vez mais relevante na esfera judicial, devido a ne-
cessidade por parte do judiciário de um entendimento mais técnico-científico do comportamen-
to humano, no que diz respeito aos fenômenos psicológicos. A importância de levar em con-
sideração que cada indivíduo tem uma história dentro de um contexto familiar e social - onde 
muitos conflitos são decorrentes de questões de natureza emocional e psicológica, colocam a 
Psicologia numa posição essencial, traduzindo a compreensão das características e processos 
mentais em informações que auxiliem ao juiz na sua tomada de decisão. A contemporaneida-
de proporciona a afluência dos saberes entre Psicologia e Direito promovendo concepções e 
atuações que precisam ser compartilhadas através de conexões, produzindo mais percepções 
por associações do que por isolamento. A Psicologia Jurídica vem expandindo suas áreas de co-
nhecimento e atuação através de novas pesquisas e descobertas, devido a necessidade cada vez 
mais crescente da compreensão do agir humano, à luz dos aspectos legais e afetivo-comporta-
mentais. É nessa compreensão do comportamento humano, que se faz imprescindível a preven-
ção de distorções do real significado de um acontecimento, buscando uma atuação psicojurídica 
a serviço da cidadania. Este Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo compreender o 
papel do Psicólogo Jurídico em uma Comarca do Fórum de uma cidade de Santa Catarina. A 
importância deste estudo agrega relevância tanto científica quanto profissional, onde a socie-
dade, de forma geral, acaba sendo beneficiada com essa dinâmica de saberes através das me-
lhores práticas judiciais. Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, exploratória-descritiva, 
transversal e estudo de caso. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados a entrevista 
semiestruturada, tendo como critério de participação os psicólogos jurídicos concursados que 
trabalham na referida Comarca do Fórum. O método a ser utilizado para organização e análise 
dos dados coletados será a técnica de Análise de Conteúdo, proposta por Laurence Bardin. O 
papel do psicólogo jurídico em uma Comarca do Fórum envolve uma complexidade de de-
mandas e atuações. Desta forma, busca-se compreender o seu papel em uma Comarca de Santa 
Catarina, conhecer sua rotina, entender quais as demandas que são cabíveis a esse profissional, 
averiguar os procedimentos realizados frente a essas demandas, descrever os encaminhamentos 
realizados e verificar as interfaces com outros profissionais da área jurídica.
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A saúde mental é parte fundamental da vida do indivíduo e patologias dessa ordem podem 
comprometer a vida pessoal, familiar, social e no trabalho - muitas vezes incapacitando-o e 
isolando-o socialmente. Com base nessa premissa e compreendendo as dimensões subjetivas 
do homem, as realidades e a diversidade das demandas tem-se a inserção do(a) psicólogo(a) 
no Sistema Único de Saúde (SUS), adotando-se, independente da abordagem teórica, o cará-
ter histórico-social do homem - com o entendimento de que não se pode conhecer qualquer 
comportamento humano isolando-o ou fragmentando-o, mas com ações de atenção integral à 
saúde. As acadêmicas desenvolvem o estágio curricular obrigatório do curso de Psicologia no 
cenário acima apresentado. O presente trabalho tem por objetivo aprofundar estudos teóricos e 
apresentar a experiência da relação teórico-prática na busca do aperfeiçoamento profissional. 
A essência do projeto está na realização da triagem através da anamnese, promovendo acolhi-
mento das pessoas encaminhadas ao Centro de Saúde Mental e, em conjunto com supervisora 
técnica, classificar as demandas atendidas em não urgentes (aguardará fila própria de espera); 
urgentes (pacientes que terão prioridade) e urgentíssimos (pacientes em risco, sem condições de 
espera, que necessitam de atendimento imediato). O projeto de realização de triagens abre “por-
tas” para o acolhimento da dor da pessoa que veio buscar ajuda profissional, além de contribuir 
para com a equipe técnica promovendo agilidade no atendimento da população que aguarda 
em sofrimento na fila de espera. No momento da triagem é possível analisar diversos aspectos 
como a aparência do paciente, a atividade psicomotora e comportamento, a atitude frente ao 
examinador, os sentimentos despertados, humor, a identificação do início, frequência, duração 
e intensidade dos sintomas, a capacidade de comunicação e compreensão do paciente, dentre 
outros. É o momento da coleta de dados que visa adentrar na história de vida do paciente e iden-
tificar a(s) principal(is) queixa(s). Tal experiência vem confirmando o caráter histórico-social 
do homem, apontando as dimensões subjetivas, as realidades e a diversidade das demandas. 
Entende-se que o cuidar de uma pessoa significa construir como plano de atuação um projeto 
terapêutico que implique a existência do sujeito para além da remissão do sintoma, reparação 
do dano ou o olhar para a doença. O cuidado com a saúde mental contempla uma possibilidade 
de desenvolvimento saudável - uma vez que a saúde mental se constitui da integralidade do 
indivíduo, formada por todos os principais aspectos que permeiam a cidadania do ser em busca 
de sua autonomia para uma vida digna e justa.

Palavras-chave: Acolhimento. Saúde Mental. Triagem. 
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OS PREJUÍZOS DA VIOLÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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No processo de desenvolvimento do ser humano a infância é considerada uma fase importan-
tíssima, rica de vivências e transformações que serão a base de muitas outras mudanças futuras. 
Apesar do aumento do conhecimento sobre este fato, nos deparamos com um mundo negligen-
te, em que diariamente, presencia-se inúmeros dados sobre crianças vítimas de violência dentro 
da própria família ou por pessoas que estão próximas à ela. Tal violência parece estar enraizada 
em nossa cultura e pode levar a sérios prejuízos, não somente na infância, mas em todas as 
etapas da vida. Esse Trabalho de Conclusão de Curso consiste em uma revisão bibliográfica 
de cunho descritivo-exploratório respondendo aos seguintes objetivos específicos: apresentar 
como a violência reflete na vida das crianças; relatar os principais tipos de violência contra a 
criança e algumas motivações da parte dos adultos para tais agressões; identificar as atuações do 
psicólogo diante da violência, prevenção e tratamento. O objetivo geral do trabalho consiste em 
discutir quais os impactos causados pela violência física e verbal no desenvolvimento infantil. 
Os materiais utilizados para esse levantamento bibliográfico correspondem a artigos científicos 
e teses publicadas no idioma português nas seguintes bases de dados: EBSCO Information 
Services, Google Acadêmico, Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO) e o Portal de 
Periódicos eletrônicos de Psicologia (Pepsic). Em termos da descrição de aspectos psicológi-
cos gerados pela violência infantil, os que mais prevalecem é o trauma e o choque, seguido 
de humor deprimido, desmotivação, baixa autoestima, tristeza, desamparo, baixo rendimento 
escolar, depressão, solidão, culpa e até mesmo atitudes mais graves como o suicídio. Crianças 
expostas à violência estão em situação de vulnerabilidade devido a uma série de problemas 
psicossociais, não acometidos somente pela agressão física, mas por qualquer tipo de violência 
podendo prejudicar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Dessa forma, é necessário 
um olhar mais atento sobre a violência infantil, trabalhando para contribuir na prevenção e na 
minimização dos danos. Quanto ao tratamento os profissionais envolvidos no atendimento des-
sas situações devem acolher, observar, interpretar e compreender as situações apresentadas. O 
profissional da Psicologia deverá apresentar uma postura de compreensão a todos os envolvidos 
na situação de violência contra crianças e adolescentes, inclusive, com o próprio agressor - ten-
do o objetivo de escutar a queixa, proporcionar orientações sobre os direitos da vítima e criar 
vínculo para o atendimento. O acolhimento e a empatia são essenciais.

Palavras-chave: Infância. Prejuízos.Violência. 
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OS SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS AO PROCESSO DE ACOLHIMENTO 
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A adolescência é uma fase marcada por grandes mudanças físicas, emocionais, cognitivas e 
sociais que se expressam de diferentes formas, dependendo do contexto social, cultural, e eco-
nômico. Os(as) adolescentes em situação de acolhimento institucional devem ser atendidos(as) 
em serviços que ofereçam cuidados e condições favoráveis ao seu desenvolvimento saudável 
- devendo-se trabalhar no sentido de viabilizar a reintegração à família de origem ou, na sua 
impossibilidade, o encaminhamento para família substituta. Pensando nisso, o objetivo desta 
pesquisa foi compreender os significados atribuídos ao processo de acolhimento institucional 
na perspectiva de adolescentes em um abrigo. A pesquisa se enquadra nas modalidades explora-
tória-descritiva, trabalho de campo, transversal, de natureza qualitativa. Os participantes foram 
adolescentes, independente de tempo de acolhimento, orientação sexual, gênero, sexo, raça/cor 
ou etnia, com idades entre 12 e 18 anos, abrigados em um Abrigo Institucional. Para a coleta 
dos dados, as técnicas e instrumentos utilizados foram: Diário de Campo a partir da Observa-
ção Participante e Grupo Focal. A análise de dados foi realizada a partir do método de Bardin. 
Acredita-se que os significados atribuídos pelos(as) adolescentes ao processo de acolhimento 
institucional são construídos a partir de seus contextos sociofamiliares e culturais, marcados 
por abandonos, negligências e violências. Justifica-se, portanto, a presente pesquisa, por consi-
derar os avanços profissionais, teóricos, científicos e sociais dos quais contribuirão diretamente 
na subjetividade dos(as) adolescentes em situação de institucionalização. Os resultados preli-
minares da presente pesquisa encontram-se em processo de construção. No entanto, observa-se 
que alguns dos significados atribuídos ao processo de acolhimento institucional é o sentimento 
de abandono em relação às cuidadoras e à equipe técnica e o sentimento de culpa em relação 
à situação de acolhimento. Em relação ao futuro, as meninas possuem expectativas positivas 
quanto à profissão e à constituição de suas famílias.

Palavras-chave: Acolhimento. Adolescência. Significado.
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PACIENTES ONCOLÓGICOS DIANTE DO SEU PROCESSO DE ADOECIMENTO: 
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O câncer é uma das doenças com o histórico mais antigo já relatados no mundo e, cada vez 
mais vem aumentando sua incidência e mortalidade. Ocupa o segundo lugar quando o assunto 
é mortalidade, ficando abaixo somente das doenças cardiovasculares. Todavia, pode-se afirmar 
que uma das etapas mais árduas para o ser humano tem relação com o momento do diagnóstico 
de uma enfermidade, que pode aproximar da morte e consequentemente trazendo a partir disso, 
muita dor e sofrimento no processo do tratamento. Dessa forma, percebe-se que é mais difícil 
quando a doença em questão é o câncer. Sobretudo, pelo significado que a palavra câncer car-
rega consigo e que para muitos indivíduos representa a ideia de que o fim da vida está muito 
mais próximo - que isso será questão de dias ou meses. O diagnóstico do câncer pode provocar 
uma variável de sentimentos que para os pacientes será difícil de elaborar. Contudo, se faz 
necessário destacar que tudo isso pode ter uma relação com as suas vivências sociais e familia-
res. O câncer é uma enfermidade muito temida pelos indivíduos desde o momento em que são 
diagnosticados, pois a própria nomenclatura acaba gerando muito medo e angústia. O incerto 
em relação à doença e como irá acontecer o tratamento afeta tanto a saúde emocional quanto a 
física desses indivíduos. O acompanhamento psicológico é de extrema importância, para uma 
melhora no enfrentamento da doença. O paciente vai ser acolhido, podendo falar de todos os 
sentimentos e medos relacionados à própria doença e como todo esse processo afeta a sua 
vida. Considerando o exposto, esse trabalho busca compreender as questões relacionadas à dor 
emocional no processo de adoecimento e quais recursos os pacientes utilizam para enfrentá-la, 
através de relato de experiência de escuta humanizada e qualificada, orientação e acolhimento 
para os pacientes oncológicos, em tratamento no Setor Oncológico do Hospital Regional Alto 
Vale. No acolhimento e na escuta os pacientes podem falar de tudo que estão passando e sentin-
do - sem nenhum tipo de julgamento, assuntos que tenham medo de falar com sua família, pois 
não queria preocupá-los. Sentem-se apoiados, podendo dividir medos e incertezas, tornando o 
processo menos difícil e gerando uma diminuição nos sentimentos negativos de medo e ansie-
dade frente ao próprio diagnóstico e tratamento.

Palavras-chave: Adoecimento. Câncer. Pacientes Oncológicos. 
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O câncer é uma das enfermidades mais antigas relatadas no mundo, se destacando por sua inci-
dência e mortalidade, afetando pessoas de diversas idades, cor e religião. Essa doença ocupa o 
segundo lugar no país no que se refere à mortalidade, sendo ultrapassado apenas pelas doenças 
cardiovasculares - o que o torna um grave problema de saúde pública. Viabilizando a importân-
cia de se adaptar às novas situações que a vida impõe pode-se ressaltar a grande importância 
do termo resiliência psicológica no processo de tratamento oncológico. Ser resiliente não se 
refere apenas a fatores físicos ou biológicos, mas sim a um conjunto de fatores psicológicos 
e culturais, sendo uma interação das forças internas e externas adquiridas por cada indivíduo. 
Nesse sentido, o estudo busca analisar a grande proeminência do processo de resiliência psico-
lógica no enfrentamento da doença. Diante do exposto, o presente estudo tem como principal 
objetivo compreender, através de estudos científicos, a influência da resiliência psicológica 
no enfrentamento e desfecho positivo do tratamento de pacientes oncológicos. Dentro dessa 
perspectiva descrever quais são os principais fatores que influenciam o processo de resiliência. 
A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica exploratória-descritiva e utilizará como método o 
levantamento bibliográfico nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Pubmed, EBS-
CO, Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PEPSIC), Portal de Periódicos CAPES, Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). O estudo, além de proporcionar uma melhor 
compreensão sobre o tema em questão, visa retratar a importância de fortalecer fatores que in-
fluenciam a resiliência psicológica durante e após o tratamento oncológico.

Palavras-chave: Câncer. Pacientes Oncológicos. Resiliência.
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PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES ACERCA DO TRÁFICO DE ANIMAIS 
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O estudo analisa as percepções de estudantes acerca do tráfico de animais silvestres, a partir 
de ações pedagógicas desenvolvidas no Itinerário Formativo de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, no contexto do Novo Ensino Médio. Cientes de que os Itinerários Formativos con-
figuram-se como a parte flexível do currículo e possibilitam o aprofundamento dos saberes das 
áreas que compõem a base comum, a pesquisa foi desenvolvida no primeiro semestre do ano 
de 2021, com 43 estudantes de uma escola da rede privada de ensino de Santa Catarina. Nela, 
os sujeitos foram instigados a desenvolverem exercícios de escrita científica com base em um 
tema de seu interesse, mesclando coleta e análise de dados. Inicialmente os estudantes realiza-
ram o levantamento dos estudos publicados sobre o tema, com base no uso do descritor “tráfico 
de animais silvestres” em artigos científicos, disponíveis nas plataformas do Google Acadêmi-
co e Scielo, além dos sites do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) e o Instituto do Meio Ambiente (IMA), publicados nos últimos cinco 
anos. A partir do levantamento dos estudos, os estudantes elaboraram e aplicaram um questio-
nário estruturado, composto por sete questões, a dez estudantes do referido itinerário. Como 
resultado, o estudo apontou quais são algumas das espécies brasileiras sujeitas ao processo de 
traficância, além do desequilíbrio ecossistêmico provocado pela sua retirada de seus habitats e 
que mesmo com a ação de fiscalização dos órgãos responsáveis, estes crimes apresentam cres-
cimento no país. Identificou que o tráfico promove entre outros crimes, os maus tratos, caça 
ilegal e extinção de espécies. A análise dos questionários evidenciou que as mulheres apresen-
tam maior atenção às questões ambientais em detrimento aos homens. No entanto, ambos estão 
pouco atentos aos conteúdos informativos sobre o tráfico de animais silvestres. Por fim, todos 
acreditam na necessidade de efetivação de denúncias, de maior fiscalização, de leis eficientes e 
campanhas de conscientização massiva. Para mais, todos alegaram serem contrários à prática 
do tráfico de animais silvestres. 
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Algumas abordagens eficazes para trabalhar a saúde mental da população são o aconselhamento 
e o plantão psicológico, que visam acolher e proporcionar crescimento individual, bem como, 
capacitar cada indivíduo a lidar com questões situacionais e atender a demanda recebida na 
saúde. Este projeto tem por objetivo trabalhar com aconselhamento e plantão psicológico da 
população que utiliza o serviço de saúde público, localizado na cidade Laurentino/SC. Neste 
viés, percebe-se a necessidade de um atendimento humanitário, bem como objetiva diminuir o 
número de pessoas aguardando atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), e em conso-
nância a isto, oportunizar um serviço de qualidade a quem necessita de aconselhamento breve, 
bem como de uma escuta qualificada que se enquadra no plantão psicológico. Para a realização 
do estágio foram objetivados os seguintes tópicos: oportunizar um serviço de qualidade a quem 
necessita de aconselhamento breve e uma escuta qualificada por meio do plantão psicológico; 
possibilitar um momento de escuta qualificada a quem necessita; diminuir o número de pessoas 
aguardando atendimento no Sistema Único de Saúde e que necessitam de um aconselhamento 
breve e ou triagem; facilitar o crescimento individual e maior autonomia e liberdade para to-
mada a de decisões; ampliar a compreensão do sujeito a respeito do problema e buscar ações 
que visam contribuir para a diminuição do problema trazido. A realização deste projeto visa 
diminuir o número de pessoas nas filas de espera para atendimento psicológico. Por meio das 
triagens seleciona-se os pacientes mais urgentes para que sejam encaminhados a este serviço, 
e aos pacientes que estão na fila de espera e não se caracterizam como urgentes será ofertado 
o aconselhamento breve e ou uma escuta qualificada por meio do plantão psicológico. Cada 
triagem passa por orientação com os psicólogos responsáveis da instituição para que orientem 
devidamente como proceder em cada situação. As intervenções acontecem na Unidade Básica 
de Saúde Kurt Armin Riebau, localizada no município de Laurentino/SC, em uma sala reserva-
da da instituição, uma vez por semana, totalizando 04 horas semanais, tendo início em agosto 
de 2021 e término em novembro de 2021. Através da prática está sendo possível identificar a 
importância de políticas públicas, bem como campanhas eficazes de promoção e prevenção de 
saúde mental que atinjam a população em geral para que a demanda diminua. E, além disto, é 
necessário diminuir as filas de espera para que os usuários que procurem os serviços que englo-
bam saúde mental possam ser atendidos o mais breve possível.

Palavras-chave: Saúde Mental. Plantão Psicológico. Unidade Básica de Saúde.



424

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

PRÁTICA DE TERAPIA COMUNITÁRIA: ADALBERTO BARRETO

Maria Eduarda Oliani
maria.oliani3@gmail.com

Ana Caroline Koepsel
maria.oliani3@gmail.com

O aumento da modernização traz mudanças significativas na forma como as pessoas vivem. Se 
por um lado observa-se maior acesso aos bens e serviços produzidos pela sociedade, por outro, 
se constata que a desigualdade e a exclusão estão cada vez mais presentes. Processo este que é 
marcado por situações de sofrimento, muitas vezes percebido por desencadear sintomas físicos, 
manifestados pela ansiedade elevada e pelo stress constante, levando então as pessoas à procura 
por serviços de saúde. A Terapia Comunitária (TC) pode ser definida como um espaço onde se 
procura partilhar experiências de vida e sabedorias, de maneira horizontal e circular, em um 
ambiente acolhedor e caloroso onde todos se tornam corresponsáveis na busca de soluções e 
superação para os desafios do cotidiano. Tendo assim como objetivo promover um atendimento 
primário em grupo, onde a necessidade e/ou objetivos do grupo muitas vezes é em comum. Pro-
mover o empoderamento significa possibilitar ao grupo as mudanças nos seguintes paradigmas: 
sujeitos com apresentação de soluções participativas gerando competências, com valorização 
comunitária e cultural, primando a corresponsabilidade. Neste contexto, a TC e suas ações com-
plementares incentivam a responsabilidade conjunta na busca de novas alternativas existenciais 
e promovem mudanças fundamentadas em três atitudes básicas: o acolhimento, a formação de 
vínculo e o empoderamento das pessoas. Tem por objetivos analisar o projeto terapêutico co-
munitário no contexto do grupo de TC; analisar os principais temas trazidos e discutidos diante 
aos enfrentamentos relatados pelos participantes. O projeto direciona-se a pais de adolescentes 
cujo faixa etária se enquadrem dos 12 aos 18 anos. O presente projeto de intervenção, norteado 
pela Terapia Comunitária, foi gerido e trabalhado em uma escola. A organização e análise dos 
dados foram baseadas na observação dos pais durante as rodas da TC, que deu embasamento 
à realização das conversas. Em segundo momento, esse processo se compreenderá em etapas 
de codificação dos registros coletados a partir dos assuntos trazidos e debatidos, validando o 
modelo de participação em grupo e responsabilidade dos sujeitos envolvidos no processo tera-
pêutico. Foi realizada rodas de conversa onde os indivíduos sentam-se lado a lado, de modo que 
seja possível a visualização dos participantes entre si. Analisar-se-á as demandas trazidas para 
o grupo pelos participantes - tendo como intuito aprimorar o ato de sair da verticalidade das 
relações para a horizontalidade, exercer a escuta, o respeito e principalmente reforçar vínculos 
terapêuticos. O grupo se reuniu quinzenalmente, das 19h às 20h. A demanda do grupo foi abor-
dada na hora com escolhas individuais e estratégias grupais. Os encontros se desenvolveram de 
acordo com cinco etapas: o acolhimento, escolha do tema, contextualização, problematização 
e encerramento. Participaram do grupo duas famílias que foram acolhidas e ouvidas desde a 
primeira sessão.

Palavras-chave: Intervenção. Psicologia. Terapia Comunitária. 
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Em virtude da pandemia que assolou o mundo em 2020, o sistema educacional teve que migrar 
das aulas presenciais para as aulas on-line. Algumas instituições passaram a usar recursos tec-
nológicos para ofertar o ensino remoto. Essas mudanças repentinas evidenciaram várias ques-
tões como o despreparo dos sistemas dos professores, e consequentemente foi notório na vida 
dos alunos as dificuldades do aprendizado, o acesso à Internet e computadores, conflitos nas 
adaptações de espaço para o estudo, saúde física, mental e psicológica, dentre outros. O princi-
pal objetivo da pesquisa é refletir os impactos que a pandemia teve na vida dos professores, e 
quais os reflexos sobre a educação on-line e suas perspectivas. Essa pesquisa foi realizada por 
acadêmicos do curso de Psicologia no ano de 2020 e alguns resultados foram obtidos. Realizou-
-se um questionário sobre a nova perspectiva de adaptação das aulas on-line e suas consequên-
cias. Nele continha perguntas referentes aos novos desafios, as vantagens e desvantagens, a rede 
de apoio e o enfrentamento diante desta nova realidade. Como resultado final percebeu-se que 
este cenário teve uma frase rotulada pela sociedade: “Fomos um antes da pandemia e seremos 
outro depois da pandemia”. Precisa-se, apesar de tantas situações ruins, tirar algo de bom. Com 
inteligência, integridade, competência e planejamento pode-se aprender com a pandemia e, fu-
turamente, transformar a sociedade mais evolutiva, sabendo reconhecer que neste momento de 
tensão continuou o trabalho que forma cidadãos. É preciso ser consciente para saber valorizar 
ainda mais a profissão, que tanto batalhou para levar ao aluno o conhecimento - os professores 
são essenciais para a sociedade. 
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Dentro das especialidades da Psicologia, a área da Psicologia Educacional encontra um lugar de 
destaque. Desde o início da prática da Psicologia no contexto escolar houveram mudanças sig-
nificativas, tanto na forma de atuação, quanto na forma de compreensão desta área - que ainda 
tem muito a ser explorada. A Psicologia Escolar pode ser definida como um campo de atuação 
profissional do psicólogo, caracterizado por produções científicas e pela utilização dos meca-
nismos da Psicologia no contexto escolar - tendo como principal objetivo a contribuição para o 
processo educativo de forma geral, otimizando, assim, um processo complexo de transmissão 
cultural e de espaço para o desenvolvimento da subjetividade do sujeito enquanto ser social. O 
objetivo geral do estágio é: oportunizar a prática de forma empírica da Psicologia no contexto 
escolar. Quanto aos objetivos específicos, o acadêmico tem como prioridades fundamentais: 
adquirir experiência na área da educação, tendo como base a aplicação dos temas definidos em 
supervisão; proporcionar reflexões dialéticas diante das demandas trazidas pelos estudantes; 
empregar os conhecimentos teóricos obtidos ao longo do processo de formação de forma práti-
ca; adquirir experiência na condução do processo no ambiente escolar através das orientações 
com a professora orientadora; seguir o código de ética do psicólogo durante a atuação do saber 
psicológico diante do ambiente escolar. O local de realização do estágio será o Centro Educa-
cional Sebastião Back (CESB), que funciona como uma escola que contém desde o jardim até 
os anos finais do Ensino Fundamental. O CESB está localizado na Avenida Oscar Barcelos, 
número 1400, Bairro Santana, na região central do município de Rio do Sul (SC). A população- 
alvo será a turma do Sétimo Ano do Ensino Fundamental. A demanda escolhida tem como base 
a escolha da orientadora e do acadêmico, a fim de promover uma experiência mais concreta 
devido a faixa etária dos indivíduos e os mecanismos disponíveis para uma maior inserção e 
desenvolvimento do projeto. O projeto Ciranda das Emoções será a base para a execução do 
estágio no ambiente escolar. A premissa consiste na abordagem de diversas emoções, demons-
trando para as crianças as especificações de algumas delas, utilizando assim como pressuposto 
para a interação: uma linguagem fácil, acessível e objetiva. Os encontros terão como pontos 
fundamentais explicações e atividades com temáticas envolvendo: a raiva, a tristeza, o medo, a 
alegria e sua interação com as forças pessoais. Serão realizados 05 encontros, com a data inicial 
prevista para o dia 07/10/2021. O foco principal desta apresentação tem como base as reflexões 
acerca da experiência envolvendo o processo como um todo.

Palavras-chave: Emoções. Escola. Psicologia.
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A internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o contato com o ambiente hospitalar ge-
ram mudanças na rotina do paciente e, dos familiares que necessitam estar ao lado de seu ente 
querido. Ao experienciar essas vivências, a imagem de um hospital traz a conclusão de que a 
pessoa hospitalizada se tornará impotente, e pode ainda, correr grande risco de morte. Ou seja, o 
encaminhamento para este ambiente, frequentemente, coloca o paciente e seus familiares diante 
da impotência, finitude e fragilidade humana tornando-se um gerador de angústia, medo, inse-
gurança e ansiedade. Frente a isso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o estágio 
curricular obrigatório de estagiárias do curso de Psicologia da Unidavi. O objetivo do estágio 
é realizar suporte emocional a familiares de pacientes internados na UTI do Hospital Regional 
Alto Vale (HRAV). E, como objetivos complementares almeja-se: identificar de que forma a 
doença interfere no cotidiano dos familiares; apresentar estratégias de intervenção para elaborar 
uma melhor relação interpessoal entre os familiares e paciente; esclarecer às famílias dúvidas 
decorrentes do funcionamento da UTI; trabalhar a elaboração dos aspectos emocionais como 
medo, angústia, dor, sofrimento, culpabilização em relação ao doente e à sua família. Para atin-
gir estes objetivos, o método utilizado foi frequentar a UTI uma vez por semana, acompanhar 
as visitas, realizar o acolhimento e a escuta dos familiares e pacientes hospitalizados, planejar 
estratégias de intervenção através de mensagens e recursos e realizar um levantamento biblio-
gráfico sobre a temática, embasando a prática realizada. Com este trabalho desejou-se trazer a 
humanização e o trabalho multidisciplinar na tentativa de tornar o processo de hospitalização 
mais leve e, demonstrar a importância de um profissional psicólogo dentro da UTI.
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PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
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Este é um projeto que se destina à apresentar de forma resumida as possibilidades de atuação 
que poderão ser realizadas no estágio específico em Psicologia Organizacional como: recruta-
mento, entrevistas, testes e dinâmicas de grupo, treinamento, diagnóstico organizacional, roti-
nas administrativas, avaliação e desempenho, plano de carreira e outros. Tem como objetivo 
geral possibilitar o exercício supervisionado da profissão na área do trabalho. E, como objetivos 
específicos: a) conhecer a realidade profissional na área do trabalho; b) desenvolver competên-
cias e habilidades profissionais; c) levantar as necessidades existentes no contexto da organiza-
ção; d) desenvolver, sugerir e/ou implementar propostas de intervenção; e) executar o referido 
projeto de acordo com o código de ética profissional com a orientação do supervisor acadêmi-
co; f) realizar todas as leituras recomendadas para a realização das atividades de estágio; g) 
redigir relatório final das atividades realizadas durante o semestre. Posteriormente, iniciam-se 
as atividades de levantamento de dados, bem como de possíveis necessidades e demandas da 
instituição, procurando identificar quais fatores necessitam de intervenção. Essa investigação 
será executada mediante entrevistas, observações ou coleta de dados buscando reunir informa-
ções e dados estatísticos relevantes que irão conduzir possíveis ações futuras.  1) Entrevistas: 
objetivam coletar informações de profissionais-chaves na empresa e possuem a vantagem de 
definir com mais detalhes informações importantes; Fontes: responsável pelo RH, chefes de se-
tor, técnico em segurança, demissionários, demais funcionários (se for necessário). 2) Coleta de 
Dados: buscará reunir dados estatísticos para fundamentar com objetividade e rigor e orientar 
possíveis ações futuras; Fontes: arquivos do setor de RH, relatórios do técnico de segurança, 
documentos de segurança (PPRA) e saúde (PCMSO), pesquisas realizadas anteriormente na 
empresa (clima, satisfação), pesquisa de clima organizacional elaborado pelas pesquisadoras. 
3) Observações: buscarão complementar as abordagens anteriores através de observações dos 
locais de trabalho e da rotina da empresa. 4) Atendimento Clínico: diagnóstico de saúde mental 
no trabalho, levantamento do estresse ocupacional (escala LIPP). 5) Análise de Dados: buscará 
sintetizar todas as informações coletadas aliando fundamentação teórica da área. 6) Desenvol-
vimento do Instrumento ou Técnica: envolve inicialmente a necessidade de uma pesquisa bi-
bliográfica com o objetivo de contextualizar as técnicas mais efetivas e experiências bem suce-
didas na área. Num segundo momento propõe-se a adaptação de instrumentos ou técnicas ou na 
ausência de um modelo viável a criação de um novo instrumento ou técnica. 7) Comunicação/
Treinamento: a efetividade na aplicação de um instrumento ou técnica num ambiente corporati-
vo baseia-se também numa comunicação efetiva e atualização dos envolvidos no processo. Para 
os funcionários recomendam-se avisos e comunicados. Se houver necessidade de aplicadores 
além das pesquisadoras recomenda-se palestras e o treinamento destes colaboradores. 8) Rela-
tórios: o final de cada etapa ocorrerá a formulação de um relatório.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Organização. Psicologia Organizacional. 
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Na Graduação a formação específica da Psicologia na área de organizações e do trabalho é li-
mitada. Percebe-se, porém um movimento consistente de expansão da área e da atuação do pro-
fissional da Psicologia. Esta iniciativa de expansão, para além do recrutamento e seleção, exige 
um esforço maior do profissional, pois não há ainda uma atuação consolidada e falta também 
instrumentos e técnicas para efetivar tais práticas. Um caminho viável (e proposto neste proje-
to) é centrar na principal habilidade que o acadêmico de Psicologia e futuro profissional possui 
- que é a capacidade de observação e diagnóstico e, este modelo de atuação, foca exatamente 
isto. Se implementado e mantido periodicamente pode vir a tornar-se uma ferramenta de mo-
nitoramento permanente das condições de trabalho nas empresas. Esta capacidade preventiva 
(de antecipação dos problemas) é muito valorizada nas organizações e fornece uma ferramenta 
estratégica para os administradores. Os objetivos principais desse projeto são: a) Entrevistas: 
objetivam coletar informações de profissionais-chaves na empresa e possuem a vantagem de 
definir com mais detalhes informações importantes. b) Coleta de Dados: buscará reunir dados 
estatísticos para fundamentar com objetividade e rigor as análises, e orientar de forma segura 
possíveis ações futuras. Os instrumentos serão questionários, inventários e dados disponibiliza-
dos pela empresa. c) Observações: buscarão complementar as abordagens anteriores através de 
observações in loco dos locais de trabalho e da rotina da empresa. d) Análise de Dados: buscará 
sintetizar todas as informações coletadas fundamentando teoricamente na literatura disponível 
da área. e) Desenvolvimento do Procedimento ou Instrumento de Intervenção: num segundo 
momento propõe-se uma intervenção direta aos problemas detectados na pesquisa. Se houver 
necessidade do uso de algum procedimento ou instrumento serão adaptados. Na ausência de 
um modelo viável propõe-se a criação de um novo procedimento ou instrumento, seguindo 
uma contextualização através de uma pesquisa bibliográfica para verificar as experiências mais 
efetivas e bem sucedidas da área. f) Comunicação/Treinamento: a efetividade na aplicação de 
um instrumento ou técnica num ambiente corporativo baseia-se também numa comunicação 
efetiva e atualização dos envolvidos no processo. Para os funcionários recomendam-se avisos 
e comunicados. Se houver necessidade de aplicadores além das pesquisadoras recomendam-se 
palestras e o treinamento destes gestores ou colaboradores. g) Relatórios: ao final de cada etapa 
ocorrerá a formulação de um relatório. Uma síntese do processo ocorrido e escrito em lingua-
gem objetiva e rigorosa com amparo dos dados coletados no procedimento. O referente projeto 
ainda está em andamento e, por conta disso, não há ainda resultados necessários para se fazer 
o fechamento do mesmo.

Palavras-chave: Organizações. Profissionais. Trabalho. 
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RELAÇÃO ENTRE DESPENHO, FORÇAS PESSOAIS E VIRTUDES DE CARÁTER: 
UM ESTUDO COM LÍDERES DE UMA EMPRESA DE TECNOLOGIA DE SANTA 
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A liderança, vista como um papel de extrema importância nas organizações tem como intuito 
auxiliar os membros da equipe a alcançarem os objetivos do grupo, além de oferecer desen-
volvimento pessoal e profissional. Entende-se que os líderes devem oportunizar um espaço de 
trabalho saudável, entendimento mútuo, engajamento e bem-estar. A organização deve dar o 
suporte e estrutura necessária para que os indivíduos possam ter um bom desempenho, possi-
bilitando-os realizar algo que tenha sentido, que possam praticar e desenvolver suas competên-
cias. Por outro lado, o indivíduo precisa conhecer suas características, conferindo se as mesmas 
o qualificam para o cargo de acordo com as propriedades das atividades desempenhadas. O 
conhecimento das forças e virtudes pode auxiliar neste processo, visto que o líder quando está 
engajado e conectado com suas forças e virtudes tende a manifestar essas características no seu 
desempenho. No âmbito organizacional é fundamental que líderes desenvolvam competências 
para o estabelecimento de relacionamentos saudáveis, uma vez que a base da liderança é o 
relacionamento. Sendo assim, essa pesquisa tem como objetivo investigar a relação entre as 
forças pessoais, virtudes de caráter e o desempenho de líderes de uma empresa de tecnologia 
em Santa Catarina - para assim relacioná-los, buscando entender se o desempenho eficaz dos 
líderes tem de fato relação com as forças e virtudes. Para atingir esse objetivo será utilizado 
um Formulário de Avaliação de Desempenho, desenvolvido especificamente para esse estudo, 
e a Escala de Forças e Virtudes desenvolvida pelo Institute on Character. Portanto, trata-se de 
uma pesquisa descritiva e de caráter quantitativo e qualitativo. Os dados serão coletados com o 
gerente e líderes. Com essa pesquisa espera-se contribuir para o maior conhecimento da relação 
entre desempenho, forças, pessoas e virtudes de caráter.
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A pandemia de Covid-19 quando chegou ao Brasil no início do ano de 2020 causou tensão na 
área da saúde, principalmente por exigir uma reorganização e intensa demanda de trabalho aos 
setores. O objetivo desta pesquisa é compreender as repercussões da pandemia de Covid-19 
na saúde mental em profissionais de um hospital de Santa Catarina. Se trata de uma pesquisa 
de método misto quali-quanti, bem como de um estudo transversal que utilizará a entrevista 
semiestruturada junto à aplicação do WHOQOL-bref (um instrumento para avaliar a qualidade 
de vida ou bem-estar, da OMS), com profissionais de saúde de um hospital de Santa Catarina, 
que estejam trabalhando no mesmo por pelo menos um ano antes da pandemia. Tendo em vista 
a hipótese de que a pandemia de Covid-19 e as situações nela envolvidas têm proporcionado 
uma série de influências negativas à saúde mental e à qualidade de vida dos/das profissionais 
de saúde, especialmente daqueles que atuam nos hospitais. Averiguar as possíveis repercussões 
da pandemia nos/nas profissionais da saúde torna possível lidar melhor com o auxílio aos tra-
balhadores que estão atualmente nesta situação. Bem como, servir de referência para situações 
futuras semelhantes - visto que eventos deste tipo podem afetar negativamente tanto a execu-
ção de sua atividade profissional, refletida na sua prestação de serviço à comunidade atendida, 
quanto na sua vida pessoal. Contribuirá para um aporte teórico ainda escasso, e para atividade 
profissional de psicólogos, especialmente aqueles atuando com equipes de profissionais de saú-
de, no RH de hospitais, por trazer os possíveis prejuízos à saúde mental em situações de emer-
gência. Também, melhorando a qualidade do serviço prestado pelos hospitais, contribuindo de 
forma mais eficiente para a saúde da sociedade. Os resultados preliminares da pesquisa, mais 
especificamente aqueles obtidos pelo WHOQOL-bref, mostraram que no “domínio físico” os 
participantes apresentaram os maiores escores (66,14); o segundo domínio com maior escore 
foi o “domínio psicológico”, gerando um escore de 58,80; o terceiro domínio de relações so-
ciais teve um escore de 57,41 e o domínio “meio ambiente”, que conta com o maior número de 
facetas, foi o que apresentou o menor escore entre todos os domínios (56,65), ou seja, apresenta 
o menor índice de qualidade de vida.

Palavras-chave: Covid-19. Profissionais de Saúde. Saúde Mental.



432

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

SAÚDE MENTAL NA PANDEMIA: UM OLHAR PARA AS PESSOAS COM 
COMORBIDADES NO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Paulo Daniel de Sant’Anna
paulo.santanna@unidavi.edu.br

Michela da Rocha Iop
michela@unidavi.edu.br

A pandemia de Covid-19, dado seu desenfreado contágio, desencadeou uma série de recomen-
dações específicas para seu combate de forma global. No contexto nacional as recomendações 
adotadas, apesar de conflitantes, tiveram como alvo grupos específicos, como idosos e porta-
dores de comorbidades. Entre estas encontram-se as doenças cardiovasculares e respiratórias, 
as maiores causas de óbitos mundialmente no período anterior à pandemia. Somado a isso, há 
restrições oriundas da prevenção e de combate ao novo Coronavírus. O isolamento social foi 
adotado como uma das principais ferramentas nesse intuito, em especial a grupos sensíveis. É 
sabido que o isolamento social contribui de forma negativa para a saúde mental e esta possui 
grande impacto na saúde global individual. O objetivo desta pesquisa é a investigação das 
repercussões da pandemia na população comórbida do Alto Vale do Itajaí, estado de Santa Ca-
tarina, Brasil. Os objetivos específicos constituem-se em identificar as mudanças emocionais e 
físicas percebidas por indivíduos portadores de comorbidades durante a pandemia de Covid-19; 
detectar quais estratégias foram utilizadas pelos(as) pesquisados(as) para adaptação à realida-
de do isolamento social mandatório; investigar se há/houve disponibilidade de uma rede de 
apoio (familiar e/ou institucional) e sua eficácia na manutenção da saúde mental ao longo da 
pandemia; e detectar se houve a procura de suporte psicológico através de profissionais da área 
durante a pandemia. A presente pesquisa constitui-se de uma abordagem mista entre os modelos 
quantitativo e qualitativo, de forma a empregar um questionário para moradores da região do 
Alto Vale do Itajaí que sejam portadores de uma comorbidade cardiovascular e/ou respiratória. 
Utilizou-se amostra de estudo oriunda dos três municípios de maior população da região: Rio 
do Sul, Ituporanga e Ibirama. O processo de análise e discussão dos dados está em andamento, 
tendo-se como hipótese do estudo o fato de que a pandemia influencia de forma negativa na 
saúde mental destes indivíduos, contribuindo para a piora da saúde dos mesmos de maneira 
geral. O estudo visa, também, discutir o papel do saber psicológico em situações símiles no 
futuro, contribuindo para a produção de subsídios em relação ao perfil de grupos específicos da 
população.
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A pandemia teve início no ano de 2020 e, com um alto nível de transmissão se espalhou rapi-
damente, infectando milhões de pessoas e levando a óbito, mundialmente. Por conta disso, os 
hospitais estão lotados, os profissionais da saúde trabalham incansavelmente para salvar vi-
das, arriscando serem contaminados. Desta forma, a ansiedade pode apresentar a preocupação 
ou sintomas físicos que causam sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social, 
profissional, no convívio familiar, na saúde física e psíquica e em outras áreas importantes da 
vida do indivíduo - visto que o surgimento da ansiedade interfere de modo negativo a esses 
profissionais. Frente a isso, o presente estudo objetiva caracterizar as possíveis relações entre a 
pandemia de Covid-19 e a ansiedade em profissionais da saúde de uma Estratégia de Saúde da 
Família (ESF). Tem como objetivos específicos descrever a rotina de trabalho desses profissio-
nais durante a pandemia; identificar os fatores desencadeantes de ansiedade durante a pande-
mia; caracterizar as principais estratégias de enfrentamento da ansiedade na pandemia e propor, 
teoricamente, estratégias de prevenção à ansiedade e de promoção de saúde para esse público. 
Para isso, serão entrevistados individualmente profissionais da saúde de uma ESF com equipe 
mínima. Será utilizada como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada, com 
roteiro previamente estabelecido. A análise dos dados coletados se dará a partir da Análise de 
Conteúdo de Bardin. Nesse sentido, olhar para as possíveis repercussões da pandemia na ansie-
dade desses profissionais, possibilita a melhor compreensão acerca de estratégias psicológicas 
de prevenção à ansiedade e de promoção de saúde.
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Estudos sobre psicossomática buscam compreender interações entre corpo e mente, a forma 
como se criam as representações psíquicas em relação ao corpo e ao ambiente em que se vive 
e como tais representações estão ligadas ao adoecimento físico. Vivências traumáticas são ex-
periências que ultrapassam a capacidade de o indivíduo as suportar, em termos psicológicos. 
Ocorre que, uma mesma situação vivida por outro indivíduo pode não causar trauma. As di-
ferentes reações se dão por conta de como os indivíduos percebem o mundo. Vivências trau-
máticas têm o condão de adoecer psicológica e fisicamente quem as experimentou. O presente 
trabalho tem como objetivo geral relacionar traumas psicológicos e doenças físicas, principal-
mente no momento atual, em que o número de traumas cresceu consideravelmente por conta 
da pandemia de Covid-19 – cujo vírus vem sofrendo variantes que mostram a dificuldade de 
sua eliminação. No que tange à metodologia utilizada, é uma pesquisa bibliográfica descritiva 
e exploratória realizada com revisão de artigos que tratam de assuntos relacionados ao tema 
abordado. Em termos de resultados parciais foi observado que os autores, genericamente, com-
preendem que concepções de mundo são formadas de acordo com as experiências de vida - e 
são concebidas de acordo com a qualidade das relações com os cuidadores nos primeiros anos 
de vida. Quando vivências traumáticas afrontam e colocam em dúvida as visões de mundo do 
indivíduo, ele tende a reformular ditas concepções, podendo gerar um nível de estresse elevado, 
ou um estresse prolongado - o que altera o funcionamento do sistema de defesa do organismo 
deixando-o vulnerável e, portanto, suscetível ao adoecimento físico. A abordagem psicossomá-
tica tem como foco compreender a origem da sintomatologia e, assim, tratá-la na causa e não 
somente os sintomas apresentados.
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É por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) que muitos indivíduos têm acesso ao tratamento 
e cuidado da saúde mental de forma gratuita. No entanto, devido à grande demanda, o 
Sistema possui uma fila que ocasiona em uma escala grande de tempo esperando pelo serviço 
disponibilizado - acarretando prejuízos na vida dos usuários que necessitam. Por esse motivo, 
se faz extremamente importante ter políticas públicas, bem como campanhas eficazes de 
promoção e prevenção de saúde mental com meios comunicacionais que atinjam a população 
em geral para que a demanda diminua. Além disto, é necessário diminuir as filas de espera para 
que os usuários que procuram os serviços que englobam saúde mental possam ser atendidos o 
mais breve possível. Para isto, algumas abordagens eficazes são o aconselhamento e plantão 
psicológico, que visam acolher, proporcionar crescimento individual, bem como capacitar 
cada indivíduo a lidar com questões situacionais e atender a demanda recebida na saúde. Esta 
intervenção tem os seguintes objetivos: oportunizar um serviço de qualidade a quem necessita 
de aconselhamento breve e uma escuta qualificada por meio do plantão psicológico; diminuir o 
número de pessoas aguardando atendimento no SUS e que necessitam de um aconselhamento 
breve e ou triagem; ampliar a compreensão do sujeito a respeito do problema e buscar ações 
que visam contribuir para a diminuição do problema trazido; proporcionar um atendimento 
humanitário para a população que usufrui do serviço de saúde público. Este estágio beneficia 
a população que utiliza o serviço de saúde público localizado na cidade de Dona Emma/SC, 
com os pacientes encaminhados pelo psicólogo responsável na Unidade Básica de Saúde 
Mario Frare. Os encontros acontecem uma vez por semana num período de quatro horas, 
e tem duração de um semestre, com início em agosto de 2021 e término em novembro do 
mesmo ano. Essa prática possibilita diminuir o número de pessoas aguardando atendimento no 
SUS. Realizar o estágio na UBS traz inúmeros aprendizados e experiências importantes para 
o exercício da profissão. No decorrer de cada triagem, em cada acolhimento e aconselhamento 
é possível ver a interseção entre teoria e prática. Por meio de cada triagem realizada é possível 
exercitar a empatia, o acolhimento e uma escuta adequada, bem como ressaltar a importância 
do profissional da Psicologia neste ambiente.

Palavras-chave: Aconselhamento. Plantão Psicológico. Saúde Mental.
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USO DE JOGOS DIGITAIS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA A 
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A pesquisa analisa de que modo os jogos digitais podem ser usados como ferramentas pedagó-
gicas, contribuindo para a reflexão sobre seu uso para a aprendizagem de conceitos da língua 
inglesa. O interesse pelo tema surgiu a partir de leituras realizadas no Grupo Estudantil em 
Iniciação Científica (GEIC). Além disso, partiu-se de experiências previas com jogos do tipo 
quiz em aulas de Inglês, onde temas da aula foram abordados nos jogos, facilitando a com-
preensão pelos estudantes. Partindo disso, buscou-se entender através desta pesquisa se o uso 
de jogos digitais facilita a aprendizagem e qual fundamento científico embasa, ou não, esse fe-
nômeno  consistindo em uma pesquisa bibliográfica. O estudo se desdobrará em uma pesquisa 
participante, com o objetivo de levantar dados relativos ao uso de jogos no estudo da língua 
inglesa. Parte-se de duas hipóteses: 1 - O uso de jogos digitais contribui para a aprendizagem 
de conceitos da língua inglesa; 2 - O uso de jogos digitais não contribui para a aprendizagem de 
conceitos da língua inglesa. Os dados serão gerados a partir de dois instrumentos avaliativos a 
serem efetuados no início e final da ação pedagógica. Além disso, haverá um acompanhamento 
do processo de aprendizagem. Em seguida, irá se comparar os resultados para determinar se 
houve ou não melhora na aprendizagem conceitual da língua inglesa. Esses dados serão ana-
lisados estatisticamente. Os sujeitos do estudo serão duas professoras de língua inglesa e seus 
estudantes do 8 anos do Ensino Fundamental, separados em dois níveis de aprendizagem. As 
categorias de análise serão definidas a priori, sendo definidas pelo uso ou não de jogos digitais 
em sala de aula. Um grupo de estudantes fará o uso de gamificação nas aulas e o outro não. O 
próximo passo da pesquisa será planejar junto às professoras as práticas a serem realizadas.

Palavras-chave: Aprendizagem de Inglês. Educação Básica. Gamificação. 
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Segundo o Ministério da Saúde (2012) até o final do século XVIII o parto era um ritual das mu-
lheres realizado nas casas das famílias com o acompanhamento de parteiras. No final do século 
XIX começaram os processos de mudanças para tentar controlar esse evento biológico por parte 
da obstetrícia. O crescente número de cesáreas no Brasil indica a relevância da discussão a res-
peito do tema, pois se trata de uma violência contra a mulher. O descaso e o desrespeito com as 
gestantes na assistência ao parto, tanto no setor público quanto no setor privado de saúde, têm 
sido cada vez mais divulgado pela imprensa e pelas redes sociais por meio de relatos de mulhe-
res que se sentiram violentadas. Uma das queixas das mulheres é sobre o tratamento desrespei-
toso, incluindo relatos de terem sido mal atendidas, não serem ouvidas em suas necessidades e 
terem sofrido agressões verbais e físicas. Os efeitos indesejados das intervenções podem gerar 
novas intervenções (uso de substâncias para induzir o parto, rompimento de membrana, episio-
tomia), chamada “cascata de intervenções” - o que pode aumentar as chances e atratividade de 
escolher pela Cesária. O movimento do parto passa a ser encarado pelas mulheres como mo-
mento de medo e ameaça à vida, já que perdem seu papel de protagonistas tornando-se frágeis 
e submetendo-se a tecnologias muitas vezes violentas. Pelo desejo de evitar esse sofrimento, a 
cesariana passa a ser uma possibilidade de fuga e de proteção da dignidade, já que o parto va-
ginal pode ser considerado degradante. O objetivo do trabalho é conscientizar sobre a violência 
obstétrica informando de que maneira ocorre. O método utilizado para este trabalho foi a revi-
são bibliográfica de artigos científicos encontrados em bases de dados renomadas. A partir desta 
pesquisa foi possível entender como a realidade brasileira é caracterizada por um atendimento 
com abuso de intervenções cirúrgicas, muitas vezes humilhantes, em que há falta de informação 
às mulheres. E, até negação do direito ao acompanhante, o que é considerado um desrespeito 
aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, além de impacto significativo na saúde mental 
da mãe e do bebê. Pode haver, também, possíveis transtornos comportamentais de adaptação e 
ansiedade que são as consequências psicossociais mais comuns presentes entre as mulheres que 
sofreram violência obstétrica.

Palavras-chave: Impactos Psicológicos. Mulher Gestante. Violência Obstétrica
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O último ano da Graduação em Psicologia é marcado pelo período de estágios e se reserva pela 
união e relação entre a teoria e a prática psicológica dentro de um local escolhido pelo estagiário 
para que compreenda melhor a atuação profissional. Este trabalho visa apresentar a experiên-
cia de estágio em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), um dispositivo das 
Políticas Públicas de Assistência Social do nível de proteção básica que tem por objetivo pre-
venção às situações de risco social e vulnerabilidades e fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. O CRAS atende famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos com o 
objetivo de promover a autonomia e o exercício da cidadania e buscando auxiliar na superação 
das vulnerabilidades. O psicólogo é um dos profissionais de nível superior que compõe a equipe 
de referência, juntamente com os assistentes sociais e cargos de nível médio (agente adminis-
trativo e orientador/agente social). Realiza ações e intervenções interdisciplinares visando uma 
solução multifatorial do problema e articulação com as demais políticas públicas. Neste estágio 
tem-se como objetivo geral atuar como profissional-psicólogo dentro do CRAS e, como especí-
ficos, compreender a atuação do psicólogo no CRAS; conhecer a rotina geral; aproximar-se da 
comunidade atendida pelo serviço e realizar visitas domiciliares. O método usado para o desen-
volvimento do estágio tem sido as práticas profissionais pautadas nos fundamentos teóricos e 
no uso de instrumentos como a observação - a qual serve para conseguir informações sobre de-
terminados aspectos da realidade, examinando fatos ou fenômenos nos quais se deseja estudar. 
Ajuda o pesquisador a identificar questões e fatos nos quais os indivíduos não têm consciência, 
mas que orientam seu comportamento. Ela obriga o investigador a ter um contato mais direto 
com a realidade e é o ponto de partida da investigação social. Estando o estágio em andamento, 
os resultados parciais sinalizam que é possível perceber o trabalho de caráter preventivo, pau-
tando e esclarecendo direitos, orientando e buscando soluções para as demandas trazidas pelos 
usuários e provocando a autonomia e cidadania através dos grupos (SCFV) e nas visitas domi-
ciliares. As visitas domiciliares promovem a integração da equipe com a família e membros da 
comunidade, caracterizando a multidisciplinaridade. São um ótimo instrumento para conhecer 
e se aprofundar nas questões da pessoa assistida, podendo construir soluções condizentes com 
a demanda. Nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos são trazidas 
temáticas para a discussão e conhecimento geral, bem como, propostas atividades e dinâmicas a 
fim de elucidar o tema. Acontecem principalmente com crianças e adolescentes e visam o forta-
lecimento de vínculos e estimulação de potencialidades. Sendo isto, em prol de gerar mudanças 
e propiciar aos usuários o acesso e exercício de seus direitos.

Palavras-chave: CRAS. Psicologia. Social Comunitária.
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Tecnologias para facilitar a vida dos gestores agrícolas surgem diariamente, mas infelizmente, 
nem todas trazem uma experiência simples e agradável -tampouco, melhoram a comunicação 
dos agricultores com os fornecedores de produtos e serviços, como agropecuárias. As proprie-
dades agrícolas, sejam elas de pequeno ou grande porte, dependem da correta administração de 
diversas atividades. Lidar com estoque, compra e venda de produtos e a gestão financeira acaba 
deixando os produtores sobrecarregados. Diante das dificuldades enfrentadas, as inevitáveis 
perdas de lucratividade, bem como gastos desnecessários causam a diminuição da competiti-
vidade e rentabilidade nas atividades do campo. Sendo assim, pretende-se identificar oportuni-
dades para o uso de tecnologias no meio rural que possam auxiliar os agricultores na orçamen-
tação de suas lavouras durante as safras. Com isso em mente realizou-se uma entrevista junto 
a um agricultor e agropecuarista, a fim de identificar de forma precisa, as principais regras de 
negócio dos cenários. Com os resultados, foi possível apontar alguns gargalos no processo de 
orçamentação por parte do agricultor, sendo que a maior parte deles é causado pela dificuldade 
em encontrar os produtos mais indicados para suas lavouras, e ao mesmo tempo, que conte-
nham os valores mais atrativos. Já para o agropecuarista, o grande retrabalho durante o processo 
de negociação com o agricultor afeta suas tarefas diárias. A presença de um aplicativo móvel 
com o portfólio de produtos das agropecuárias poderia acelerar o processo de orçamentação 
realizado pelo agricultor, minimizando o retrabalho do agropecuarista nas negociações, e este 
foi o foco culminado em seu desenvolvimento. Como contribuição, esta pesquisa pretende me-
lhorar o processo de elaboração de orçamentos de lavouras e a comunicação entre agricultores 
e agropecuaristas.

Palavras-chave: Gestão Agrícola. Orçamentação. Tecnologia.
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O Balanced Scorecard (BSC) é uma das ferramentas de gestão que auxiliam no planejamento 
organizacional e tomada de decisão das empresas. Nesse trabalho foi feita uma revisão de lite-
ratura acerca do tema com o objetivo de ressaltar como é de fundamental importância utilizar 
ferramentas e metodologias, que quando aplicadas de forma prática, podem implementar e 
melhorar processos internos de empresas. Quando estão de acordo a cumprir essas adequações, 
conseguem melhorar a qualidade do serviço ou produto oferecido aos clientes no mercado - que 
como está mais competitivo, a tomada de decisões tem quer ser precisa e assertiva, algo que 
nem sempre é possível, porém é o caminho que mais se deseja em todas as ocasiões. O Ba-
lanced Scorecard é uma dessas ferramentas metodológicas criadas com a intenção de oferecer 
uma perspectiva geral dos setores mais importantes de quaisquer empresas, a fim de estabele-
cer um contexto ligando cada perspectiva com a intenção de tomar a melhor decisão possível. 
Cumprimento de metas, planejamento a longo prazo, capacitação e adaptação são alguns dos 
benefícios que o BSC pode trazer à uma organização com fins lucrativos - se for implantada 
adequadamente para suprir a demanda da empresa, dos colaboradores, e claro, dos clientes. Tal 
como a propaganda é a alma do negócio, o Balanced Scorecard serve até mesmo como uma pro-
paganda interna que evidencia para os empregados de diversas hierarquias, desde faxineiras até 
diretores, o quanto eles são valorizados tendo planejamentos feitos exclusivamente para eles. 
Assim sendo, se a satisfação com uma empresa já começa no seu interior, essa satisfação pode 
ser contagiante até o cliente final que relatará a sua experiência com a melhor forma possível de 
propaganda, indicando para os seus contatos.

Palavras-chave: Balanced Scorecard. Estratégia. Ferramentas de Gestão. 
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A tabela de classificação do campeonato brasileiro de futebol, também conhecido como Brasi-
leirão, apresenta o posicionamento das equipes participantes com posições pré-definidas para 
campeão, torneios continentais e rebaixamento. Entretanto, no decorrer do campeonato, a dis-
puta por estas posições envolve grupos diferenciados e à medida que as equipes ganham ou 
perdem jogos consecutivos passam a brigar por posições diferentes e a figurar em grupos di-
ferentes. Esta realidade nem sempre está demonstrada na tabela de classificação e o processo 
de análise baseia-se apenas em palpites. O uso de técnicas de mineração de dados no processo 
de classificação pode auxiliar a análise com critérios baseados em modelos matemáticos para 
projetar a evolução das equipes e determinar os grupos por similaridades, com variáveis que já 
existem na tabela de classificação. Neste processo recomenda-se o uso de técnicas de regressão 
linear, clusterização e probabilidades. O objetivo desta pesquisa é aplicar técnicas de minera-
ção de dados para melhorar a visualização da classificação de campeonatos de futebol, com 
intuito de demonstrar de forma clara a evolução e a posição de cada equipe no campeonato. A 
aplicação das técnicas de mineração de dados demonstrou que no campeonato realizado no ano 
de 2020 quatro clubes permaneceram no grupo que brigava pelo título. E, o clube que ganhou 
o campeonato apresentou a probabilidade 86% de pertencer ao grupo que brigava pelo título. 
O estudo baseia-se em acompanhar a evolução dos grupos com base em clusters, na evolução 
da pontuação com certo número de rodadas como valor histórico para projetar os pontos nas 
rodadas seguintes e na probabilidade que cada clube tem em cada um dos grupos. Os dados do 
campeonato atual estão sendo carregados no modelo de dados e o processo de mineração de 
dados está sendo avaliado para que a visualização da tabela de classificação se torne mais clara 
e com informações geradas por meio dos dados existentes. Como contribuição, esta pesquisa 
pretende melhorar o processo de análise de dados de jogos de futebol com intuito de demonstrar 
a possibilidade de prever a classificação e, futuramente, criar diferentes cenários para enrique-
cimento do modelo de mineração de dados.
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Esse artigo descreve um sistema ERP, suas vantagens, desvantagens e formas de implantação. 
Para alcançar os objetivos foi feita uma revisão de literatura sobre o tema. O modelo de sistema 
ERP (Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de Gestão) vem sendo muito adotado 
no mercado empresarial. Há diversos motivos que justificam a adoção em massa desse modelo 
de sistema. Estes motivos podem ser explicados com as vantagens que o Sistema Integrado de 
Gestão pode proporcionar. Dentre as vantagens pode-se obter a economia de custos, visibilida-
de do fluxo de trabalho, integração, relatórios, análises, inteligência de negócios, conformidade 
de relatórios, segurança de dados, gerenciamento de risco, colaboração entre empresa e cliente, 
escalabilidade, personalização, flexibilidade, e gerenciamento de clientes e parceiros. Por outro 
lado, o ERP possui algumas desvantagens, tais como: o custo do sistema - que inicialmente 
pode ser muito alto dependendo do porte da empresa, a necessidade de treinamento de fun-
cionários, custo de conversão de dados, sua complexidade e a sua manutenção. Além disto, o 
ERP não é capaz de resolver problemas de processo e política. A implementação de um ERP 
pode ocorrer de algumas formas, como descritas a seguir: o software pode ser encomendado e 
utilizado prontamente sem nenhuma mudança na implementação em relação ao primeiro mo-
delo desenvolvido; pode ser implantado, mas sofrendo pequenas ou poucas alterações a fim de 
mudar rotinas determinantes para o funcionamento do sistema dentro de uma determinada regra 
de negócio a qual a empresa utiliza; ou ainda, pode ser implantado sofrendo diversas mudanças, 
alterando toda a base em relação ao primeiro modelo desenvolvido.
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Possuir uma boa e organizada gestão de Tecnologia da Informação (TI) é um dos fatores mais 
importantes no atual cenário das empresas. A governança de TI é responsável por auxiliar nas 
tomadas de decisões e estratégias de negócios. Este estudo tem como objetivo principal analisar 
os resultados obtidos com a implantação de boas práticas ITIL no departamento de suporte de 
uma empresa de Tecnologia da Informação do Alto Vale do Itajaí. Esta pesquisa caracteriza-se 
como uma pesquisa aplicada e descritiva, de natureza qualitativa, sendo desenvolvida por meio 
de um estudo de caso único, que envolveu aplicação de um questionário semiestruturado em 
entrevistas em profundidade e observação participante. Para que o objetivo pudesse ser alcan-
çado, inicialmente foi realizada uma revisão da literatura onde foram apresentadas as fases do 
ITIL: estratégia de serviço, desenho de serviço, transição de serviço, operação de serviço e me-
lhoria contínua, além dos temas relacionados à pesquisa, como por exemplo: Governança de TI. 
Durante o desenvolvimento foi realizado o mapeamento do cenário inicial da empresa objeto 
do estudo de caso, seguindo com as sugestões e aplicações das boas práticas ITIL e posterior 
análise dos resultados. Como resultados, foi possível identificar uma melhora nos processos de 
atendimento do suporte. Houve uma maior agilidade nos atendimentos com acesso unificado 
ao Centralizador de Mensagens, facilitando a comunicação com o cliente e otimizando o tem-
po. Também foi perceptível a melhora na comunicação interna, nas tomadas de decisões no 
ambiente da empresa, e na efetividade dos atendimentos após ter ocorrido o nivelamento por 
meio dos treinamentos. Além disso, contribuiu de forma relevante com os princípios da empre-
sa - onde o foco é possuir um bom atendimento, que busca resolver os problemas dos clientes 
além do que solicitam, fornecendo um atendimento solícito e dando importância nas sugestões 
de melhorias apresentadas.

Palavras-chave: Governança de TI. ITIL. Sistemas de Informação.
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O setor farmacêutico tem sido considerado um nicho muito tradicional e importante para a 
sociedade. Por meio desse setor viabiliza-se o tratamento e a cura de diversas doenças, com 
a variedade de remédios disponíveis. Devido à pandemia de  Covid-19 iniciada no final de 
2019 surgiu um grande desespero para a população, ainda mais com o lockdown. O acesso aos 
medicamentos e produtos farmacêuticos foi uma dificuldade encontrada, mesmo as farmácias 
sendo consideradas serviços essenciais, a aglomeração preocupava os clientes. Algumas farmá-
cias realizaram o delivery de seus produtos recebendo os pedidos via WhatsApp devido à falta 
de um sistema específico que suprisse essa necessidade. A necessidade da construção de um 
aplicativo que gerencie o processo de comercialização de remédios e outros produtos farma-
cêuticos, além da utilização de técnicas de inteligência para auxiliar na procura ou indicação ao 
cliente, são os objetivos deste trabalho. A metodologia utilizada foi pesquisa aplicada e descri-
tiva com o objetivo de desenvolver uma aplicação web que utilize rotinas de inteligência para 
maior conversão em vendas. No processo de criação do aplicativo serão utilizadas as seguintes 
tecnologias ReactJs para criação da aplicação web: uma api rest utilizando a biblioteca Node 
JS, o banco de dados sendo o Postgres e também técnicas de DataScience, como por exemplo 
a técnica KNN (K-Nearest Neighbors) e RFM para as rotinas inteligentes e, por fim, o pro-
cesso de estruturação com base em engenharia de software. Ao final do processo pretende-se 
implantar em x farmácias e entrevistar os gerentes para melhorar o aplicativo. E, com base nos 
feedbacks realizar melhorias para agregar cada vez mais valor à solução.

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina. Delivery. Farmácias.
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O setor de cobranças destaca-se pela demanda do trabalho humano e tem muita oportunidade 
para crescimento com sistemas para automatizar os processos de cobrança - já que a grande 
parte das pessoas possui alguma dívida. O sistema seria responsável por avisar e notificar sobre 
os débitos pendentes. Existe muitas formas de diminuir a inadimplência, dessas a principal é a 
comunicação com o consumidor, ou seja, avisar sobre vencimentos, cobrar dívidas que estão 
em atraso, gerar propostas de pagamento, criar campanhas e cobranças extrajudiciais. A ne-
cessidade da construção de um aplicativo que gerencie o processo de negociação de débitos e 
campanhas, além da utilização de técnicas de interação com o usuário que facilite o processo 
de comunicação entre o fornecedor e o consumidor usando a plataforma WhatsApp, são os 
objetivos deste trabalho. Por isso a importância do uso da ferramenta para auxiliar o início da 
conversa. A ferramenta inicia o processo de conversa e o usuário continua com a abordagem 
humana, dessa forma podem ser fechados negócios ou acordos, aumentando o desempenho de 
quem a utilizar. A metodologia utilizada caracteriza-se como pesquisa aplicada e descritiva, 
pois seu objetivo é desenvolver um sistema para auxiliar as empresas nas conversas com seus 
consumidores. No processo de criação dos aplicativos serão utilizadas as seguintes tecnologias: 
desenvolvimento web com Laravel comunicando via API Rest com NodeJS para manipulação 
do WhatsApp Web usando e interagindo com banco de dados MySQL e o processo de estrutu-
ração com base em engenharia de software. Ao final do processo pretende-se implantar em uma 
central de eventos e entrevistar os gerentes financeiros, vendedores e usuários para enriquecer o 
processo e concretizar a eficácia da cobrança financeira com a utilização do aplicativo.

Palavras-chave: Automação. Sistema Financeiro. WhatsApp.
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Os softwares mais antigos, conhecidos também como sistemas legados, foram desenvolvi-
dos há algum tempo, muitas vezes há décadas. E, trazem consigo vários problemas como, por 
exemplo, limitações de operação, pouca documentação, alterações mal administradas, etc. Po-
rém, muitas vezes esses tipos de sistemas são vitais para um determinado negócio e funcionam 
de forma confiável. Neste caso, o sistema precisa passar por um processo de evolução, seja 
para atender aos novos ambientes computacionais, ou para implementar novos requisitos de 
negócio. Este processo é conhecido por reengenharia de software, que basicamente visa adap-
tar o sistema para que permaneça viável no futuro. Neste sentido, o presente estudo tem como 
objetivo principal detalhar sobre o processo de reengenharia de software em sistemas legados 
e apresentar um caso real sobre este processo ocorrido em uma instituição bancária. Para que 
o objetivo principal pudesse ser alcançado, este estudo foi constituído de uma revisão da li-
teratura onde foram descritos os conceitos sobre o processo de reengenharia de software e os 
sistemas legados. Seguiu-se do capítulo de desenvolvimento onde foi apresentado o caso real 
ocorrido em uma instituição bancária que teve seu sistema legado transformado pelo processo 
de reengenharia, visando atender o processo de globalização e modernização da instituição. Os 
dados do estudo foram obtidos por meio de entrevista em profundidade com um ex-funcionário 
do banco, que participou ativamente deste projeto. Por fim, como resultados observou-se que 
mesmo que os sistemas utilizados pelas empresas empreguem uma tecnologia dita como ul-
trapassada, precisam realizar uma análise detalhada e consciente sobre o valor de negócio que 
estes softwares representam, antes de tomar qualquer medida em relação a eles. Muitas vezes 
inúmeros sistemas legados são utilizados e diferentes decisões podem ser tomadas sobre cada 
um deles, desde a sua manutenção, adaptação ou até mesmo substituição completa por um novo 
software. Ainda no caso da substituição, cabe uma análise de viabilidade quanto à desenvolver 
este sistema ou adquiri-lo pronto no mercado.
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Este estudo tem como principal objetivo descrever as práticas adotadas em uma empresa de 
desenvolvimento de software relacionada à Segurança da Informação e LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados), na construção e manutenção de aplicações seguras. Após um estudo amplo 
sobre o tema, realizado em uma empresa de desenvolvimento de software na região do Alto 
Vale do Itajaí, ficou evidente a necessidade de adoção de práticas relacionadas à segurança da 
informação para que a empresa ficasse aderente aos requisitos da Lei 13.709, de 14 de agosto 
de 2018, também conhecida como LGPD. Para um melhor entendimento sobre o contexto, uma 
revisão da literatura foi realizada onde são apresentados os temas que envolvem as áreas de co-
nhecimento necessárias e aplicadas na empresa. A pesquisa constituiu-se como qualitativa, por 
meio de estudo de caso, onde a coleta de dados realizou-se diretamente no ambiente no qual a 
aplicação das práticas fora observada. Importante ressaltar que muitas das práticas adotadas já 
eram realizadas em alguns setores da empresa, porém, não de forma sistêmica o que impacta 
na qualidade e amplitude da realização delas. Culminou, assim,  no principal problema que é 
a falta de um padrão de segurança adequado ao desenvolvimento de softwares o que, por fim, 
resulta na baixa capacidade de garantia de privacidade de dados pessoais - justamente o foco da 
Lei. A partir da observação das práticas de segurança, um modelo temático foi elaborado tendo 
como eixos: Técnico, Cultural/Pessoal e Jurídico. Em seguida, para cada eixo uma subdivisão 
em áreas mais específicas fora realizada, obtendo-se como resultado as seguintes áreas: Desen-
volvimento, Produto e TIC (no eixo Técnico), Interno e Externo (no eixo Cultural/Pessoal). O 
eixo Jurídico não foi subdividido. Essa abordagem permitiu maior cobertura de ações e identifi-
cação clara de cada prática adotada de forma individualizada, enumerando-as sequencialmente 
dentro de cada área. Ao todo foram identificadas 42 práticas em uso, sendo algumas adotadas 
exclusivamente pelo advento de segurança com foco na LGPD e outras já existiam, sendo 
modificadas como necessário. Por fim, todas as práticas foram descritas de maneira individual. 
Como contribuição, a presente pesquisa pretende catalogar essas práticas e auxiliar outras insti-
tuições públicas e privadas na adoção delas no ambiente de desenvolvimento de software.

Palavras-chave: Desenvolvimento de Software. LGPD. Segurança da Informação. 
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Os computadores são utilizados para uma variedade de aplicações, desde pedir um prato de 
comida em um restaurante, até conectar pessoas de uma ponta a outra do mundo. Por vezes, 
pessoas que os utilizam não têm conhecimento sobre como esses aparelhos funcionam. Pen-
sando nisso, os estudantes pesquisadores do Grupo Estudantil de Iniciação Científica (GEIC) 
de uma escola da rede privada de ensino, situada no município de Rio do Sul/SC, decidiram 
pesquisar sobre eletrônica e suas propriedades. Para tanto, criou-se um aparelho simples: uma 
calculadora no Minecraft, e por fim foi confeccionado um material lúdico para ensinar as pes-
soas sobre como esses aparelhos funcionam. A base para todos os aparelhos eletrônicos atuais 
fundamenta-se no uso de código binário e portas lógicas. Esses componentes têm como base 
os dois estágios da luz: ligado e desligado, ou em termos técnicos: true (verdadeiro) ou false 
(falso). O código binário tem dois dígitos possíveis: 1, representando o valor true, e 0, signifi-
cando o valor false, que combinados formam qualquer número, letra ou dígito de um progra-
ma. As portas lógicas são onde os processos dos aparelhos acontecem. Elas processam vários 
códigos e produzem resultados. Portanto, nas operações matemáticas são necessárias várias 
combinações desses componentes. A operação matemática de soma usa as portas ‘and’ e ‘xor’, 
já para a subtração, a porta ‘not’ que inverte a soma, na multiplicação várias somas e na divisão 
uma combinação de todas as outras. Desse modo, tem-se todas as informações para criar uma 
simulação e testar se funciona. O simulador foi criado dentro do jogo Minecraft, com base nos 
recursos do próprio jogo. Um desses recursos são os circuitos de ‘redstone’, que têm proprieda-
des semelhantes à luz, assim como os recursos da eletrônica, sendo esta uma justificativa para 
seu uso na aprendizagem do funcionamento do código binário. A primeira etapa da confecção 
foi a investigação dos circuitos básicos da ‘redstone’ e sua ligação com as portas lógicas. Logo 
após, foram testadas várias combinações desses circuitos. Ainda a calculadora sendo um apare-
lho simples em relação aos outros equipamentos eletrônicos, é complexo e possui várias etapas 
de confecção. Por exemplo, há dificuldade em aplicar esses recursos para montar a operação 
de divisão no jogo, pois demanda o uso de todas as demais operações matemáticas. Destaca-se 
que esse projeto está em andamento, e ao fim da pesquisa será produzido um material de apoio 
pedagógico para mediar a compreensão da eletrônica.
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Rio do Sul é a capital do Alto Vale do Itajaí. Entre 5.565 municípios no Brasil, Rio do Sul/SC, 
segundo pesquisa da FIRJAN, é a 30ª melhor cidade para se viver - o IDH de Rio do Sul é o 
36º maior do Brasil, considerado muito alto. Historicamente, Rio do Sul surgiu em uma aven-
tura liderada pelo engenheiro Emil Odebrecht na tentativa de ligar a Colônia de Blumenau a 
Lages, facilitando assim a comunicação entre elas. Para Rio do Sul vieram os colonos dispos-
tos a enfrentar todas as vicissitudes do meio ambiente, num isolamento quase total devido às 
dificuldades de comunicação. O estudo tem por objetivo discorrer sobre a importância de Rio 
do Sul para o desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. O empreendedorismo em Rio do Sul ini-
cia com os colonos que vieram para a cidade tentar a sorte, mesmo com toda a dificuldade de 
comunicação com os grandes polos. Hoje a maior parte dos empreendimentos do Alto Vale en-
contra-se em Rio do Sul. O PIB de Rio do Sul, segundo o IBGE, é 47% de Serviços. A exemplo 
de grandes países, Rio do Sul hoje é um fornecedor de conhecimento, muito graças a Unidavi, 
que formou grandes profissionais. E, junto com o conhecimento, sempre vem a inovação com 
novas possibilidades surgindo. Rio do Sul atualmente é o Polo Industrial e Comercial da região 
do Alto Vale. Conta com grandes empresas na área frigorífica, metalúrgica e de jeans, além da 
área da saúde, que hoje já conta com clínicas cada vez mais tecnológicas e vêm se desenvol-
vendo mais, traçando o caminho que as outras cidades do Alto Vale devem seguir também para 
se desenvolverem cada vez mais. Rio do Sul também conta com a Agricultura como uma das 
áreas de atuação - como em outras cidades do Alto Vale, onde a Agricultura é uma das prin-
cipais fontes de renda, mas vem diminuindo, pois seu povo fica cada vez mais urbanizado na 
medida em que a cidade vem crescendo e se desenvolvendo. Rio do Sul deve crescer ainda mais 
nos próximos anos. Cada vez mais grandes empresas olham com bons olhos para a cidade, que 
tem tudo para se firmar não só como referência para o Alto Vale, mas também, no futuro, como 
uma cidade referência para Santa Catarina - tanto no comércio, quanto na indústria, e cada vez 
menos na Agricultura, serviço que fica para as cidades vizinhas.
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do Itajaí.
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O empreendedorismo é a forma de identificar problemas e oportunidades, investindo recursos 
e competências na criação de um novo negócio. Sendo assim, é uma forma de incentivar novas 
mudanças e gerar um impacto positivo. Em outras palavras, o empreendedorismo é a competên-
cia de criar um negócio do zero e administrar essa empresa para que tenha um retorno positivo, 
ou seja, que traga lucro aos envolvidos. Este trabalho consistiu em analisar o desempenho re-
cente do empreendedorismo na região do Alto Vale do Itajaí. Para atender ao objetivo proposto 
foram levantados dados e realizadas consultas em materiais de pesquisas que evidenciam esse 
forte impacto na região. Foi desenvolvida pesquisa bibliográfica com a finalidade de conceituar 
o empreendedorismo e sua contribuição em relação ao crescimento e pesquisa documental em 
sites confiáveis e que abordam esse tipo de assunto, sendo enquadramento qualitativo. Através 
das análises, percebe-se um alto crescimento nas áreas alimentícias (supermercados, restauran-
tes e lanchonetes) e vestuário. Já nas áreas de Serviços, os transportes de cargas tiveram um 
crescimento alto, pois, por ser uma região com muitas empresas, as mesmas optam por esse 
serviço e também, por ser uma forma mais acessível e mais segura na hora de transportar seus 
produtos. Ser empreendedor não significa apenas abrir um novo negócio, mas sim, de oportu-
nizar uma solução para muitos consumidores e para a sociedade como um todo. Surge como 
uma alternativa para a diminuição do desemprego e da falta de oportunidades. Além disso, em-
preender é a possibilidade de realização de um sonho: a de ganhar a vida fazendo o que se gosta.
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O presente estudo tem por finalidade fazer uma análise do Empreendedorismo e desenvolvi-
mento de ações empreendedoras locais, gerando conhecimento a respeito do tema, ou seja, uma 
pesquisa básica, que mostrará tipos e também algum exemplo de empreendedor. No que se re-
fere ao Alto Vale do Itajaí, há desenvolvimento de ações de empreendedorismo - a própria Uni-
versidade tem sua incubadora, que é um ambiente para potencializar ideias em novos negócios, 
que podem contribuir para o desenvolvimento regional. Sabe-se que o empreendedor possui um 
papel muito importante no processo de desenvolvimento local, pois um dos pontos dessa con-
tribuição é a geração de emprego e renda vindo dos pequenos negócios. Mas, empreender não é 
tão simples, precisa ter perfil e conhecimento. Percebem-se inúmeras iniciativas na área privada 
buscando novos nichos de mercado, mas pouco se vê de incentivo e ações públicas para mobili-
zar possíveis empreendedores. Há iniciativas que deram muito certo, e aqui há de se considerar 
um momento bastante frágil que foi e está sendo este da pandemia. Cita-se um empreendedor 
de negócios que criou sua empresa visando atender grandes festas e encontros de pessoas. E, no 
momento em que todos tiveram que deixar de se encontrar, ele criou o choop em garrafa, para a 
família e pequenos grupos, alavancando seu negócio. Também percebe-se muitos negócios que 
acabaram por conta de falta de visão e busca de novas possibilidades. Contudo, as necessidades 
vão surgindo e novas possibilidades podem estar sendo trabalhadas, já que o mundo não para 
e a geração de renda e valor estará sempre como meta de vida na sociedade. Pode-se observar 
nesta breve análise que: há possíveis potenciais empreendedores e área de aplicação de novos 
projetos que aparecem nas dificuldades e, precisa-se de geração de trabalho e renda num mo-
mento em que todos buscam serem atendidos com valor.
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Room Service é um aplicativo pensado para facilitar a vida. Esse novo tipo de serviço coloca à 
disposição a solução para qualquer tipo de problema. Imagina-se chegando em casa de madru-
gada e descobrir que perdeu as chaves. Ou então, esqueceu o aniversário da mãe ou da esposa e 
não tem desculpas plausíveis para consolar a pessoa querida. Com o Room Service no celular, 
em segundos se tem acesso ao chaveiro, ou ao disk festas que fornece bolos, doces ou lembran-
ças. Através deste aplicativo pode-se usar o Smart Detective, um serviço de Drones que mostra 
em tempo real o que está se passando na residência e nas imediações. Esse app disponibiliza 
qualquer tipo de profissional como chefes de cozinha, camareiras, enfermeiras, cabelereiros, 
pedreiros tudo que imaginar ao seu dispor. Ainda, oferece o Just in Time, onde será possível 
conseguir um empréstimo de emergência, em caso de problemas de saúde, ou acidentes, perdas 
ou bloqueios de cartão. E, o melhor, consultas com o médico de confiança de forma virtual a 
qualquer momento - são incontáveis as soluções que estarão na palma da  mão. Esse tema foi 
pensado devido ao grande número de aplicativos que deve-se baixar para ter acesso a serviços 
essenciais, o que prejudica o funcionamento o tornando lento. Esse aplicativo preserva a vida 
útil do aparelho celular. Os resultados foram colhidos de pesquisa qualitativa usando ferra-
mentas do Google, e revistas especializadas. Conclui-se que atualmente existem milhares de 
aplicativos disponíveis os quais muitas vezes oferecem riscos às informações pessoais facili-
tando o acesso para os piratas de computador. Outros oferecem soluções milagrosas e só trazem 
spam com publicidade enganosa. Muitas pessoas recorrem a estes por falta de informação ou 
por falta de uma alternativa mais completa como o Aplicativo Room Service. Ficou evidente 
que o desenvolvimento dessa nova tecnologia sem dúvida oferecerá segurança, comodidade e 
mais espaço na memória do celular. Nos dias atuais nossos segredos estão gravados na memória 
digital, sem dúvida essas informações não tem preço. Por esse motivo quanto mais compacto 
melhor. Um único aplicativo para tudo que precisamos facilita o monitoramento. Seria uma 
sugestão valiosa para as empresas especializadas em criação de soluções digitais.
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A demanda crescente de produtos e serviços oriundos da agricultura familiar pelos consumi-
dores urbanos e políticas públicas tem mostrado um grande potencial gerador de renda para 
as propriedades rurais relacionados a empreendimentos agroindustriais, agrícolas e não agrí-
colas, produtos com agregação de valor, turismo rural. E, mesmo os produtos vegetais in na-
tura classificados, padronizados e rastreados. O objetivo deste trabalho foi assessorar famílias, 
organizações e entidades ligadas à agricultura familiar visando através de assistência técnica, 
pesquisa e extensão rural gerar renda para as famílias agricultoras por meio da agregação de 
valor e comercialização de produtos e serviços oriundos das propriedades rurais de acordo com 
as demandas da sociedade. Também implementar ações que promovam a organização social e 
a gestão dos empreendimentos (agrícolas e não agrícolas) e das organizações da agricultura fa-
miliar. O estudo foi desenvolvido utilizando os métodos preconizados pela extensão rural. Teve 
como foco cooperativas, associações, grupos informais e empreendimentos da agricultura fa-
miliar desenvolvendo atividades de gestão nas áreas: organizacional, comercialização e marke-
ting, processo agroindustrial, pessoal, finanças e custos. A abrangência foi o território do Alto 
Vale do Itajaí e a equipe responsável foi formada pelo líder regional, equipe de apoio regional 
e técnicos municipais envolvidos diretamente. A interface se deu entre os programas Gestão de 
Negócios e Mercados (GNM); Capital Humano e Social (CHS); Desenvolvimento Socioam-
biental (DAS); Cadeias Produtivas e o Centro de Treinamento de Agronômica (CETRAG), com 
apoio das políticas públicas e programas governamentais. Resultou em técnicos e agricultores 
capacitados na área de gestão dos empreendimentos e das organizações da agricultura fami-
liar, novos empreendimentos implantados, empreendimentos legalizados, rastreados, turismo 
rural na agricultura familiar, organizações da agricultura familiar fortalecidas e ampliação da 
comercialização para o mercado institucional (PNAE e PAA) regional e/ou estadual. Existem 
áreas no meio rural que contam com pouca ou nenhuma assistência. Áreas em que a atuação da 
EPAGRI foi fundamental, entre elas as organizações, agroindústrias, mercado, gestão, turismo 
e artesanato - o que justifica a aplicação de projetos que, em síntese, propõem adequar os em-
preendimentos já existentes e estimular novos de acordo com as demandas e legislações perti-
nentes, gerando renda a partir de produtos e serviços com características próprias, cultivando e 
difundindo o diferencial: “Aqui tem EPAGRI”.

Palavras-chave: Agregação de Valor. Agricultura Familiar. Comercialização. 
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A produção de amoras americanas visa gerar para a região uma nova alternativa de plantio - 
com menos ou até nenhum uso de agrotóxicos nas plantas, trabalho manual, manuseio fácil, 
rentável, com pouca ocupação territorial. A beleza das flores, frutos e até mesmo a planta pode 
ser um chamativo turístico, oferecendo “colha e pague’’ e seção de fotos na época de floradas 
das amoreiras. Além de uma oferta diferente do que já vem sendo cultivado atualmente, o obje-
tivo também foi mostrar os benefícios da fruta, sendo consumida em sucos, in natura, geleias ou 
mesmo congeladas e usadas em preparos de sorvetes, molhos, coberturas de tortas ou em deco-
rações de pratos. Foi realizada pesquisa bibliográfica exploratória com enquadramento metodo-
lógico qualitativo e observações in loco. A plantação observada está localizada em Petrolândia 
(SC) com início produtivo em 2019, com apenas duas mudas da planta na propriedade. No 
primeiro ano de produção a colheita rendeu em torno de 18 kg, hoje em 2021 a propriedade 
já conta com mais de 350 mudas da fruta, com produção média esperada para a próxima safra 
de 3kg da fruta por planta. A produção de amoras americanas mostrou-se um fator importante 
para a economia local, uma vez que pode gerar mais empregos, interligando-se indiretamente 
com diversos comércios (ex: compra de embalagens para venda do produto congelado, vidros 
para venda das geleias, adubos...). O local de produção pode se tornar um ponto turístico ofe-
recendo a colheita de amoras, ensinando como fazer o plantio e venda do produto pronto para 
consumo. Foi observado, ainda, que o produto oferece facilidade em seu cultivo, por ser uma 
planta com uma produção de mudas muito rápida, com baixo investimento e início produtivo 
rápido. Apesar de ainda ser uma fruta pouco conhecida, seus benefícios são muitos. Ressalta-se 
importância do consumo de frutas vermelhas: neste caso a amora americana, pois são ricas em 
vitamina A e C, ferro, fósforo, cálcio e além de tudo têm um baixíssimo índice calórico.

Palavras-chave: Benefícios. Plantação. Saúde. 
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A identificação dos potenciais atrativos turísticos de um município possibilita ao poder público 
a execução de programas e ações para o incentivo ao empreendedorismo, e ainda a identifica-
ção da infraestrutura necessária para o desenvolvimento do turismo na região. O objetivo do 
trabalho foi identificar os atrativos turísticos existentes em Leoberto Leal/SC e quais possuem 
potencial histórico, natural, cultural e rural que podem ser explorados, visando a inclusão do 
município na Rota Turística da Microrregião da Cebola. Para o referido trabalho foi utilizada a 
pesquisa básica, exploratória, através de sites de turismo e do portal do município e bibliográfi-
ca, com abordagem qualitativa. Verificou-se que Leoberto Leal, composto por 22 comunidades, 
tem uma beleza natural formada por morros, colinas, cachoeiras, quedas d’água, riachos, grutas 
e trilhas naturais que oferecem um aspecto romântico e pacato ao município com grande po-
tencial para o turismo de natureza e ao agroturismo. Um pouco da história dos imigrantes pode 
ser conhecida no museu Lindolfo, localizado na praça central da cidade. Já o calendário festivo 
é organizado pelas comunidades de acordo com os santos padroeiros, que tem como cardápio 
típico o churrasco com bolo ou galinha recheada com bolo, uma herança da colonização alemã. 
Além das festas paroquiais, também se comemora o Dia do Colono e do Motorista com desfile 
de máquinas agrícolas enfeitadas com os produtos naturais, premiações e sorteio de brindes e o 
Dia do Município com as tradicionais apresentações artísticas e baile show. A pesquisa foi rea-
lizada com base no portal do município, dados de sites de turismo do Estado e em consulta ao 
livro que conta a história de Leoberto Leal. Verificou-se no site oficial do município que há um 
link disponível para a divulgação dos pontos turísticos, porém percebe-se que nesse link faltam 
muitas informações que poderiam divulgar ainda mais o potencial turístico. Verificou-se, ainda, 
que o município não está incluso em nenhuma instância de governança regional de turismo, 
que além de ficar fora da Rota Turística do Estado ainda o impossibilita de receber recursos do 
Ministério do Turismo. Apesar de apresentar grande potencial turístico, falta ainda o estímulo e 
a implantação de infraestrutura pelo poder público. Dentre as inúmeras infraestruturas necessá-
rias observou-se: a falta de um ponto de informações ao turista; a falta de um pórtico na entrada 
da cidade e o não mapeamento, infraestrutura básica e sinalização das cachoeiras e grutas. 
Ainda, verificou-se que seria uma infraestrutura muito importante para o desenvolvimento do 
turismo no município, o asfaltamento da SC 408, que liga Leoberto Leal à BR 282, passando 
pela Estrada dos Tropeiros, o que possibilitaria servir de rota econômica e turística.

Palavras-chave: Agroturismo. Atrativos. Infraestrutura.
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DE POTENCIAL TURÍSTICO EM CHAPADÃO DO LAGEADO

Simone Iara da Silveira
simone.silveira@unidavi.edu.br

Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br

Luciana Patrícia Rosa Dias
luciana.dias@unidavi.edu.br

O objetivo deste trabalho é identificar os potenciais que existem no município de Chapadão do 
Lageado/SC e afeiçoar os pontos turísticos existentes, possibilitando auxiliar o poder público 
municipal/estadual e federal a realizar ações e programas/projetos de incentivo ao empreende-
dorismo. Visto que necessita-se incluir o município em Roteiros Turísticos tanto no Alto Vale 
como na Serra Catarinense. Para o referido trabalho foi utilizada a pesquisa básica, exploratória 
através do portal do município e bibliográfica, com abordagem qualitativa. Averigou-se que 
Chapadão do Lageado é composto por 11 localidades, seu relevo é constituído de superfícies 
planas com ondulações e é rodeado pela Serra Geral. O solo possui fertilidade e textura variá-
veis, que por ser planalto favorece em muito a economia do município, baseada essencialmente 
por agricultura - com aproximadamente 600 pequenos agricultores. Diante da beleza existente, 
o município possui grande potencial para o turismo rural/agroturismo. Observou-se que o po-
der público vem realizando investimento para o incentivo ao turismo, como a construção do 
Mirante com passarela de vidro denominado Bráulio Inácio para observar uma linda cachoeira - 
onde é possível realizar acesso à parte inferior da mesma através de uma trilha; portal turístico; 
mirante da serra; manutenção e limpeza da trilha embaixo da cachoeira, bem como, da serra da 
santa. O centro da cidade conta com a Praça da Fé que possui o Cristo com mais de três metros 
de altura e a bíblia, que atrai os turistas. Neste local há uma construção para informações turís-
ticas, porém ainda não está em funcionamento. As festas das comunidades são organizadas de 
acordo com os santos padroeiros/calendário religioso, que tem como cardápio típico o churras-
co, bolo, galinha recheada, sopa e demais alimentos culturais. Fato importante a destacar é que 
nestes eventos muitas pessoas que não residem mais no município voltam para os reencontros 
com familiares e amigos. Verificou-se, ainda, que o município está incluso na rota Caminhos 
do Campo onde o sítio Grach/Bilk vem se estruturando para acolher os turistas. Apesar de apre-
sentar grande potencial turístico necessita-se ainda estimular os munícipes a empreender nesta 
área, pois a estrutura para acolher o turista ainda é precária. É necessário hospedagem, alimen-
tação, mais pontos turísticos ou propriedades rurais com atrativos para que o turista permaneça 
mais tempo no município, gerando maior rentabilidade econômica.

Palavras-chave: Atrativos. Empreendedorismo. Potencial Turístico.



459

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - EMPREENDIMENTOS NA REGIÃO DO 
ALTO VALE DO  ITAJAÍ

Carlos Claudino
carlosclaudino@unidavi.edu.br

Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br

Luciana Patrícia Rosa Dias
luciana.dias@unidavi.edu.br

O desenvolvimento de novos negócios (empreendimentos) adaptados ao ambiente regional exi-
gem o desenvolvimento de hábitos organizacionais, habilidades de gestão, além de inteligência 
emocional, para tomadas de ação assertivas. A pandemia, com o período de isolamento social,  
trouxe também a necessidade de desenvolver melhores ações diante de diversos nichos de mer-
cado – utilizando-se ainda mais a interação virtual em conjunto a serviços delivery (ato de 
entrega em casa). O estudo tem por objetivo melhor atender a necessidade da população e, con-
sequentemente, contribuir para o desenvolvimento regional. Cada empreendimento possui suas 
particularidades, por isso é difícil determinar cada critério utilizado em suas tomadas de ação. 
Porém, é sabido que se faz necessário a utilização de feedback para melhorias em diversos ra-
mos de uma organização, como também a relação entre fornecedores, colaboradores e gerencia. 
Assim será possível melhorar constantemente os processos necessários para a continuidade das 
atividades que geram valor. Não é possível determinar de forma certa e objetiva, em números, 
como os diversos empreendimentos da região se comportam. Mesmo sem ter dados concretos 
sobre cada ramo das diversas organizações (empreendimentos) da região, hoje é possível veri-
ficar através de comentários em plataformas como “Delivery Much”, quais os estabelecimentos 
que melhor atendem a necessidade dos clientes. E, diante do estudo na disciplina “Empreen-
dedorismo e Inovação” do curso de Gestão Comercial da Unidavi, é possível compreender a 
complexidade envolvida em uma boa prática de gerenciamento de um empreendimento, para 
que este tenha desenvolvimento satisfatório - desde sua elaboração através da construção de 
um modelo de negócio, a seu planejamento estratégico. Visa-se constante desenvolvimento de 
produto ou serviço, tendo como base referencial o Design Thinking como uma das ferramentas, 
para que o negócio se mantenha ativo mesmo após anos de funcionamento.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Desenvolvimento. Inovação. 



460

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

EMPREENDEDORISMO EM NOSSA CIDADE

Fernando Bruder
fernando.bruder@unidavi.edu.br

Luciana Patricia Rosa Dias
luciana.dias@unidavi.edu.br

Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br

Há na região do Alto Vale do Itajaí fartura em possibilidades de criação de empresas e novos ne-
gócios. De grande riqueza, cultura agrícola e qualidade de vida, é uma região visada por empre-
sas e empreendedores. Assim, percebe-se que o mercado não está saturado como muitos vêem e 
acreditam estar. O mercado está aberto, com grandes e infinitas possibilidades, sem limitações. 
Com a evolução dos meios tecnológicos, possibilidades vêm se multiplicando em todos os 
níveis e setores. E, ainda está em evolução, pois novas empresas e empreendedores estão se  
instalando no Alto Vale. Pode-se ver muitos exemplos de negócios e empreendimentos criados 
e em desenvolvimento. A modalidade de Micro Empreendedor Empresarial, por exemplo, vem 
formalizar e trazer para a legalidade um grande número de empresas e profissionais liberais que 
estava na informalidade. Sem muitos investimentos há profissionais com espírito empreende-
dor. Porém, vê-se que os empreendedores poderiam ter mais apoio, pois não existe incentivo 
por parte de entidades públicas, pois a grande maioria faz investimentos e monta negócios sem 
qualquer preparo e orientação - que, por falta de proatividade não busca e não se prepara para 
o caminho que há por vir. Deve-se dar apoio, instrução, orientação evitando-se assim a falência 
de empresas por falta de conhecimento do mercado. Assim, percebe-se que há uma necessidade 
específica para apoio a estes empresários. Tem-se a possibilidade de apoio como, por exemplo, 
o Núcleo Gerador de Empresas de Desenvolvimento Integrado de Incubação (GTEC/Unidavi), 
Sebrae, entre outros órgãos e empresas que possuem conhecimento e capacidade para dar toda 
orientação e capacitação para empreendedores e investidores.

Palavras-chave: Capacitação. Empreendedorismo. Investimento.
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Os investimentos por parte da iniciativa privada no Turismo em Ituporanga, estão sendo vistos 
com a implantação do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor no centro da cidade. 
Empreendimento este que conta com total apoio logístico e político da municipalidade, moti-
vando a partir de então a administração municipal a realizar amplo trabalho de envolvimento 
comunitário nas ações relacionadas ao Turismo. O objetivo é preparar a cidade e o entorno, 
nos munícipios denominados como microrregião produtora de cebola, para receber os turistas 
e adaptar-se a este novo momento. Esta preparação passa por adequação às legislações vigen-
tes, treinamento e capacitação das pessoas, principalmente a motivação por novos empreen-
dimentos relacionados ao Turismo, que atendam as necessidades de atrativos, alimentação e 
hospedagem dos turistas que se pretende receber. Para esta transição e reconhecimento como 
cidade turística iniciaram-se as atividades de orientação, inicialmente das pessoas envolvidas 
diretamente. Também foi criada a Secretaria Municipal do Turismo, que passa a ser responsável 
por estes encaminhamentos. A criação de um Plano Municipal de Turismo se fez necessário, e 
para tanto foi contratado empresa especializada. Neste Plano o envolvimento de comerciantes e 
empresas que já têm atividades relacionadas ao Turismo foi fundamental, passando este público 
também por reuniões de capacitações, treinamentos e orientações diversas, que perpassam por 
legislação, atendimento e incentivos a iniciativas inovadoras. Como resultados obtidos num 
primeiro momento já há o cadastramento das empresas com atividades relacionadas ao Turismo 
no Cadastur do Ministério do Turismo, procedimento importante para diversas ações do setor, 
seja individualmente e também de interesse coletivo - inclusive para viabilizar possibilidades 
de financiamentos do setor a juros mais acessíveis. A criação e oferta do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão do Turismo pela Unidavi  é também resultado desta mobilização. Mas, 
o grande destaque de toda a movimentação em torno do Turismo até o momento foi o despertar 
de interesse por novos empreendimentos na área. Surgem diversos empreendedores que vi-
sualizam oportunidades neste segmento, principalmente no meio rural. Pode-se concluir que o 
despertar para o Turismo, mesmo que ainda nesta fase de preparação para se tornar uma cidade 
turística, já nota-se avanços em alguns segmentos da economia local - como em materiais de 
construção e mão de obra relacionada à construção de chalés e pousadas. Bem como, a oferta 
de cursos de manipulação e preparo de alimentos, atendimento, entre outros. Há grande expec-
tativa de crescimento num futuro próximo para o setor na região, principalmente, na cidade de 
Ituporanga.

Palavras-chave: Investimentos. Treinamento. Turismo.
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O mundo vive um momento caótico, com uma sociedade cada vez mais egoísta e um grande 
aumento no número de pessoas com transtornos mentais, principalmente durante a pandemia 
de Covid-19. Dentro das empresas, essa situação reflete diretamente no relacionamento entre os 
fornecedores, colaboradores, gestores e clientes e, consequentemente, nos produtos e serviços 
ofertados e nos resultados financeiros. Na esfera ambiental ocorre também a degradação do 
meio ambiente que posteriormente refletirá em toda a sociedade, gerando um círculo vicioso. 
O objetivo é compreender o conceito de humanização nas empresas e a sua importância nos 
dias atuais e futuros. Foram realizadas pesquisas dos tipos básica, exploratória e bibliográfica. 
O embasamento metodológico foi o qualitativo. Foram utilizadas algumas ferramentas on-li-
ne como o Google e Mentor Web Unidavi (Biblioteca Virtual - e-Books), pesquisas em sites, 
blogs e livros. Os seres humanos são produtores de necessidades fisiológicas e psicológicas, 
sendo básicas e individuais. Pode-se entender o conceito de humanização nas empresas como 
o cuidado e respeito às necessidades humanas. Essas necessidades podem mudar com o tempo 
dependendo de variados fatores como, por exemplo, a situação caótica em que o mundo vive 
com a pandemia. A saúde física, mental e emocional das pessoas estão sendo afetadas fazendo 
com que não consigam mais desempenhar suas funções com eficiência. Partindo da premissa 
de que o ser humano é o recurso mais importante dentro de uma organização, pode-se concluir 
o quanto é importante e necessário a implementação do conceito dentro e fora das empresas, 
trazendo qualidade de vida no trabalho e uma busca contínua por melhorias na relação entre as 
pessoas, os processos de trabalho, os produtos e serviços e o impacto no meio ambiente. Atual-
mente existem muitas empresas com o propósito de contribuir para um mundo melhor, e que já 
adotaram o conceito de humanização em suas culturas organizacionais. Os resultados obtidos 
são satisfatórios, tanto nos lucros e crescimento da empresa como na qualidade de vida de toda 
a sociedade. O tema abordado vem sendo discutido e, por ser amplo, requer uma metodologia 
de pesquisa mais robusta.
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O desenvolvimento regional conta com a atuação de uma empresa familiar na cidade de Salete/
SC. A Rohden Artefatos de Madeira tem um papel importante para a economia e empregabi-
lidade. Além disso, está buscando aderir à tecnologia inovando com o trabalho de robôs na 
linha de produção de portas. A tecnologia cada vez mais está ganhando espaço em pequenas, 
grandes e médias empresas. Por muitas vezes acaba mudando o conceito inicial da empresa 
de que somente serviços que exigem grande esforço geram resultados e que com o avanço do 
mundo tecnológico muitas pessoas irão perder seus empregos. Muito pelo contrário, depen-
dendo do segmento é uma ótima oportunidade de minimizar impactos à saúde, à sociedade 
e gerar mais ofertas de emprego. Com maior produção, irão surgir mais pedidos e a empresa 
e seus colaboradores podem alcançar resultados. A introdução de robôs na linha de produção 
deu-se na constante busca de inovação para melhor acabamento das peças desenvolvidas. Um 
setor específico teve a contribuição dessa tecnologia. Uma nova forma de trabalho teve que ser 
avaliada e inserida para que esta ferramenta apresentasse a contribuição almejada dentro da 
linha de produção. A novidade motivou colaboradores a se dedicarem mais para operar essa va-
liosa ajuda. Com o investimento dos robôs na linha de acabamento/pintura, a empresa Rohden 
cada vez mais conquistou espaço no mercado, oferecendo produtos de qualidade. Abriu opor-
tunidades de conhecimento, crescimento profissional e mão de obra qualificada, diminuindo o 
trabalho braçal e fornecendo benefícios ergonômicos aos colaboradores. Na parte de produção, 
pode elevar a qualidade do acabamento dos produtos e melhorar a produtividade. Com o uso 
da tecnologia dos robôs na linha de produção de portas abriu-se um leque de possibilidades e 
crescimento regional, além de mais agilidade no acabamento dos produtos e na entrega. Com 
isso, toda a região é beneficiada, gerando mais empregos e oportunidades. Muitas famílias da 
cidade e redondezas apresentam sua renda vinda desta empresa que hoje é uma das maiores e 
melhor estruturada para se trabalhar em Salete/SC.

Palavras-chave: Indústria. Inovação.Tecnologia.
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Com a chegada da pandemia muitas pessoas tiveram que fechar as portas de seu empreendi-
mento temporariamente ou definitivamente - ao contrário da família Krüger, de Trombudo Cen-
tral. Os proprietários da Krüger Haus,  após fecharem as portas por seis meses, como exemplo 
de empreendedorismo ofereceram uma atração inovadora. O objetivo do estudo é analisar um 
empreendimento inovador que em meio ao isolamento social buscou promover lazer familiar 
com total segurança. Com enquadramento metodológico qualitativo realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica, básica e exploratória no site oficial da pousada e entrevista com os proprietários 
da Krüger Haus. A família criou na propriedade um sistema de piquenique no jardim da casa 
para que as famílias visitantes pudessem conhecer o local e aproveitar os atrativos respeitan-
do todos os protocolos sanitários. A ideia inovadora trouxe muitos resultados positivos para o 
empreendimento local. Em pesquisa, ainda foi possível perceber que, além do piquenique, as 
pessoas poderiam adquirir o conhecimento de toda a história e a cultura do local (que possui 
arquitetura colonial, com influência alemã, caracterizada pela técnica enxaimel, com estruturas 
em peças de madeira canela). Também observou-se que são feitas inúmeras brincadeiras para 
que as pessoas possam passar um dia descontraído e com o preço bem acessível. Concluiu-se 
que a proposta foi desafiadora nos dias atuais, porém, com um pouco de “faro empreendedor’’ 
e ideias inovadoras, o número de visitantes aumentou após o período sem atividades. A beleza 
do local chama a atenção dos visitantes, com belezas naturais e a contação de histórias do local 
que os leva à uma viagem de volta no tempo e à uma experiência única. Também percebeu-se 
que a Krüger Haus inova a cada dia.

Palavras-chave: Cultura. Empreendedorismo. Inovação.
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Lages/SC pode oferecer uma experiência única na terra que foi rota dos tropeiros e berço do 
turismo rural, o que implica em revitalizar os espaços, investir na infraestrutura, na divulgação, 
na segurança e também em capacitações para profissionais. Pode, assim, ser implantado um 
roteiro turístico atrativo ao público e que trará benefícios à economia da cidade. O estudo tem 
como objetivo promover e oferecer à população um conhecimento maior sobre os pontos turís-
ticos do município de Lages. Busca-se melhorar a infraestrutura dos mesmos, e fomentar sua 
divulgação através de campanha publicitária em parceria com a prefeitura local e torná-los mais 
atrativos para turistas e moradores. Foi realizada uma pesquisa básica, bibliográfica, explorató-
ria, com enquadramento metodológico qualitativo. Foram obtidos dados subjetivos através de 
artigos, sites e livros. Através da pesquisa observa-se pontos positivos que facilitam a criação 
de um roteiro turístico para a cidade, pois na região existem fazendas centenárias que, cada vez 
mais, estão se adaptando para receber turistas. A cidade conta também com belas paisagens e 
monumentos históricos. A pesquisa apontou melhorias que ainda precisam ser realizadas para 
receber os visitantes, sendo estes problemas causados pela falta de investimento público. Foi 
possível observar, ainda, que Lages possui um legado patrimonial esquecido por seu governo e 
moradores, mas que através de melhorias pode agregar valor ao empreendedorismo e desenvol-
vimento de ações de empreendedorismo local. Pode-se concluir que é possível implementar um 
roteiro turístico no município de Lages, pois possui um setor de hotelaria, pousadas e turismo 
rural atrativos que consegue trazer acolhimento e conforto aos turistas e visitantes.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Infraestrutura. Turismo.
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A busca por melhores condições de trabalho e remunerações justas impactou fortemente o cos-
tume enraizado em trabalhadores do Alto Vale do Itajaí, principalmente no público recém-in-
serido no mercado de trabalho, a deixar de procurar emprego em grandes empresas - onde a 
possibilidade de crescimento é baixa e difícil, a buscar oportunidades em novos empreendimen-
tos que crescem na região. O estudo tem por objetivo apresentar de que forma o empreendedo-
rismo presente e crescente nas cidades do Alto Vale do Itajaí estabiliza e desenvolve a região. 
O aumento do empreendedorismo nesta região se deu por vários fatores, entre eles: menor 
burocracia, mão de obra qualificada e busca por inovação. Somado a isso, empreendimentos 
mais atrativos, com mais flexibilização em horários e locais de trabalho, tecnologia e planos 
reais de carreira têm sido cada vez mais procurados. O Alto Vale do Itajaí tem o poder de ser 
reconhecido como uma região de oportunidades. A região, que hoje abriga várias empresas do 
ramo tecnológico, industrial e de agronegócio atrai e vem sendo reconhecida cada vez mais por 
grandes organizações nacionais e internacionais, o que influencia no aumento do fluxo econô-
mico. Falando-se na questão de desenvolvimento, a capacidade econômica esté sendo seguida 
por vários fatores, e uma das primeiras concepções é a melhoria da qualidade de vida. Enquanto 
muitos estados ainda se recuperam da grande crise consequente da pandemia de Covid-19, San-
ta Catarina tem se mostrado um dos mais capazes de superar as dificuldades e se restabelecer. 
Durante essas adversidades, muitas empresas encontraram oportunidades e seguem ajudando 
no restabelecimento de toda a sociedade. 

Palavras-chave: Alto Vale do Itajaí. Desenvolvimento. Empreendedorismo.



467

RESUMOS - XI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (26 - 28 DE OUTUBRO DE 2021)

O PODER DO MARKETING NA PROPAGAÇÃO DO TURISMO RURAL OU DE  
EXPERIÊNCIAS

Gabriela da Silva
silvagabriela@unidavi.edu.br

Luciana Patricia Rosa Dias
luciana.dias@unidavi.edu.br

Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br

A pandemia de Covid-19 trouxe consigo diversas mudanças no mundo moderno, não somente 
nos parâmetros da saúde mas também no modo de vida das pessoas. Obrigadas a ficar dentro 
de casa por meses, consequentemente gerou uma demanda reprimida envolvendo o turismo de 
experiência na população. No entanto, é de extrema dificuldade encontrar locais bons e com 
boa divulgação nas redes sociais, algo de acentuada importância atualmente - em especial para 
iniciantes com um ótimo potencial na área, já que visitantes necessitam de feedback antes de 
iniciar uma viagem ao lugar. Um estabelecimento turístico necessita despertar o desejo de seu 
público, falar onde seu negócio pode ser encontrado e quais canais o cliente pode utilizar para 
encontrá-los e contratá-los. O estudo tem por objetivo demonstrar o quão importante é o marke-
ting para pequenos negócios rurais e turísticos, demonstrando a capacidade de impulsionar o 
desenvolvimento do negócio, criando assim uma ligação maior entre o comércio e cliente - algo 
que fará o estabelecimento ser lembrado no mercado. A metodologia se deu através de pesqui-
sas bibliográficas, com leitura de diversos materiais incluindo reportagens da microrregião, 
livros, sites e trabalhos de conclusão de curso, todos com embasamento qualitativo. Utilizou-se, 
ainda, a pesquisa de levantamento de uma amostra, metodologia empregada por Luís Miguel 
Caixeirinho Damiano para analisar o mercado de quem investe em marketing e quem não o faz. 
Apesar de sua relevância ainda há um grande déficit de marketing, principalmente em áreas 
rurais. A tecnologia e até mesmo a relação com o turismo surgiu na área rural como um meio 
de lucrar faz poucos anos, recentemente o interesse é maior e o desenvolvimento vem aconte-
cendo em pequenos passos. O investimento em marketing, juntamente com o desenvolvimento 
do turismo, foi capaz de diminuir o êxodo rural. Pois, é uma forma de apresentar um modo de 
vida alternativo no interior para os jovens que deixam de buscar a vida no meio urbano, além 
da preservação dos espaços verdes e das características regionais - tudo apresentado como um 
cartão postal ou, ainda, por meio de uma campanha publicitária para turistas. O mundo sofreu 
com uma pandemia, mas se reinventou. O turismo rural não poderia ficar de fora e, em vez de 
ter medo da tecnologia tirar o pouco que se tem, deveria aproveitar desses meios para impulsio-
nar o pequeno negócio. O marketing é apenas um ponto importante no meio de tantos outros.

Palavras-chave: Covid-19. Tecnologia. Turismo de Experiência.
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O desemprego está levando as pessoas a se tornarem empreendedoras e os brasileiros estão bus-
cando uma nova alternativa de renda. O empreendedorismo se tornou uma escolha de lucros e 
crescimento para muitos brasileiros. Sem dúvida, o cenário de isolamento social está aceleran-
do uma mudança no comportamento das empresas e dos consumidores, principalmente no que 
diz respeito à transformação digital. Este trabalho teve por objetivo apresentar de forma sucinta 
as transformações digitais, a evolução do empreendedorismo e os desafios de se empreender 
em meio à uma pandemia. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, exploratória e com enqua-
dramento metodológico qualitativo que se baseou em dados concretos. Como fonte principal 
a pesquisa foi sobre o crescimento do empreendedorismo do governo federal de 2020 e do 
órgão Serasa do primeiro semestre de 2021. Os aprendizados obtidos com a pandemia podem 
ser pensados a partir da ideia de que toda crise é uma oportunidade de evoluir e crescer, tanto 
em nível individual, quanto coletivo. As dificuldades convidam a sair da zona de conforto para 
buscar soluções e enfrentar os desafios, estimulando a utilização de habilidades adormecidas. 
A pandemia mudou a rotina de todos. Novos hábitos precisaram ser adquiridos e muitas coisas 
se perderam, trazendo uma certa insegurança - pois perder o controle das situações é bastante 
desconfortável. Tendo em vista o estudo elaborado percebe-se que o empreendedor tem um 
papel muito importante na sociedade e na economia. Suas características são essenciais para a 
criação e consolidação de um negócio de sucesso. A pandemia de Covid-19 com certeza mudou 
a maneira com que o mundo passou a lidar com os negócios.
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O crescimento do Alto Vale do Itajaí nos últimos anos é visível, tanto regionalmente como 
nacionalmente e até arriscaria dizer internacionalmente. Em conjunto com o crescimento há 
o empreendedorismo. Um dos significados da palavra se dá por capacidade de idealizar, com 
isso pode-se entender como a idealização de projetos. Para essa construção precisa-se de pro-
fissionais que dedicam suas vidas a isso: os chamados empreendedores. A inovação na região 
é possível através destas pessoas - que apostam no local e no seu próprio potencial, que sabem 
fazer o seu trabalho e ensinar o próximo a fazer igual. Pessoas que fazem a ideia dar certo e 
compartilham as conquistas para instigar e serem exemplos. O empreendedorismo é indispen-
sável e deve ser fomentado. Por este motivo vê-se núcleos de empreendedores, que podem 
se dividir entre jovens até pessoas mais experientes que apostam nesse conceito. Acredita-se 
que essa interação e troca de experiências faz a união e, portanto, mais parcerias que visam o 
desenvolvimento. Quando há essa troca entra-se em uma espécie de cadeia econômica, pois 
incentiva-se o empreendedor local, dando a ele poderes para tirar seus projetos do papel. E, 
nesta linha de raciocinio entra as cooperativas da região que instigam ainda mais esse modelo 
de negócio. Quando o empreendedor caminha em forma de cooperação, se une ao social e ao 
econômico. Essa proposta de valor cresce junto e mostra cada vez mais como cada profissional 
tem seu papel. Pode-se concluir que há uma mudança de modelo mental: o que se entendia 
como concorrência começa a ser visto como parceiras que geram resultados.
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Localizada no coração do Alto Vale do Itajaí, Rio do Sul, com cerca de 300 mil habitantes, se 
consolidou como polo industrial e têxtil, sendo referência para as cidades em seu entorno. A 
cidade vem procurando a inovação e criação de novas oportunidades para empresários e possí-
veis investidores. O estudo tem por objetivo explanar sobre a participação do município de Rio 
do Sul/SC no projeto ‘Cidade Empreendedora’ em parceria com o Sebrae. A iniciativa ‘Cidade 
Empreendedora’ leva estratégias de empreendedorismo para os municípios, respeitando suas 
caraterísticas e individualidades, apresentando-as junto à administração pública. O projeto visa 
impulsionar os resultados socioeconômicos em dez eixos de atuação: gestão municipal; lideran-
ças; desburocratização; sala do empreendedor; compras governamentais; empreendedorismo 
nas escolas; inclusão produtiva; marketing territorial e setores econômicos; cooperativismo e 
crédito; inovação e sustentabilidade. Como resultado foi criada a Casa do Empreendedor, local 
destinado a facilitar a abertura de pequenas empresas e formalizar microempreendedores. O 
número de empresas ativas dobrou, chegando a 9,8 mil até julho de 2021, mudando até o seu 
perfil de polo industrial e têxtil para grande centro de comércio. O aumento nas contratações 
também surpreendeu colocando Rio do Sul no 14º lugar no ranking catarinense de geração de 
empregos. Outra parte importante foi revisar os investimentos, o que aumentou o orçamento 
anual do município em mais de 80% em comparação ao ano de 2016. Também foram feitos 
investimentos em infraestrutura - projetos que estão em andamento como a reurbanização da 
Estrada Blumenau, nova ligação com Presidente Getúlio, uma nova ligação com a BR-470. 
Para se tornar atrativa a novos investidores e empresários, a cidade precisa estabelecer metas de 
longo prazo, tendo uma visão futurista e inovadora em sua gestão. Com programas como este 
todos se beneficiam, pois com a economia aquecida há a geração de empregos e a circulação da 
renda, o que desenvolve toda a região.
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Face à necessidade de prolongar a iluminação da luz do dia e, consequentemente, uma melhor 
forma de vida, as pessoas, desde os primórdios da humanidade, foram forçadas a buscar pro-
dutos que atendessem a essa finalidade. Apesar do grande desenvolvimento humano e com a 
descoberta de outras formas de iluminação artificial, as velas ainda ocupam um lugar de desta-
que junto à sociedade, sendo usadas para iluminação e decoração de ambientes, como enfeites 
nas comemorações, bem como, referencial de crenças e religiões, dentre outras finalidades. O 
objetivo do estudo é avaliar o potencial do mercado de produção e comercialização de velas e 
planejar de que forma pode ser suprida sua necessidade. Foi realizada pesquisa básica, explo-
ratória do tipo bibliográfico através da utilização do Google. O embasamento metodológico foi 
o qualitativo. Verificou-se que a demanda por velas é crescente, pois vem ganhando cada vez 
mais formas de aplicação e utilização e, por serem produtos de consumo contínuo - por se es-
gotarem na medida em que são utilizados, sua fabricação é uma oportunidade de negócio para 
os empreendedores. O nível de concorrência no mercado produtor de velas é bastante expres-
sivo, sendo importante para o empreendedor elaborar um plano de negócio e definir qual o seu 
público-alvo para atender às necessidades, tendências e expectativas dos clientes. Os riscos, 
como nas demais empresas, são as crises econômicas, a concorrência, a mão de obra não qua-
lificada que se agravam quando o empreendedor inicia as atividades sem se dedicar a conhecer 
o mercado consumidor, concorrente e fornecedor. Este trabalho de pesquisa vem auxiliar a 
quem pretende empreender no ramo de velas no município de Ituporanga/SC, considerando a 
grande transformação na área do turismo local, especialmente o religioso, com a construção do 
Santuário Nossa Senhora de Lourdes. Voltada não só ao campo religioso, a vela é um produto 
economicamente viável, cuja comercialização atenderá as necessidades e expectativas dos em-
preendedores envolvidos. O processo de produção de velas é bastante simples e diversificado, 
podendo ser comuns, decorativas, perfumadas, artesanais e eletrônicas feitas de LED. Vela é 
um produto que vende o ano todo, é totalmente reciclável e não é perecível. Os níveis de inves-
timentos não são demasiadamente elevados. Além de escolher matéria-prima de bons fornece-
dores, a criatividade por parte do empreendedor ou do designer é de suma importância, já que 
a inovação na criação de novos produtos e modelos deve ser constante.
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O turismo religioso tem se apresentado com alto potencial, sendo um dos segmentos que mais 
cresce no Brasil, pois envolve o turismo e a religião, em que a motivação principal está na fé 
das pessoas. Por isso vem recebendo muitos investimentos para atender este público de fiéis. Na 
rota de turismo Caminhos do Alto Vale a cidade de Ituporanga/SC e região se encontram entre 
o litoral e a serra catarinense. E, nesse sentido o Santuário do Louvor é um atrativo turístico 
que reúne também essas pessoas fazendo com que incluam em sua rota de destino a visitação 
ao ponto turístico religioso. O objetivo é colocar o Santuário do Louvor no circuito catarinense 
e brasileiro e ajudar no desenvolvimento turístico e econômico da região, além de divulgar aos 
turistas a história local e suas potencialidades naturais. O projeto do Santuário, realizado atra-
vés da iniciativa privada, está movimentando outros seguimentos empresariais e também fez o 
setor público dar atenção ao turismo, algo que não havia. A aprovação da Lei nº 18.186/2021, 
sancionada no dia 19 de agosto de 2021 pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, reco-
nheceu o Santuário Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, oficialmente ponto turístico religio-
so catarinense. Portanto, tornou a área um espaço de interesse turístico, bem como os principais 
eventos atrativos e celebrações serão incluídos no calendário oficial do Estado. Ocorrem simul-
taneamente melhorias na infraestrutura local, tais como: melhorias das estradas, saneamento 
básico, segurança e pavimentação asfáltica e geração de renda e de serviços. O Santuário do 
Louvor ainda está em construção e tem previsão de inauguração para fevereiro de 2022. O local 
contém uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes com 40 metros de altura, sendo uma das 
mais altas do País; uma cruz de 50 metros; uma capela e um rosário gigante, com 32 metros de 
altura e 10 metros de extensão - se tornando o complexo o principal atrativo turístico da região. 
Atrairá milhares de pessoas que movimentarão a econômica em diversos seguimentos, tais 
como: postos de combustíveis, restaurantes, pousadas, bares e demais serviços.
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Com a pandemia instalada no Estado de Santa Catarina vários setores da economia foram afe-
tados negativamente e o setor turístico foi um deles. A forma de se fazer turismo normalmente 
até então, deixou de ser possível. Os empreendimentos turísticos do setor de hospedagem e 
hotelaria sempre tiveram na grande maioria focados em lotação e, muitas vezes, atendimento 
por atacado, generalizando os serviços e obtendo lucro em cima do volume. Para respeitar e 
atender as normas de combate à pandemia, o setor precisou se adaptar e, com isso, explorar al-
ternativas e situações antes não pensadas. O estudo tem por objetivo apresentar como o setor de 
hospedagem, mesmo com a pandemia, evoluiu através do desenvolvimento do empreendedo-
rismo. Foi levantado os novos empreendimentos que surgiram após a pandemia - comparando 
os novos empreendimentos com os já existentes nos quesitos: valor de diária, capacidade de 
ocupação, dias da semana ocupados e origem dos hóspedes. O setor de hospedagem, princi-
palmente de chalés, cabanas e hospedarias individualizadas tiveram altíssimo crescimento na 
demanda. Houve um grande crescimento dos empreendimentos de alto luxo com valores de 
diária muito acima do comumente praticado. Também, como resultado das ações empreende-
doras de cunho regional aumentou o número de empreendimentos referência em “hospedagem 
gourmet”. Hoje, com o surgimento de serviços turísticos que vendem experiências, paisagens e 
situações únicas para vivência do cliente, fica mais que evidenciado que o empreendedorismo 
é fundamental para o desenvolvimento do turismo regional, pois as possibilidades são infinitas 
perante o cliente.
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Em vista da necessidade de produção de alimentos, criou-se há muito tempo o sistema de pro-
dução agrícola baseado na aplicação de agroquímicos. A agricultura é a atividade humana que 
mais provoca alterações no ambiente. A produção agrícola sempre dependeu dos elementos na-
turais, e essa dependência nem sempre foi harmoniosa. A necessidade de viajar, vem principal-
mente dos habitantes urbanos que procuram áreas rurais como uma fuga do “estresse urbano” 
das grandes cidades. O objetivo do estudo foi fazer uma reflexão sobre a agroecologia inserida 
no turismo rural - mostrar os pontos positivos da agroecologia e apontar os pontos negativos da 
agricultura convencional. O trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas, básica 
e exploratória e enquadramento metodológico qualitativo, com a leitura de diversos materiais 
incluindo livros, sites e trabalhos de conclusão de curso. A transição da agricultura convencio-
nal para a agroecologia ocorre com a não utilização de agrotóxicos. Sendo assim, são utilizados 
produtos naturais, tais como: água com açúcar ou melado (como atrativo de insetos), entre 
outros. Foi acompanhado na transição e os resultados foram positivos. A agroecologia auxilia 
na construção de um meio ambiente mais preservado e se torna um segmento para o desen-
volvimento do turismo rural. Serve como um agregador de renda juntamente com a produção 
orgânica valorizando o ecossistema e proporcionando uma vida melhor para todos. A agroeco-
logia pode ser uma prática de cultivo inserida em uma propriedade e, também, como atividade 
turística ecologicamente correta. Demonstra ao turista práticas que respeitam a terra, o homem 
e a natureza, pois possibilita a natural renovação e a reciclagem dos nutrientes no solo.
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O Turismo Rural, ainda que pouco considerado, tem uma vasta importância na economia - as-
sim como a valorização cultural de lugares incríveis pelo Brasil afora. Com intuito da conser-
vação ambiental e patrimonial, vem se transformando constantemente em oportunidades de 
melhoria socioeconômica aos produtores rurais. O estudo tem por objetivo analisar o Turismo 
Rural como uma alternativa para aqueles que procuram uma experiência diferente do que de 
costume, com novas oportunidades e  perspectivas. Foi realizada uma pesquisa básica, explora-
tória e bibliográfica com enquadramento metodológico qualitativo. A Organização Mundial do 
Turismo estima que o Turismo Rural é um segmento turístico com grande potencial e calcula 
que pelo menos 3% de todos os turistas do mundo orientam suas viagens para este setor. A mes-
ma fonte indica que o Turismo Rural apresenta um crescimento anual de aproximadamente 6% 
- o que denota uma nova tendência global, onde o turista não mais deseja ser um mero expecta-
dor de sua viagem, mas sim, o protagonista que efetivamente vivencia a cultura e a experiência 
nos novos destinos visitados. O segmento utiliza como elemento vital os recursos culturais do 
território rural, que leva as viagens ao universo ambiental, artístico, histórico e vivencial, e que 
também permite a integração com o “cotidiano da roça” e a “lida do campo”. Além da agricul-
tura e da pecuária, o Turismo Rural promove aumento na renda dos trabalhadores do campo. 
O crescimento de regiões rurais afeta positivamente no desenvolvimento do empreendedoris-
mo e na valorização do agroturismo. Ainda, esse ramo do turismo valoriza a cultura local e as 
populações que vivem no meio urbano, pois privilegia a mão de obra local. Pode, em certos 
casos, amenizar ou reverter o processo do êxodo rural, além de estimular a produção local. Os 
princípios fundamentais que regem o segmento são: a valorização territorial, a preservação das 
raízes rurais, a autenticidade do produto, a harmonia e sustentabilidade ambiental, a identidade 
e o envolvimento da comunidade local através do empreendedorismo.
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