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APRESENTAÇÃO
O ENCIBRAC – encontro científico da Braz Cubas é considerado o maior
evento de pesquisa acadêmica do Alto Tietê. Durante os dois dias de Evento
a Braz Cubas Educação recebeu em suas dependências, alunos, professores
e pesquisadores de várias instituições de ensino, com o propósito de
debater temas essenciais para a pesquisa nacional. Do tradicional ao
moderno, nas práticas inovadoras às pesquisas bibliográficas. No ENCIBRAC
debatemos o tradicional e o novo, com foco no desenvolvimento de jovens
pesquisadores e na consolidação dos intelectuais no Alto Tietê.
O ENCIBRAC acontece todos os anos e está na oitava edição. Neste ano,
2018, O tema norteador do ENCIBRAC foi Ética. A equipe organizadora do
ENCIBRAC compreende que a Ética é muito mais que um conceito filosófico.
Imbuídos do principio norteador das condutas éticas, que nós seres
humanos, adotamos ao longo de nossas jornadas, que questionamos os
pesquisadores: Eu tenho ética?
Com esse mote propulsor, o ENCIBRAC aconteceu nos dias 27 e 28 de
agosto de 2018.
No dia 27 de agosto recebemos os alunos, professores, pesquisadores e
autoridades da região. A palestra de abertura, proferida pelo Prof Dr Ivan
Durães, propôs a todos a reflexão sobre o tema: O Sôfrego grito dos
vulneráveis diante da desesperança. A reflexão proposta ocasionou na
plateia o desconforto esperado. Qual a ética que temos frente à
desesperança? Como nós, seres humanos, vivemos frente à vulnerabilidade
do outro? O que fazemos, ou ainda, o que não fazemos diante do sôfrego
grito do outro? Qual a ética que propomos para nós, para o outro e para o
mundo que vivemos?
Pesquisar é questionar, sair da zona de conforto para promover as
mudanças que o pesquisador entende ser necessária. A palestra do Prof Dr
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Ivan Durães movimenta a todos, instiga a necessidade de transformar, por
meio do incomodo processo de questionar a si próprio.
O grupo Arte e Ciência no Palco, a mais de uma década dedica seu
repertório para unir a ciência e arte, compreendendo q necessidade e
retomar o conhecimento em sua essência e não fragmentar o saber, como
fez o renascimento. O grupo abrilhantou a noite com a montagem da peça:
Einstein. Com o limite que esse relatório impõe, a peça encantou a todos,
sem exceção. Cenário e texto impecáveis, o monólogo representado pelo
premiado ator Carlos Palma, nos apresentou Einstein. Apenas com luz e
vida; foi assim que conhecemos o gênio, ganhador do prémio Nobel em
Física e criador da teoria da relatividade. Com naturalidade complexa, o
Einstein que esteve conosco em Mogi, nos contou sobre sua vida e obra.
Mostrou-nos a fragilidade do marido, pai e as falhas do ser humano. Fez os
presentes rirem das manias do homem velho e se emocionar com as
histórias de uma vida atormentada pelos grandes dilemas ético do século
XX.
A peça trouxe a tona, corroborando com a palestra do Prof Ivan Durães, o
dilema sobre o uso da ciência para o aniquilamento de seres humanos
iguais a nós, também seres humanos, que aceitamos os extermínios
cotidianos de pessoas que, dependendo da conjuntura, são desumanizados.
No dia 28 temos a máxima do ENCIBRAC: as apresentações das pesquisas,
fim último do evento. Os anais, que aqui constam, descreve com sublime
clareza a íntima relação entre a educação e a pesquisa, traçando um
paralelo histórico ente o tradicional e o novo evidenciando a qualidade de
formação dos alunos e professores que conosco compartilharam o
ENCIBRAC.
Comissão organizadora
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A LÓGICA DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE CURSOS
SUPERIORES
CLAUDIO OSIRIS DE OLIVEIRA E MARGARETH FERREIRA CUNHA1

RESUMO
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anisio Teixeira” INEP publicou em 2017 os novos Instrumentos de Avaliação de Cursos
Superiores. Estes instrumentos servem de base para a avaliação in loco dos
cursos superiores de graduação para os processos de aprovação,
reconhecimento e de renovação de reconhecimento. O objetivo do presente
trabalho foi o de estudar a lógica da construção desses instrumentos de
avaliação de modo a favorecer o entendimento do processo de avaliação
externa de cursos de graduação pelo Ministério da Educação. Para tal, foi
feita uma pesquisa sistemática dos documentos oficiais, legislações e dos
próprios instrumentos de avaliação. O Instrumento de Avaliação é a
ferramenta que contém informações, contextualização da instituição de
ensino superior (IES), do curso, eixos, dimensões, indicadores e critérios de
análise associados, a serem observados pela Comissão Avaliadora antes da
visita e no ato de verificação das condições de funcionamento de cursos de
graduação e instituições de ensino superior. Nesse contexto, o relatório de
avaliação embasa decisões do MEC e da própria IES avaliada.
Primariamente, o Instrumento de Avaliação de Cursos Superiores está
dividido em três eixos temáticos que norteiam os objetivos da avaliação.
São eles: a Organização Didático-Pedagógica, o Corpo Docente e Tutorial e a
Infraestrutura. Cada um desses três eixos possui vários indicadores onde se
pode atribuir conceitos que variam de 1 a 5. Ao analisarmos um indicador,
para cada conceito há um conjunto de critérios que devem ser observados.
Os critérios possuem diversos atributos que delineiam o que deve se levar
em consideração na avaliação. Quando há evidências para todos os
atributos apresentados no conceito 3 diz-se que o curso está satisfatório.
Quando há ausência de evidências ao atendimento dos critérios contidos no
conceito 3 diz-se que o curso está parcialmente satisfatório e, portanto, com
conceito 2. Quando há ausência de evidências ao atendimento dos critérios
contidos no conceito 2 diz-se que o curso está insatisfatório e, portanto,
com o conceito 1. Na mesma lógica, quando se tem evidências para os
atributos apresentados nos critérios de análise do conceito 3 e para os
critérios aditivos do conceito 4 diz-se que o curso está bom e finalmente
quando se tem a existência de evidências para os atributos apresentados
nos critérios de análise do conceito 3 e 4 e para os critérios aditivos do
conceito 5 diz-se que o curso está muito bom. Assim o avaliador terá como
elemento balizador os atributos de cada critério e de acordo com a ausência
1 1 Consultor da Hoper Educação e professor na Universidade de Mogi das Cruzes 2
Coordenadora do curso de Farmácia e Tecnologia em Gestão Hospitalar da Braz
Cubas
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dos atributos ou a presença de atributos aditivos pode indicar o conceito
mais adequado. Toda avaliação externa de um curso superior a partir da
visita da Comissão Avaliadora do MEC gera um relatório que deverá
justificar o conceito de cada indicador avaliado. Este relatório deverá
enaltecer as evidências encontradas na instituição de ensino para cada um
dos atributos avaliados. De acordo com o estudo percebe-se que embora
haja certa subjetividade no Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação, a lógica da construção desses instrumentos permite aos
avaliadores a conceituação de cada indicador de modo organizado e
justificado sem que se tenha margem para impugnações ou recursos.
Palavras chave: Instrumento; Avaliação; Conceito
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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A NOVA CIDADE SUSTENTÁVEL: O FUTURO DAS CIDADES
VINÍCIUS GONÇALVES MARCONDES DE CARVALHO; FERNANDA
LEMES DE SANTANA

RESUMO
A Região Metropolitana de São Paulo - RMSP é considerada o maior centro
urbano do Brasil e o sexto maior centro urbano do mundo, com uma área
territorial de 8.501 Km2, distribuídos entre 39 municípios. Considerada o
maior pólo de riqueza nacional do Brasil, o seu Produto Interno Bruto PIB
(2004) equivale a 15,6% do total brasileiro com uma população que supera
os 20 milhões de habitantes. O processo acelerado de urbanização da
Região Metropolitana de São Paulo fez com que a sua mancha urbana, entre
1962 e 2002, passasse de 874 Km² para 2.209 Km², ou seja, em termos de
espaço físico significa um aumento da mancha urbana em torno de 1.335
Km,2 representando um aumento de 160%, em 40 anos (EMPLASA, 2010).
Este processo de expansão fez com que as cidades da RMSP perdessem
seus limites físicos, devido ao crescimento da área urbana da capital - São
Paulo - em direção às cidades vizinhas, dando origem a uma mancha urbana
conturbada, resultando em forte pressão antrópica sobre as áreas
ambientalmente frágeis (planícies fluviais, consideradas como áreas de
risco). Carlos Leite, arquiteto e urbanista que estuda e aplica os conceitos
de sustentabilidade no planejamento das cidades coloca uma questão para
debate: “Por que as metrópoles contemporâneas compactas – densas, vivas
e diversificadas nas suas áreas centrais – propiciam um maior
desenvolvimento sustentável, concentrando tecnologia e gerando inovação
e conhecimento em seu território?”. Seguindo a linha de pensamento do
Arquiteto e Urbanista Carlos Leite, a pauta da cidade é, o planeta urbano
detém a maior importância nas agendas políticas dos principais países do
mundo, pois representam dois terços do consumo mundial de energia, 75%
dos resíduos gerados e maior consumo de água potável. Sendo assim, a
agenda “Cidades Sustentáveis” é o maior desafio e oportunidade de
desenvolvimento das nações. O presente resumo apresenta o tema e
método adotados na Iniciação Científica intitulada “ Cidades Sustentáveis: a
única opção para o futuro das cidades”, em andamento. O objetivo é
conhecer os principais conceitos e indicadores de sustentabilidade urbana e
os principais instrumentos de planejamento e gestão territorial dos
municípios do Alto Tietê, de modo a compreender a lógica subjacente às
formas de uso e ocupação desses territórios. O trabalho será desenvolvido
em 03 etapas, sendo: (i) Etapa Conhecer - na qual será abordado o contexto
histórico de formação das cidades; (ii) Etapa Aprofundar - na qual serão
estudados os exemplos de cidades sustentáveis e seus instrumentos de
planejamento e gestão territorial; (iii) Etapa Dissertar - na qual será
devolvido, a partir do conteúdo analisado nas etapas anteriores, cenários
específicos para as cidades do Alto Tietê, identificando quais teriam as
qualificações mínimas para obter o título de “cidade sustentável.
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Palavras-chave: Sustentabilidade; Cidades sustentáveis; Desenvolvimento
sustentável.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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A VIRTUDE DO EGOÍSMO: UMA INTERPRETAÇÃO DOS VALORES DA
ÉTICA OBJETIVISTA DE AYN RAND
YURI GOETZ LOPES RIBEIRO; MARCOS ALEXANDRE DE LIMA
OLIVEIRA

RESUMO
O presente estudo tem por temática a filosofia objetivista e a virtude do
egoísmo como um código de ética que norteia a conduta do ser humano,
com o objetivo de realizar uma interpretação acerca da virtude do egoísmo
e abranger o conhecimento, resgatando valores da ética objetivista e
elucidando a discussão acerca do tema. A metodologia utilizada foi baseada
integralmente na análise de obras filosóficas literárias a respeito da ética
objetivista, sobretudo, “A virtude do egoísmo”, de Ayn Rand. Foi utilizada
também obras complementares de outros autores. Através de uma reflexão
crítico-analítica com incisivo viés racional, considerou-se que o egoísmo
direcionado sob um olhar ético, isto é, uma parte de um conjunto de valores
é um fator positivo para o homem racional. Sendo considerado como
resultado maior do estudo, a interpretação dos valores objetivistas: razão,
propósito e autoestima como um meio positivo de guiar a conduta humana.
Palavras-chave: Egoísmo, Ética, Objetivismo
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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ARQUITETURA DE UM CINE TEATRO
ERINEUDA VENTURA; MARIA LUCIA DE FREITAS; MARIA CRISTINA
GOMES DE OLIVEIRA JOTTEN

RESUMO
Tem-se como objetivo apresentar um trabalho a respeito de conservação e
restauro de um edifício construído na década de 1950, por um dos mais
importantes arquitetos paulistanos. A obra do arquiteto Rino Levi, encontrase construída dentro de um dos mais importantes complexos hospitalares
do Tipo Colônia, para Hanssenianos, “Centro Especializado em Reabilitação
Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti”. A arquitetura do edifício é impressionante
no que se refere às tecnologias existentes na época, e guarda
compromissos éticos com o público alvo para o qual foi projetado. Trata-se
de uma arquitetura social voltada para os pacientes acometidos pela
'lepra", quando do seu confinamento e isolamento da sociedade, de acordo
com a lei vigente da época.
Palavras-chave: Arquitetura; Cultura; Patrimônio
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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CENTRO CULTURAL EM IMÓVEL HISTÓRICO NO MUNICÍPIO DE SANTA
ISABEL
ALINE DE ALMEIDA SANTOS; ERICSON AUGUSTO; MIRIAM ESCOBAR

RESUMO
Santa Isabel é o sexto maior município do Estado de São Paulo, sendo 80%
de seu território área de proteção de mananciais. A cidade possui um
pequeno centro comercial com algumas edificações antigas remanescentes,
entre elas, o atual Centro Cultural, sede da Secretaria da Cultura, situado
entre a avenida da República e a avenida Manoel Ferraz de Campo Salles.
Parte da edificação que abriga o atual Centro Cultural é bastante antiga e
foi a primeira Câmara Municipal; sediou a Prefeitura e, posteriormente,
tornou-se Biblioteca Municipal. Porém, houve um incêndio e o prédio ficou
desocupado por muitos anos. A gestão atual abriu o espaço para exposições
e pretende reformá-lo para voltar a usá-lo como biblioteca. Além do antigo
prédio citado, há um acréscimo de edificação construída na avenida da
República que está degradada; não possui acessibilidade, e as instalações
não servem com eficiência às atividades desenvolvidas no local. O trabalho
proposto tem como objetivo, a criação de um Centro Cultural para Santa
Isabel, com arquitetura compatível ao uso pretendido, atendendo a um
programa específico a ser desenvolvido, visando as funções: aulas de
música, dança, arte, escritório administrativo, casa dos artesãos, entre
outras atividades que são desenvolvidas no local. O trabalho contará com a
etapa de pesquisa histórica e inventário dos elementos construtivos e
materiais remanescentes da edificação original, além da pesquisa de
documentos iconográficos em arquivos disponíveis, seja em órgãos públicos
da cidade, seja nos documentos privados disponíveis, além de levantamento
junto ao CONDEPHAAT e IPHAN. Será estudada a história do traçado urbano
e arquitetônico da vila de Santa Isabel; de sua emancipação como cidade;
do prédio que atualmente está ocupado pelo Centro Cultural, além do
desenvolvimento de pesquisas de materiais e técnicas de construção que
dêem base a um estudo de viabilidade financeira à construção / reforma e
preservação do imóvel, dentro das disponibilidades de investimentos a
serem geridas pelo Órgão Público Municipal em parceria com eventual
participação do setor comercial e de serviços da cidade. Serão elaborados
também, estudos de caso de projetos de arquitetura para centros culturais e
escolas de música, embasando o desenvolvimento de um projeto de
qualidade espacial que atenda a todos os usos que um Centro Cultural
demanda. O projeto de Iniciação Científica contará com cronograma das
etapas a seguir descritas: Fase 1: Relatório 1: • Pesquisa Histórica Urbana •
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Inventário arquitetônico e de materiais aplicados • Levantamento
fotográfico e de técnicas construtivas • Diagnóstico e diretrizes de projeto.
Fase 2: Relatório 2: • Estudo preliminar • Anteprojeto: peças gráficas
detalhadas: planta, cortes, elevações, perspectivas e maquete física. •
Diagnóstico de custos de obras conforme Anteprojeto. Fase 3: • Projeto
Executivo: Arquitetônico (alunos pesquisadores e orientador) • Projeto de
Paisagismo. (alunos pesquisadores e orientador). Observação: Assessorias
para os projetos complementares de estruturas e de infraestruturas deverão
contar com profissionais, ou que pertençam aos quadros de funcionários da
Prefeitura de Santa Isabel, ou profissionais reconhecidos com CREA e/ou
CAU, que exerçam a profissão específica e concernente à especialidade que
o projeto demanda, e com o aval do professor orientador do trabalho.
Cronograma preliminar: Início em agosto de 2018. Apresentação no dia
28/08/2018 da Fase 1. Finalização entre maio e junho de 2019 para
inscrição a apresentação no Encibrac de 2019. Como resultados, podemos
entender como um aprendizado sobre Preservação do Patrimônio Histórico
de Santa Isabel, incentivando a metodologia de aplicação de pesquisa
Histórica e de Projeto de Arquitetura de um Centro Cultural, visando a
integração do patrimônio remanescente e aquele a ser proposto; a
preservação da historicidade do imóvel e seu entorno, dotando o Centro
Cultural de suas características históricas, ressaltando-as e concretizandose um projeto que seja atrativo para os munícipes e que possibilite exercer
nosso papel social como cidadãos e como arquitetos que pensam na
melhoria da cidade. Em resumo, exercer a cidadania como estudantes de
arquitetura.
Palavras-chave: Cultura; Cidadania; Arquitetura
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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COMPARAÇÃO DO VOLUME DE CILINDROS ATRAVÉS DE
EXPERIMENTO
EVERALDO JOSE SILVA; RONALDO ORFÃO

RESUMO
Este trabalho apresenta um experimento de investigação entre a relação
do volume de dois cilindros diferentes, elaborados a partir de duas folhas
tamanho A4 e 2 quilos de arroz. Com o objetivo de apresentar uma
discussão em relação ao volume e a área e aguçar a curiosidade dos alunos.
O experimento foi desenvolvido com 5 turmas, sendo duas de 8º série do
Ensino Fundamental e 3 de 3º ano do Ensino Médio, em uma escola
pública da rede estadual, no município de Suzano, região da grande
São
Paulo.
Após as aulas com conceito e aplicação de cálculos
matemáticos sobre o volume e área de cilindros, foi utilizado uma aula de
50 minutos para experimentação e concretização da idéia de volume e
área.
Palavras-chave: Experimento; Investigação; Cilindro.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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DESEMPENHO DO CURSO DE FARMÁCIA DA BRAZCUBAS NO
CENÁRIO EDUCACIONAL
MARGARETH FERREIRA CUNHA; RONALDO ORFÃO; CLAUDIO OSIRIS DE
OLIVEIRA; ANDRÉ WILLIAN HOLLAIS; HERON FERNANDES VIEIRA
TORQUATO; JONES LEITE SOARES; RICARDO JONSSON; SUELI DE FÁTIMA
SANCHES HONDA

RESUMO
Os cursos de graduação no país são regulados pelo Ministério da Educação
(MEC) e constantemente classificados por uma série de avaliações paralelas
que visam dar visibilidade aos números de desempenho alcançados. O
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – (ENADE) é o principal
deles. Instituído desde 2004 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais “Anísio Teixeira” (INEP), alunos ingressantes e concluintes são
submetidos a uma avaliação para o aferimento das suas habilidades,
competências cognitivas e de conteúdos. A nota do ENADE é, portanto, a
principal régua pela qual os alunos dos cursos superiores são submetidos
para a averiguação de sua qualidade. Os conceitos dados são distribuídos
em faixas de 1 a 5. Nas últimas edições da referida prova, o MEC tem
considerado a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para os
ingressantes. Além da avaliação do desempenho dos estudantes os cursos
superiores de graduação são submetidos a uma avaliação externa composta
por avaliadores do MEC que em uma visita in loco verificam as condições do
curso sob o ponto de vista do projeto pedagógico, do corpo docente e da
infraestrutura. A partir dessa visita, o curso obtém o Conceito Preliminar de
Curso (CPC) que também se distribui em faixas de 1 a 5, no qual, o conceito
3 é considerado satisfatório. Outro importante instrumento de avaliação
nacional é o Guia do Estudante que através de um questionário que é
respondido pelos coordenadores de cursos de instituições superiores de
ensino, são posteriormente conceituados por avaliadores (pares cegos) com
3, 4 ou 5 estrelas. Atualmente destaca-se o Ranking Universitário da Folha
de São Paulo (FOLHA RUF) que avalia alguns critérios dos cursos superiores
e depois divulga um ranking desses cursos e instituições de ensino. O
objetivo do presente estudo é apresentar o desempenho do curso de
Farmácia da Brazcubas segundo estes instrumentos de avaliação nos
últimos anos e sua contextualização no cenário educacional nacional. Os
alunos do curso de Farmácia da Brazcubas fizeram o ENADE nos anos de
2010, 2013 e 2016 e tiveram o Conceito ENADE Contínuo que é a média do
desempenho dos alunos sem a padronização em faixas respectivamente
2.14, 2.42 e 3.05 o que configura um aumento de 29,53% no desempenho
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dos alunos nas últimas três edições mantendo o curso na faixa 4 do ENADE.
Quanto ao CPC, o curso não recebeu visitas in loco exatamente pelo bom
desempenho dos alunos no ENADE o que garante o reconhecimento do
curso sem a visita dos avaliadores e o Conceito Preliminar de Curso é
calculado pelos insumos apresentados ao MEC.
O curso apresentou em
2010 o Conceito Preliminar de Curso Contínuo de 2,073, em 2010 de 3,095
e em 2016 de 3,594. Houve um crescimento de 42% na nota do curso
considerando os últimos três ciclos de avaliação. Se considerarmos todas as
instituições privadas do estado de São Paulo que possuem o curso de
Farmácia e classificarmos a nota contínua do CPC em ordem decrescente o
curso de Farmácia da Brazcubas está na 13ª posição deste ranking. Nas
ultimas três edições do Guia do Estudante o curso de Farmácia da
Brazcubas tem mantido sua posição de curso três estrelas a partir da nota
dada pelos avaliadores das edições. Na última edição do Ranking da Folha
de São Paulo, estamos na 18ª posição entre todas as instituições privadas
de ensino do estado de São Paulo que ofertam o curso de Farmácia. De
quase cem instituições de ensino que ofertam o curso de Farmácia tivemos
o privilégio de estarmos entre as mais tradicionais instituições. Estes dados
favorecem a percepção de qualidade do curso promovendo assim um
amento na procura pelo curso nos processos seletivos da instituição. Dados
da Hoper Educação mostram que o curso possui 54% do Market Share na
região. Considerando estes dados podemos afirmar que o curso de Farmácia
tem se destacado no cenário educacional nacional com o seu crescente bom
desempenho nos diversos instrumentos de avaliação de cursos superiores
existentes. Isso reforça que o planejamento estratégico do curso, seu
projeto pedagógico, assim como a atuação efetiva de sua coordenação e
corpo docente traz resultados importantes para o curso.
Palavras-chave: Farmácia; Desempenho; Mec.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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DESMISTIFICANDO ARQUEOLOGIA
NAIR HARUMI TOMIYAMA; ARIANE APARECIDA JOSAFÁ

RESUMO
A Arqueologia como ciência analisa os vestígios materiais produzidos e/ ou
utilizados pelas populações humanas pretéritas. Estas podem ser de
variadas idades, desde as mais remotas até recentes. Tornar a
linguagem/vocabulário da produção científica concreta/palatável sobretudo
para a realidade da comunidade escolar infantil é um dos compromissos da
Educação Patrimonial. Na esteira da Educação Patrimonial os projetos
arqueológicos contemplam, entre outras, atividades pedagógicas com
objetivos específicos de desmistificar os produtos oriundos da produção
científica. O Núcleo de Arqueologia do Centro Universitário Brazcubas
(NAUBC), desenvolve atividades educativas através da aplicação de
cartilhas produzidas para esse fim. Uma das atividades em andamento é o
Programa de Iniciação Científica sob o título: “ Avaliação crítica da
aplicabilidade da cartilha Resgate Arqueológico e Educação Patrimonial na
área do Projeto Terra Branca – Mogi das Cruzes/SP. O programa supra
mencionado está em fase de aplicação das atividades propostas na cartilha
pela aluna Ariane Aparecida Josafá, do Curso de Licenciatura, a alunos de
educação infantil e jovens previamente indicados no programa. O obejtivo
da aplicação das atividades pedagógicas é aproximar os conhecimentos
adquiridos pela ciência arqueológica a um público leigo através de
atividades lúdicas, e levá-los a compreender que o mundo que o rodeia
nada mais é do que herança de conhecimentos transmitidos por gerações
passadas.
Palavras-chave: Arqueologia; Educação patrimonial; Atividades
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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DISLEXIA: UMA REFLEXÃO PARA SE CHEGAR AO SUCESSO
FERNANDA PAULA DE AGUIAR; CAIQUE FERREIRA DA SILVA
RODRIGUES; LUCIANA ROSSATO

RESUMO
Observa-se uma sociedade cada vez mais apta a cumprir seus objetivos no
sentido de incluir e equiparar os diferentes e as diferenças. Em matéria de
deficiências intelectuais, porém, existem abordagens no coletivo com
formulações equivocadas e sem embasamento teórico. Desta ignorância,
nascem preconcepções que retardam o desenvolvimento de um novo
pensar com relação às pessoas com deficiências e as diferenças sociais, em
uma análise genérica. A dislexia, dentre outros distúrbios da aprendizagem
de origem neurobiológica, está como a mais erroneamente concebida pela
sociedade e pelos atuantes da área da educação, o que intensifica a
preocupação, por se tratar da dificuldade na leitura, escrita e compreensão
dos textos. Se não identificado, o indivíduo disléxico sofre das mais diversas
violências verbais ou não verbais vindas do professor, dos colegas e até
mesmo da família. A partir do momento em que se constata que a dislexia
não é uma doença, apesar de não apresentar cura, compreende-se que
trata de uma utilização diferenciada da região do cérebro, segundo
pesquisas em instituições de medicina, e grandes nomes da área da saúde
como Dráuzio Varella, no qual, o déficit no componente fonológico da
linguagem é compensado automaticamente pelo hemisfério direito do
cérebro onde se processa a construção das ideais criativas, artísticas,
musicais entre outras. Segundo a frase de Paulo Freire que indicia a reflexão
e conecta-se ao tema “Não existe pensar certo ou pensar errado, existe
pensar diferente”. A metodologia desenvolvida no trabalho se concentra em
pesquisas, relatos de indivíduos disléxicos e estudos na área da saúde, que
comprovam e aprovam a ideia de que dislexia é sinônimo de sucesso,
principalmente quando os envolvidos na tarefa da educação se baseiam em
metodologias analíticas e sintéticas, desenvolvendo processos de
aprendizagem por meio da psicomotricidade, fonoaudiologia, métodos de
Montessori, por exemplo, e outros que alfabetizam por meios distintos dos
tradicionais. Na abordagem do trabalho, discorrem exemplos de
celebridades que, disléxicos, quebraram a barreira da ignorância de uns,
superaram sua dificuldades impostas por um mundo tão padronizado e
modificaram o aspecto quadrado do planeta: Albert Einstein, Will Smith,
Walt Disney, Woop Goldman, Henri Ford e muitos outros que contribuíram e
contribuem para a diversidade de cores da nossa sociedade global e o seu
desenvolvimento. Ao final, o objetivo é obter a solução para a
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desconstrução das preconcepções atuais, que é aferida na intervenção com
propriedade que os atuantes da área da educação e social devem possuir
para auxiliar seus alunos disléxicos, desde a tenra infância, bem como a
intervenção na sociedade em um geral, na ruptura dos padrões para o que
se acredita denominar inteligência, para que o fundamento não seja a ação
ignorante e sim a emancipação.

Palavras-chave: Dislexia; Ignorância; Intervenção.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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EDUCADORES AMBIENTAIS: SUBSÍDIO A CONSERVAÇÃO DA MATA
ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, SP
ANDERSON PAGOTO

RESUMO
A educação ambiental propõe o fortalecimento do papel das pessoas,
possibilitando desta forma, a ação de planejar e implementar alternativas às
políticas sociais vigentes, além de instigar o diálogo para a busca de
soluções que objetivam melhorar as condições das formas de vida e do
ambiente. Neste sentido, a degradação ambiental e a perda da
biodiversidade colocam-se como um grande problema da atualidade
justificando a necessidade de ações que busquem minimizar esta situação.
Isto posto, objetivou-se estimular e realizar ações educativas como subsídio
à conservação da Mata Atlântica no municípo de Mogi das Cruzes, SP.
Tratando-se de estudo com natureza qualitativa e exploratória, os
procedimentos adotados envolveram a pesquisa bibliográfica e a pesquisaação. O formato de curso de educação ambiental, utilizado
como
estratégia, foi estruturado em cinco módulos que abordaram questões
conceituais, prática de projeto de trabalho, estudo de campo e, atividades
complementares como elaboração de portifólio e desenvolvimento de
projetos, totalizando 60 horas de curso. Os participantes foram professores
do 4º ao 9º ano do ensino fundamental da rede pública municipal. O
trabalho resultou no envolvimento de 136 participantes, entre professores
e alunos e, desencadeou a elaboração de um plano de trabalho pedagógico
que promoveu atividades como análise e percepção socioambiental da
realidade local, realizada nas proximidades das escolas; planejamento e
estudo de assuntos relacionados ao tema geral do curso; estudo de campo
para interpretação ambiental; oficinas com atividades lúdicas e de
preparação de material com alunos e, projetos específicos conforme a
demanda dos professores e alunos nas escolas. As estratégias utilizadas
neste estudo, como o registro/portifólio e a flexibilidade metodológica,
contribuíram para estimular e promover ações a partir das necessidades e
interesse dos participantes, além de permitir a realização de ações práticas
de intervenção e análise da realidade local das escolas. Por fim, a
elaboração do registro/portifólio pelos professores permitiu avaliar de forma
adequada sua participação no curso, uma vez que, sinalizou as
considerações sobre a aprendizagem ao longo deste trabalho.
Palavras-chave: Pedagogia; Educação ambiental; Pesquisa-ação
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
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ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS

28

MONOCULTURA E MEIO AMBIENTE: O PAPEL DOS POVOS DA
FLORESTA PARA SUA CONSERVAÇÃO
ELIANA DOS SANTOS COSTA LANA; PAMELA BARBOSA ARANTES
RESUMO
A sociedade atual vive um momento de grandes expectativas em relação ao
desenvolvimento sustentável e quais as formas de produzir sem agredir o
meio ambiente. Há várias ações em andamento, como a educação
ambiental, por exemplo, cujo objetivo principal é aprender a relacionar o
progresso necessário com o cuidado com os já escassos recursos naturais.
Nesse sentido, de um lado, temos pessoas que, em razão de sua cultura e
modo de vida, passado de geração em geração, são naturalmente
protetores da natureza. Do outro, o agronegócio que, embora seja de
fundamental importância para a economia do país, tem sua parcela de
responsabilidade quanto aos problemas ambientais que se agravam ano a
ano, além de retirar da floresta os pequenos agricultores, a agricultura
familiar, assim denominada. Sem a floresta, que é derrubada para ceder
espaço ao gado ou à soja – as comunidades que vivem do
extrativismo perdem, além da principal fonte de renda, a riqueza de sua
cultura. Mas, além desses fatores, há também a questão ambiental, pois os
povos da floresta vivem em harmonia com a natureza, o que faz deles
protetores ambientais. De acordo com a afirmação de que, os povos da
floresta são protetores naturais, a presença deles na região amazônica, com
suas pequenas lavouras de subsistência, é de fundamental importância para
sua preservação. A justificativa para a escolha do tema deste trabalho pode
ser explicada, por conta da grande polêmica causada pela monocultura de
soja presente atualmente na região amazônica. Em tempos de tantas
campanhas para a conservação do meio ambiente e preservação do bioma
da região, ainda há muito que esclarecer a respeito. O objetivo geral deste
trabalho é descrever a forma como vivem os povos da floresta em relação
ao cultivo de várias espécies de lavoura e sua cultura em relação à terra,
para que se tenha uma visão mais clara do que seja, produzir, viver em
harmonia com a natureza e preservá-la. Para dar conta do objetivo deste
trabalho buscaremos informações em sites especializados, revistas
ambientais, artigos sobre o assunto, notícias da mídia escrita e digital, entre
outros. Por fim, podemos afirmar que os povos da floresta, seja o agricultor
familiar; os povos ribeirinhos e os povos indígenas, têm muito que contribuir
para que a sociedade moderna entenda que há possibilidades de produzir e,
ao mesmo tempo, pensar e agir a respeito da preservação ambiental. Em
tempos de tantas campanhas e projetos em relação ao tema aqui proposto,
temos à nossa disposição cidadãos que podem nos auxiliar nessa árdua
tarefa de produzir com responsabilidade e atenção ao nosso habitat.
Palavras – chave: Cultura; consciência; responsabilidade ambiental;
agricultura.
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MODALIDADE: Apresentação Oral
ÁREA DE RELEVÂNCIA: Educação, Cultura e Meio Ambiente
NATUREZA DO TRABALHO: Planejamento de pesquisa
ÉTICA NA EDUCAÇÃO E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
MARTHA JUDITH CHUMPITAZ REIS LACERDA; NATHASHA DA SILVA;
PATRÍCIA DA SILVA CERON; ISMAEL VIEIRA DE CRISTO
CONSTANTINO

RESUMO
Causou impacto no país os resultados da pesquisa, “Todos pela Educação”
em parceria com a CNI divulgada em abril de 2018 pelos principais veículos
de comunicação, na qual se concluiu que nada menos de que 77% dos
brasileiros associam corrupção à baixa qualidade da educação. Estes
números assombrosos não podem passar despercebidos aos educadores e
futuros educadores e nos levaram, de forma quase automática, a considerar
as relações entre este assunto e o papel da ética, fora e dentro dos muros
escolares. Na medida em que o país se encontra, neste momento, com as
atenções voltadas para a implementação da Base Nacional Comum
Curricular, nosso grupo de pesquisa propôs-se, neste estudo, a examinar o
papel da ética através dos tempos, suas relações com a corrupção e a
educação (ou a falta dela) e as contribuições que a inclusão do estudo e
estímulo à prática ética no currículo de todas as escolas do país, poderão
oferecer o aumento da qualidade da educação no país. Este trabalho de
iniciação científica propõe-se a oferecer para consideração da comunidade
acadêmica, um conjunto de reflexões sobre as ligações entre a ética e a
corrupção, seus impactos na educação, e a necessidade de que a Base
Nacional Comum Curricular, insira, de maneira prioritária, o conhecimento e
a prática da ética junto aos nossos estudantes. Este trabalho se baseou no
método dedutivo, pois partiu da pesquisa na legislação e em artigos
científicos para os resultados obtidos pelo grupo de pesquisa.
Sinteticamente, mencionam-se os seguintes resultados, que, certamente,
não se prestam a esgotar o assunto, mas, antes estimular o debate e os
estudos sobre este tema, que não perde a atualidade e aumenta de
relevância a cada dia. Conceituamos ética, neste estudo, como a ciência do
comportamento moral dos homens em sociedade, e graças a esta estreita
relação que o conceito estabelece entre ética e moral, constatamos que é
muito comum as pessoas confundirem uma com outra, como se fossem
expressões sinônimas, porém, através do próprio conceito de ética, vê-se
que as palavras designam realidades diferentes. Como forma de não
incorrermos na mesma armadilha, fomos ao conceito de moral, para apurar,
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através do Professor Renato Nalini, que se trata do conjunto de regras de
comportamento e formas de vida através das quais tende o homem a
realizar o valor do bem, ou, ainda, conjunto de normas adquiridas pelo
hábito reiterado de sua prática. Pode-se afirmar, como consequência, que
moral é o objeto da ética, ou seja, a ética existe para estudar e aprimorar a
compreensão de moral. Em busca de melhor compreensão sobre as
diversas relações sobre o objetivo de nosso estudo, revisitamos o conceito
através da história, com especial destaque para Sócrates, Platão, e
Aristóteles. Em Sócrates (469-399 a.C), fomos encontrar que, já naquela
época ele defendia que “A maior luta do ser humano deve ser pela
educação”, e como forma de valorizar a educação asseverava, ainda que “a
maior virtude do homem é saber que nada se sabe”, bem como, em
estímulo à vinculação do homem à busca da verdade recomendava:
“conhece-te à ti mesmo”. Em Platão (427-347 a.C.), a vincular esta figura
histórica notória aos nossos estudos, fomos encontrar que a síntese de sua
obra poderia, se resumir a esta frase: “Quanto mais o homem controla suas
paixões, mais se aproxima da virtude” E em Aristóteles (384-322 a.C),
fechamos nosso passeio pela história, para os fins deste trabalho,
asseverando que este estudioso defendia que virtude é ação e não apenas
contemplação, e que homem ético é aquele que desempenha um ativo
papel social em defesa de sua comunidade. Com base nos conceitos e
estudos acima, não fica difícil entender a repulsa do homem contemporâneo
à corrupção, na medida em que se constata que esta é antítese e
verdadeira negação da objeto da ética e uma das faces mais pavorosas e
abjetas do ser humano, com efeitos colaterais extremamente danosos à
sociedade. Se for verdade, como se detectou na pesquisa acima, que os
efeitos da corrupção sobre a educação são desastrosos, defendemos,
igualmente, que através da educação podemos combatê-la com todas as
forças. Fundamentamos nossa afirmação quando nos deparamos com este
conceito de educação: “É a ação exercida pelas gerações adultas sobre as
gerações que não se encontram preparadas para a vida social, e tem por
objetivo suscitar e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos,
intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e
pelo meio especial a que a criança, particularmente se destine. Assim, o
processo educacional consiste na transmissão de valores e experiências
entre gerações, permitindo às mais novas alcançar perfeita interação social,
propiciando-lhes meios e instrumentos para que possam manter, aprimorar,
e, posteriormente, retransmitir a seus sucessores o arcabouço cultural, os
valores e os comportamentos adequados à vida em sociedade (SOUZA, p.
9). Sem nenhuma pretensão de diminuir o papel das famílias e da
sociedade, a escola não poderia ser um ambiente mais adequado, pois a Lei
das Diretrizes e Bases brasileira, ao delimitar o que seria educação formal
assim preceitua em seu
art. 1º: A educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) pode, portanto, exercer um papel
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absolutamente decisivo na formação de uma nova mentalidade em matéria
de estudo da ética, pois, no próprio texto de divulgação do Ministério da
Educação assim é apresentada: trata-se de um “documento de caráter
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica, e indica conhecimentos e competências
que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da
escolaridade. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a BNCC soma-se
aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação
humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva” (MEC, 2017). Na medida em que foi incorporada em nosso
ordenamento jurídico com obrigatoriedade de ser observada em todo o
território nacional, em escolas públicas e privadas e na medida em que,
igualmente, deverá servir de referência para todas as pessoas
comprometidas com educação, (administradores públicos, gestores
educacionais, professores, família, estudantes) uma BNCC que priorize a
compreensão e a prática dos preceitos éticos exercerá, espera-se, um papel
de grande relevância na mudança de mentalidade atual, de modos que
nossas gerações futuras consigam vivenciar o combate à corrupção e aos
efeitos deletérios e, consequentemente, respeito à diversidade, apreço à
solidariedade e o estímulo à fraternidade. Constatamos, com base nos
estudos realizados, que a tarefa é muito árdua, pois implicará na mudança
de uma mentalidade que está incrustrada na mente e na prática cotidiana
do país, até porque, ainda existe no país muita dubiedade a propósito do
conceito de ética, e da relativização de seu valor.
Porém, com a
conscientização e o trabalho dos principais atores da educação formal no
país esperamos que o estudo, e a prática dos preceitos éticos coloquem a
educação brasileira nos trilhos e na direção que o país necessita.
Palavras-chave: Ética; Base nacional comum curricular; Educação.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA

32

FERRAMENTA DE MODELAGEM COMO SUPORTE AO PLANEJAMENTO
URBANO E AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDA LEMES DE SANTANA

RESUMO
A criação de Unidades de Conservação é uma estratégia mundialmente
utilizada para garantir a conservação dos recursos naturais e a
sustentabilidade ambiental, econômica e social, tendo como principal
instrumento de planejamento o plano de manejo. O diagnóstico
socioambiental é principal subsídio para o delineamento do zoneamento e
programas de manejo e gestão das Unidades de Conservação. Em que pese,
haja diversas experiências de aplicação dos métodos consagrados para
elaboração dos planos de manejo, estudar novos instrumentos e
ferramentas permite conhecer novas alternativas para o aperfeiçoamento
metodológico desses instrumentos de planejamento. Ao longo da pesquisa,
foi possível conhecer algumas ferramentas de modelagem, sendo o InVest o
mais operacional e que produz modelos para a quantificação biofísica, o
mapeamento e a valoração monetária dos benefícios providos por
ecossistemas terrestres e marinhos e o MIMES indicado para qualquer
escala de modelos dinâmicos-integrados que também valora os serviços
ecossistêmicos. O objetivo é entender os métodos e técnicas consagradas
dos diagnósticos que subsidiam a elaboração dos Planos de Manejo de
Unidades de Conservação federais e paulista, bem como conhecer
ferramentas de modelagem como alternativa para o planejamento e
elaboração dos planos de manejo das Unidades de Conservação. O método
utilizado foi pesquisa bibliográfica (artigos, dissertações, teses e publicações
sobre os temas) e documental (relatórios técnicos, roteiros e instrumentos
normativos, no caso do Estado de São Paulo) para o estabelecimento do
referencial teórico utilizado nesta pesquisa. Os referenciais teóricos citados
nesta pesquisa como fundamentadores, se concentram no tema Modelagem
de Sistemas Complexos, discutida na Dissertação de Mestrado intitulada de
“O papel da modelagem estruturante no processo de elaboração dos Planos
de Manejo das Unidades de Conservação: casos e reflexões”, defendida pela
autora Santana, L.F (2017) na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade de São Paulo, São Paulo. Podemos, a partir desse trabalho
destacar que, os métodos consagrados para elaboração dos planos de
manejo das Unidades de Conservação, bem como as ferramentas de
modelagem (InVest e MIMES) não consideram o limiar de resiliência do
ecossistema, apenas analisam a situação atual, sem construir cenários para
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conservação e recuperação desses recursos naturais, a curto, médio e longo
prazo. Desse modo, a questão que se coloca não é a definição de quanto
valem os serviços ecossistêmicos para a sociedade e, sim, qual é o real
limiar de resiliência do ecossistema.

Palavras-chave: Modelagem estruturante; Planos de manejo; Unidades de
conservação
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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FORMAÇÃO PRÁTICA DO DOCENTE DA EAD
DENISE DE ALMEIDA PRADO

RESUMO
As muitas urgências das salas de aula, especialmente quando direcionamos
nossos holofotes para a educação infantil e os anos iniciais do ensino
fundamental I, trazem-nos a inquietante certeza de que ainda há muito o
que refletir, discutir, planejar e, claro, muito o que se fazer pela Educação
em nosso país. Não é possível, sob o risco de mais um retumbante fracasso,
afiançar caminho singular para a equação desse cenário desalentador, pois
são muitas as veredas que se desenham em nossos horizontes. Para uma
perspectiva mais exitosa, exige-se a pluralidade. Foi assim que o tema
desta pesquisa foi se constituindo: entendendo que o ensino superior
corresponde a uma dessas veredas, notadamente quando se ocupa da
formação de professores para a educação básica. Tão logo foi escolhido
esse percurso, nossas atenções se voltaram aos cursos de pedagogia
oferecidos na modalidade a distância, com o objetivo de comprovar que
essa formação em ambiente virtual não sonega ao futuro professor as
mesmas condições de ensino-aprendizagem, validando as ferramentas
inerentes às tecnologias digitais de informação e comunicação. Para tanto,
nossos estudos se alicerçaram em Josso (2004, 2010), Azevedo e Passegi
(2016), que norteiam a investigação científica em Educação – em especial,
na EAD – a partir de uma abordagem hermenêutico-fenomenológica,
pautada em Freire (2012), sempre com alusão às contribuições de diversos
autores que também se debruçaram sobre temáticas análogas, como
Delory-Momberger (2008,2012,2014); Ferrarotti (2010;2014) entre outros. O
material de análise foi constituído de fontes autobiográficas, produzido por
participantes que estavam prestes a concluir sua graduação e traziam para
suas narrativas as reminiscências de seus primeiros anos escolares, as
influências dos professores com os quais se depararam ao longo das
jornadas acadêmicas e, em especial, suas vivências durante os estágios
supervisionados. Dessas narrativas emergiram temas – palavras que vieram
à tona pelas reiteradas leituras das narrativas de cada participante - a
partir dos quais foram construídas as interpretações, permitindo reflexões a
respeito de seus vínculos com a profissão escolhida, com a modalidade EAD
e com o estágio, que foi um momento de confronto entre a ideia de escola
que se constrói durante a formação e a escola real, considerando todas
essas experiências como determinantes para o processo de constituir-se
como docente.
Palavras-chave: Narrativas escolares: ressignificação da experiência;
Formação docente; Estágio supervisionado.
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IDENTIDADES CULTURAIS E VISUAIS: INSTRUMENTOS DE LEITURA
DO PATRIMÔNIO DA FESTA DO DIVINO MOGIANO
FÁBIO BORTOLOTO; CRISTINA SCHMIDT SILVA PORTÉRO

RESUMO
Este artigo aborda o tema matrizes culturais e identidade visual como
contribuição para a leitura do Patrimônio Cultural imaterial da Festa do
Divino realizada anualmente no município de Mogi das Cruzes, situado na
faixa leste do Estado de São Paulo. Neste contexto, duas culturas
mereceram destaques, pois foram marcadoras da ancestralidade brasileira
segundo Ribeiro (1995): primeiro, a dos indígenas que eram nativos do
território
chamado
anteriormente
de
Pindorama,
formado
predominantemente pelos Tupinambás, silvícolas que ocupavam diversas
regiões do Brasil, etnia esta que usava a cultura própria para se expressar
tanto na linguagem verbal, por meio da língua tupi-guarani, quanto na
linguagem não-verbal através de sinais. A segunda cultura surgiu a partir
dos colonizadores portugueses que ao aportar em terra firme constituíram o
povo brasileiro, na qual mantém um forte vínculo até os dias atuais, a qual
originou a miscigenação de povos no Brasil. Eles chegaram com um único
propósito, desbravar novos territórios para estabelecer domínios em locais
descobertos. Assim, esta discussão tem como objetivo verificar se essas
etnias ainda resistem às intervenções culturais da hibridação dos povos que
aqui se estabeleceram, assim como, se existe a salvaguarda dos órgãos
competentes, em qualquer nível da federação brasileira sobre os
patrimônios culturais imateriais. Desta forma, no primeiro objeto de estudo
foi investigado a identidade das representações gráficas denominada arte
Kusiwa, realizadas pelos Wajãpi, na qual, por meio das representações
gráficas os indígenas fazem alusão às figuras mitológicas como onças,
cobras e peixes, criando um padrão gráfico da tribo repleto de beleza e
estética cotidiana, localizada no Estado do Amapá. Já a segunda
investigação está fundamentada na celebração da Festa do Divino, cultura
festiva trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses. Na bagagem,
diversos costumes e tradições, dentre eles a cultura religiosa. A Festa do
Divino é uma festa tradicional originada pela Rainha Isabel. como forma de
caridade e em agradecimento pela fartura recebida reverenciando o Divino
Espírito Santo. A festa é realizada em vários municípios brasileiros em um
calendário litúrgico durante dez dias, começando na quarta-feira e com
término no domingo de Pentecostes. A relevância deste estudo está na
forma da representação visual que os índios Wajãpi criaram para se
comunicar, conforme sublinha Gallois (2002). A Festa do Divino acontece no
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município de Mogi das Cruzes-SP, que também possui características
próprias na constituição da festividade de origem, dentre elas as alvoradas,
a quermesse, a entrada dos palmitos e o encerramento da festividade com
a procissão. Para a coleta e análise de dados, o método aplicado foi uma
abordagem qualitativa. Como resultados, após a leitura da identidade do
povo brasileiro por meio da linguagem visual das matrizes culturais e raízes
em suas manifestações, identificou-se pontos relevantes que reforçaram as
hipóteses sobre o tema, ou seja, de como a sociedade possui sua identidade
estruturada nas tradições dos povos de origem. Ainda identificou-se que o
povo que respeita um patrimônio cultural guarda saberes, fazeres, respeita
expressões e objetos que remetem à própria identidade, à história do
próprio povo. Entretanto, ao fazer o estudo destas duas manifestações
étnicas, pode-se afirmar que a identidade cultural sofreu interferências,
apesar da resistência cultural, pois a globalização, a quebra de barreiras
políticas e geográficas e o avanço da tecnologia respaldaram esse
fenômeno.
Palavras-chave: Patrimônio cultural; Matrizes culturais; Festa do divino.
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IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA ESCOLA COM ÊNFASE NA ATENÇÃO
FARMACÊUTICA
MARGARETH FERREIRA CUNHA; SUELI YURIKO YOSHIDA; CLAUDIA
CRISTINA ALVES RIZZI; CLAUDIO OSIRIS DE OLIVEIRA; CAUÊ SANTOS
LIMA; FERNANDA MARIA DUARTE RODRIGUES; ALEXANDRE
RODRIGUES; ELIANA SENA ALARCON

RESUMO
A atenção farmacêutica é um modelo de prática profissional estabelecido ao
longo da década de 1990 com a publicação de Hepler e Strand que
utilizaram do termo Pharmaceutical Care para estabelecer uma série de
novas atribuições aos profissionais farmacêuticos; esse artigo estabelecia
como conceito de atenção farmacêutica o seguinte contexto: “Atenção
Farmacêutica é a provisão responsável do tratamento farmacológico com o
objetivo de alcançar resultados satisfatórios na saúde, melhorando a
qualidade de vida do paciente” O objetivo do presente trabalho é o de
apresentar a implantação de uma farmácia escola com ênfase na atenção
farmacêutica, como parte integrante do complexo interdisciplinar de saúde
da Brazcubas, bem como a sua importância para a formação dos alunos do
curso de Farmácia. Em 2012 foi fundado o Núcleo de Atenção Farmacêutica
(NAF) que apresentou uma proposta inovadora, corroborando com Política
Nacional de Medicamentos emitida pela portaria do Ministério da Saúde de
nº 3916 de 30 de outubro de 1998 que estabeleceu o acesso da população
aos medicamentos considerados essenciais; e a posterior Resolução nº 586
do Conselho Federal de Farmácia de 29 de agosto de 2013, que apresentou
as atribuições do farmacêutico clínico; assim com o objetivo de garantir a
segurança, a eficácia e a qualidade ao tratamento além de promover o uso
racional dos medicamentos à população de forma gratuita. Assim, o NAF
tem contribuído ativamente para a formação dos futuros profissionais
farmacêuticos como provedores de “saúde pública” dentro de suas
atribuições, a fim de melhorar a saúde e qualidade de vida dos pacientes.
Buscando atender às novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso
de Farmácia em que se estabelece a obrigatoriedade da existência de uma
Farmácia Escola e para o desenvolvimento de atividades voltadas ao
atendimento da população e uma formação discente de excelência, o curso
decidiu elaborar um projeto de implantação deste serviço ampliando assim
o escopo já obtido pelo NAF. Tal serviço pretende promover a saúde no
município de Mogi das Cruzes com ênfase em Atenção Farmacêutica
atuando principalmente na dispensação de medicamentos, orientação e
acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes atendidos pela atenção
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primária de saúde pública do Sistema Único de Saúde. Visa ainda promover
a educação e orientação quanto ao uso racional dos medicamentos,
dispensação de medicamentos, acompanhamento farmacoterapêutico e a
Farmacovigilância. A criação de uma Farmácia-Escola vai além do
atendimento aos requisitos mínimos dispostos nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Farmácia, pois, apresenta um potencial promissor
e um diferencial interessante no Projeto Político-Pedagógico do Curso, por
oferecer tanto um espaço de estágio para os alunos quanto um local de
reflexão das práticas farmacêuticas, servindo como ponte entre o ensino e a
comunidade. Para a comunidade passa a ser mais um espaço de promoção
à saúde colaborando para o cumprimento das metas de prevenção,
promoção e de tratamento de saúde da população. Assim sendo, se faz
mister darmos o primeiro passo para a constituição de uma parceria
público-privada para que tenhamos condições de ampliar ainda mais o
alcance dos nossos serviços à população da cidade de Mogi das Cruzes.
Palavras-chave: Farmácia-escola; Farmácia; Atenção farmacêutica.
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IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA DE ANATOMIA HUMANA PARA OS
ALUNOS DE FARMÁCIA
MIRIAM CELESTE SANAIOTE SANAIOTE; MARGARETH FERREIRA
CUNHA; CLAUDIO OSIRIS DE OLIVEIRA; DIEGO DINIZ; AMAURI JOSÉ
DE LIMA; CARLOS ALBERTO GUIMARÃES NETO; RONALDO IKEDA;
FABIO HENRIQUE NODA COSTA

RESUMO
A disciplina de Anatomia Humana está presente em praticamente todos os
cursos da área da saúde. No curso de Farmácia seu domínio é de extrema
relevância e é parte fundamental para o entendimento dos mecanismos de
ação de fármacos e medicamentos, da síntese de novas moléculas
farmacêuticas e do processo saúde-doença. A Anatomia Humana é uma
disciplina que compreende as formas, as estruturas do corpo humano e
suas respectivas nomenclaturas. Devido ao número elevado de conceitos e
estruturas e a baixa carga horária, o processo de ensino-aprendizagem se
torna complexo, sendo necessário o auxílio de recursos técnicos para o
cumprimento total da ementa. O método de ensino tradicional se baseia em
aulas expositivas e práticas, nas quais, o professor é o ator principal
envolvendo os alunos e despertando o interesse e a curiosidade sobre os
temas e conceitos propostos em cada aula. Porém, esse também é um fator
limitador, pois o número de peças anatômicas nem sempre é suficiente em
relação ao número de alunos. Modelos anatômicos são ótimas opções para
auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem. A grande
variedade de modelos anatômicos oferece ao aluno a oportunidade de
observar e entender as estruturas humanas que nem sempre são visíveis
nos cadáveres. Assim também, com o advento de novas tecnologias,
inúmeras são as opções de estratégias virtuais para realizar o estudo da
anatomia.
Palavras-chave: Anatomia; Educação; Ensino.
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INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOCIAL: UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA
CAIQUE FERREIRA DA SILVA
RODRIGUES; FERNANDA PAULA DE
AGUIAR; LUCIANA ROSSATO

RESUMO
Abordar o contexto histórico da exclusão social possibilita a abertura para a
compreensão das razões pelo qual a sociedade idealiza a inclusão em uma
parcela significativa da população global. Tratando-se de uma perspectiva
ética, o ser humano em pleno século XXI, observa que a inclusão não é
apenas uma questão de necessidade acerca da conduta social, mais do que
isso: uma valorização da consciência humana para o pleno
desenvolvimento. Objetivando analisar os períodos históricos da préhistória, antiguidade ocidental, idade média, período colonial, idade
moderna e a atualidade, a respeito da exclusão social, percebe-se o
acúmulo de pré-conceitos que por muitas vezes levaram ao extermínio de
milhares de vidas no planeta, causa da intolerância proeminente das
formulações imorais de padrões em um mundo tão complexamente
estruturado, que se modifica constantemente, recriando-se em
probabilidades infinitas. Quando há inclusão inevitavelmente, há exclusão,
seja ela por etnia, cultura, religião, dependência química, deficiência física
ou intelectual, níveis socioeconômicos, gênero e outros. A partir dos estudos
dos primeiros rastros da vida humana na Terra, os indivíduos já percebiam
que a exclusão era um mal que feria a integridade do homem. Uma
representação mitológica clássica é a lenda de Procusto, a intolerância
personificada, bem como os materiais encontrados na idade média, como
livros com instruções de tortura com base na intolerância dos eclesiásticos
no episódio da inquisição, ou de séculos mais tarde com o advento das
colonizações e a problemática escravista e o incidente das Guerras
Mundiais. São registros históricos da intolerância do homem, em face de
uma sociedade que lutava e luta pela quebra de todas as fronteiras não
naturais. Incluir passa então a ser um processo universal de respeito e
equidade. Mas, para se atingir o conceito de equiparação, é necessário
primeiro, a coragem para ultrapassar a violência limitadora da ignorância e
amor para adentrar no âmago do ser e encontrar o que há de uno em todos
os seres, sensibilizando e revertendo certas rivalidades. Como diria Paulo
Freire “Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as
gentes do mundo. E é porque amo as pessoas que eu brigo para que a
justiça social se implante antes da caridade”. A metodologia para a
constatação destes dados se dá pelos registros históricos encontrados em
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sites, livros, apostilas e outras fontes de pesquisa que resultaram em uma
proposta dramatizada com o mito de Procusto e conjunto de slides com
imagens e musicas características das épocas analisadas. O fechamento se
encontra em relatos coletados de entrevistas sobre o tema “O que podemos
fazer para melhorar o mundo? Visto que a moralidade se encontra cada vez
mais subversiva às questões negativas, bem como uma intervenção poética
cujo objetivo é indicar a auto-reflexão, propriedade íntima da nossa
humanidade. Refletir e agir, então se mostram como soluções para o
rompimento das desigualdades enraizadas pela sociedade ao longo da sua
existência. Incluir é, dentre outras coisas, ser reflexivo com criticidade a
respeito de cada ação praticada com cada ser.
Palavras-chave: História; Sociedade; Intolerância.
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LEARNING ANALYTICS E A EDUCAÇÃO DO FUTURO
CLAUDIO OSIRIS DE OLIVEIRA; MARGARETH FERREIRA CUNHA

RESUMO
Grandes foram as mudanças na educação nas últimas décadas, em especial
àquelas relacionadas ao uso das tecnologias. Além dos inúmeros recursos
que hoje temos no auxílio da aprendizagem, o uso de metadados para a
gestão da aprendizagem expandiu a sala de aula e tem facilitado a escolha
de melhores estratégias para a melhoria do resultado dos nossos alunos. O
objetivo do presente trabalho foi o de enumerar as vantagens de se utilizar
os macrodados e microdados para o estabelecimento de uma gestão eficaz
na aprendizagem. Para tal, fizemos um levantamento da bibliografia
pertinente no intuito de conhecer melhor as ferramentas e seus usos no
âmbito educacional. Quando vamos além da aplicação de testes, provas e
atividades e passamos a analisar os resultados provenientes destas
estratégias de avaliações estamos fazendo uso da Analítica da
Aprendizagem. Isso pode ser desde uma simples análise da frequência de
erros em determinada questão em uma prova de uma determinada turma,
até o uso de metadados a partir de centenas de milhares de respostas
dadas à uma mesma questão que quando compiladas nos dão uma melhor
assertividade na adequação das nossas estratégias de aprendizagem. A
tecnologia de hoje nos permite isso. As grandes estruturas de dados que
podem ser alimentadas infinitamente, a disponibilidade desses dados e as
combinações também infinitas, proporcionam um vasto campo de estudo e
análise que sem dúvida nenhuma deve ser explorado por nós professores.
Pensando sob este prisma, se faz necessário um planejamento estratégico
para o desenvolvimento das nossas atividades em sala de aula. Este
planejamento vai desde a elaboração do material didático facilitador da
aprendizagem, até a posterior análise inteligente dos resultados obtidos
pelos alunos. Na prática temos que primeiramente definir quais os objetivos
da aprendizagem, estabelecer os meios pelos quais facilitaremos o alcance
desses objetivos pelo aluno e quando formos avaliar os resultados, temos
que estabelecer critérios específicos de conteúdo e cognitivos para então
avaliarmos se a nossa estratégia foi eficaz. Ressalta-se nesse caso, que
estamos avaliando a aprendizagem e não o aluno em si. Quando se
constata alguma ineficiência no processo pode ser propor adequações
necessárias, mas sempre baseadas nos macrodados e microdados obtidos
pelo próprio processo. Há ferramentas, por exemplo, que utiliza algoritmos
capazes de determinar a eficiência de aprendizagem em determinado
conteúdo e o perfil cognitivo de determinadas comunidades a partir dos
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microdados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP), que compila uma série de dados relativos ao Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Os dados nos permite
um rico conhecimento de apropriação de conteúdos, habilidades e
competências quer seja do país, de uma determinada região ou
minimamente falando de uma turma de um determinado curso de
graduação de uma instituição de ensino. Se aplicarmos um simulado e
replicarmos esta estratégia para uma única instituição, para um curso ou no
menor nível para uma turma em que estamos atuando também teremos
dados importantes que podem balizar nossos processos em sala de aula
para definir novas rotas de aprendizagem, reciclagem de conhecimentos ou
ainda a ressignificação de conteúdos mal-entendidos. Embora pareça
paradoxal, na Analítica da Aprendizagem quanto maior o número de dados
mais fina fica significância dos dados obtidos na análise dos metadados.
Isso nos faz conceber que todo dado é importante e deve ser registrado.
Dados que outrora não eram levados em consideração agora passam a ser
muito relevantes no processo da aprendizagem. Um simples aumento na
frequência de escolhas de uma determinada alternativa errada em uma
questão pode nos inferir que o conteúdo trabalhado foi entendido de forma
errônea, pois houve uma maior tendência dos alunos em assinalarem a
alternativa errada. Pondera-se que este grupo seja trabalhado de modo a se
corrigir essa falha. Da mesma forma a distribuição igualitária entre as
alternativas de uma dada questão pode nos inferir que há superficialidade
na apropriação de um determinado conteúdo. Assim também, a
concentração de escolhas de uma determinada alternativa correta de uma
questão trabalhado pode assertivamente induzir à percepção de que o
conteúdo e as habilidades cognitivas exigidas nessa questão foram
apropriadas pelos alunos. Concluímos, portanto, que a Analítica da
Aprendizagem é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento da
educação nos dias atuais. Estas ferramentas devem ser de conhecimento de
todos que estejam envolvidos com os processos de aprendizagem para
garantir a eficácia na formação dos nossos alunos. Por fim, concluímos que
embora os avanços tecnológicos tenham disponibilizado estas alternativas
ainda temos muito a explorar desse universo.
Palavras chave: Analítica da Aprendizagem; Learning Analitics; Gestão da
Aprendizagem
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METODOLOGIA DE ENSINO PARA A AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE
ESTUDANTES DO CURSO DA FARMÁCIA
ELIANA DE ALARCON; CLAUDIA CRISTINA
ALVES RIZZI; CLAUDIO OSIRIS DE OLIVEIRA;
MARGARETH FERREIRA CUNHA

RESUMO
A mudança alimentar observada no país nos últimos anos é resultado de
alterações de hábitos alimentares somados a costumes comportamentais,
dentre eles a inatividade física, os quais tem gerado aumento da
prevalência da obesidade e aumento do risco de diversas doenças. A
importância da avaliação nutricional é reconhecida tanto na atenção
primária, para acompanhar o crescimento e a saúde da criança, jovens ou
adolescente, quanto na detecção precoce de distúrbios nutricionais, seja
desnutrição ou obesidade. A autoavaliação do estado nutricional, utilizada
corno estratégia de ensino no Curso de Graduação em Farmácia subsidiou o
presente trabalho. Nesta esteira, os alunos da disciplina de Bromatologia
do 7º. semestre registraram seu consumo de alimentos por três dias
consecutivos além de durante as aulas realizarem exames antropométricos
como medidas de peso e altura, cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC),
e cálculos de Gasto Energético Total (GET) além do Valor Energético Total
(VET) para analisar a distribuição da dieta entre carboidratos, lipídios e
proteínas. O objetivo desse trabalho foi relatar uma forma alternativa de
proporcionar conhecimento aos alunos da constituição da sua própria
alimentação e através desse mapeamento nutricional promover
futuramente mudanças de hábitos alimentares. O recordatório alimentar de
72 horas revelou elevado consumo de produtos industrializados e baixo
consumo de alimentos integrais, verduras, legumes e frutas enquanto os
dados antropométricos de alguns alunos apresentou índices de obesidade e
relação com risco de doenças cardiovasculares. Na visão desse docente se
faz necessário intensificar as orientações aos futuros profissionais
farmacêuticos quanto à alimentação adequada, assim como entende-se
que a inserção do tema no processo educacional pode ser de grande valia
para a prevenção de doenças geradas pela má alimentação.
Palavras-chave: Avaliação nutricional; Gasto energético; Alimentação
adequada
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NIVELAMENTO EM QUÍMICA E BIOLOGIA PARA ALUNOS
INGRESSANTES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO BRAZCUBAS
CLAUDIA CRISTINA ALVES RIZZI; MARGARETH FERREIRA CUNHA;
SUELI YURIKO YOSHIDA; CLAUDIO OSIRIS DE OLIVEIRA; FERNANDA
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SENA ALARCON

RESUMO
Nas últimas décadas, tem-se verificado um decréscimo significativo na
qualidade do ensino médio, sobretudo aquele que se origina das escolas da
rede estadual de ensino. Vários são os fatores para este cenário, dentre eles
a má preparação dos professores, problemas socioeconômicos que causam
evasão das escolas, entre outros. Deste modo, o aluno ingressante no
ensino superior tende a apresentar deficiências diversas, desde dificuldades
em executar cálculos matemáticos elementares à simples compreensão de
enunciados de provas. Estas deficiências têm sido observadas atentamente
pelas instituições de ensino superior, que procuram minimizar eventuais
falhas na educação escolar formal nas áreas de Matemática e Língua
Portuguesa, disponibilizando em seus cursos disciplinas como Formação
Geral e Matemática Aplicada. No entanto, deficiências em outras áreas, tais
como Química e Biologia, também são evidentes em alunos ingressantes de
qualquer curso superior na área da Saúde, o que dificulta, em muito, o
entendimento de conceitos essenciais em Bioquímica, Fisiologia, Citologia e
Anatomia, disciplinas consideradas cardinais em todos os cursos da área em
questão. Além da qualidade do ensino ofertado pelas escolas secundárias,
é possível verificar, entre os alunos de uma mesma turma, perfis
diferenciados nos quesitos idade, condição social, e principalmente, no
período de tempo decorrido entre o término do ensino médio e o ingresso
no ensino superior, fatores que também contribuem para as dificuldades
encontradas no aprendizado das disciplinas citadas. Assim, para que possa
haver uma harmonização mínima entre todos os alunos, o professor
necessita muitas vezes dedicar tempo a relembrar, e não raro, ensinar,
conceitos básicos que deveriam ter sido estudados no ensino médio. Este
tempo é, sem dúvida, mister para que os ensinamentos superiores a serem
transmitidos possam ser absorvidos de maneira devida, mas, infelizmente,
não condiz com a realidade do tempo total reservado à completude do
conteúdo programático a ser desenvolvido durante o semestre letivo. Deste
modo, o objetivo deste trabalho é propor alternativas niveladoras que
possam coexistir com o tempo a ser destinado às aulas das disciplinas, e
que possam aliar tanto ações à distância quanto presenciais. Nesse sentido,
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são sugeridas aulas de química e biologia básicas, aos sábados, manhãs ou
manhãs/tardes, que possam ofertar a esse aluno a chance de
revisar/aprender conceitos elementares nestas áreas, que o permitam
compreender os conceitos mais avançados ensinados no período regular de
aula de seu curso, o que será traduzido em ganho, não só para esse aluno,
mas também para o professor, tanto de tempo em sala de aula, quanto na
qualidade do ensino ofertado.

Palavras-chave: Nivelamento; Química; Ingressantes
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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O FUTURO DO TRABALHO E O EDUCADOR: SEREMOS
PROTAGONISTAS OU COADJUVANTES?
ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO

RESUMO
Neste momento, em algum lugar do Vale do Silício, ou em uma
Universidade de Tel Aviv, ou mesmo em uma incubadora próxima de nós,
alguém está criando um aplicativo, ou uma invenção que dará fim a
milhares de empregos. Para fazermos esta afirmação não estamos
consultando uma bola de cristal, ou um vidente. Olhar ao nosso redor basta
para nos depararmos com a utilização de tecnologias que condenam muitas
carreiras e profissões à extinção, e tornam outras irrelevantes. Apenas para
mencionar um exemplo interno, milhares de professores serão demitidos
nos próximos anos para dar lugar a uma outra forma da escola se relacionar
com os alunos, à distância, com novas tecnologias, sob a intermediação de
um único tutor, que poderá dar conta da interação com milhares de alunos,
espalhados pelo país. Neste trabalho examinaremos o contextos desta
mudança de paradigma, em busca da seguinte indagação: há algo que
possamos fazer, ou nos encontramos irremediavelmente condenados ao
desemprego, ao ostracismo e à irrelevância? O trabalho tem por objetivo
oferecer um conjunto de reflexões a um assunto que afeta a nossa geração,
e também as gerações futuras, pois não se trata de um questão meramente
acadêmica, mas que se reveste de aspectos que suscitam discussões e
controvérsias para os estudiosos do Políticas Públicas em Educação, Direito,
Psicologia, Ciências Sociais, Economia, Teologia e, de grande interesse
também aos profissionais da Educação, incumbidos de preparar as gerações
que deverão estar preparadas para um mundo com poucos empregos, e, ao
mesmo tempo, muitas profissões que ainda nem foram inventadas. Ainda
como objetivo do trabalho há que se mencionar a importância de se
divulgar entre as pessoas formadoras de opinião (que é o público
destinatário deste ENCONTRO CIENTÍFICO) um direito básico e essencial,
que é direito a um trabalho que proporcione dignidade ao ser humano.
Optou-se, para a realização do presente trabalho, do método dedutivo, na
medida em que se baseou na análise dos enunciados genéricos localizados
na Constituição Federal do Brasil, na Declaração Universal dos Direitos do
Homem, e também em pesquisas bibliográficas sobre o tema. Dentre outras
constatações, de forma bastante sintética mencionam-se as seguintes, que
têm como especial relevância convidar à reflexão dos destinatários desta
pesquisa: O tema que estimula à reflexão sobre o futuro do trabalho é, na
verdade, uma das faces do estudo do próprio Direito à Dignidade da pessoa
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humana, assegurado pelo caput da Constituição Federal, bem como, pelo
Artigo vinte e três da Declaração Universal dos Direitos do Homem,
cristalino, aliás, ao asseverar que “Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à
livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho
e à proteção contra o desemprego. Quem trabalha tem direito a uma
remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma
existência conforme com a dignidade humana, e completada, se possível,
por todos os outros meios de proteção social. O modelo educacional em que
fomos forjados, que aliás, é o mesmo modelo em que foram educados
nossos professores, nosso pais, avós, e bisavós, definitivamente, não se
presta a preparar as gerações futuras para este mundo de escasso
empregos e novas profissões. Basta, a propósito da afirmação acima,
lembrarmo-nos que estudos recentes da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico
(OCDE),
nos
dão
conta
de
que
aproximadamente setenta por cento de nossos jovens de hoje trabalharão
em uma profissão que ainda não foi inventada: ao invés exigir que nossos
alunos
decorem respostas para perguntas ultrapassadas, precisamos,
urgentemente, ajudá-los a aprender a fazer suas próprias perguntas. Para
qualquer pessoa que pretenda se manter minimamente preparado para esta
mudança vertiginosa do trabalho, além de uma boa dose de humildade para
reconhecer sua fragilidade, será necessário submeter-se a uma educação
contínua, rigorosamente durante toda vida, assumindo a possibilidade,
inclusive, de se ver atuando em uma carreira totalmente diferente daquela
originalmente escolhida. Em outra palavras, é melhor dizer que eu “estou”
professor”, eu “estou” advogado, eu não poderei “estar” em uma profissão
muito diferente desta no futuro, sem que isto signifique que a bagagem até
aqui acumulada não será útil e necessária. É urgente, ainda, que
repensemos políticas públicas que proponham um novo modelo de contrato
social e, neste sentido, os noruegueses podem ser um bom exemplo de
preparação para o futuro: Ao invés de fazer uso, hoje, dos lucros que lhes
proporcionam suas reservas de petróleo, a Noruega está aplicando o
dinheiro em um fundo soberano: em 2017 já acumulara um trilhão de euros,
que poderá ser utilizado, futuramente, para assegurar uma vida digna aos
seus cidadãos que não conseguirem se colocar no mercado de trabalho.
Embora cientes de que toda e qualquer discussão que resvale na
constatação, difícil, de nossa frágil condição diante de uma sociedade tão
repleta de mudanças, transformações e instabilidades, e malgrado
reconhecer que o Brasil está chegando muito tarde a estas discussões,
defendemos que se trata de um assunto que não pode ser escondido
“debaixo do tapete”, tentando, quase que ilusoriamente, ignorá-lo e que
discuti-lo é um verdadeiro exercício de cidadania. O que constatamos, é que
há, ainda, espaço e tempo para mudanças, individuais e coletivas, que não
podem, porém, ser deixadas para o futuro. Faço minhas as palavras do atual
mandatário da centenária G.E: “o maior erro é não se mover”.
Palavras-chave: Educação; Novas tecnologias; Trabalho.
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O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS E AMBIENTAIS NO
PROCESSO DE PLANEJAMENTO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE
FRÁGEIS
JOANA PEREIRA DE SOUZA; FERNANDA LEMES DE SANTANA; ERIKA
LINS DOS PASSOS; GUSTAVO DI NOLLA MORETTE FERNANDES DE
SOUZA; VICTOR HUGO DA SILVA LEONISIO

RESUMO
O processo de ocupação das várzeas do rio Tietê nos instiga a investigar as
políticas públicas urbanas e ambientais que estruturam e consolidam os
cenários naturais e construídos das cidades metropolitanas. Entre o período
de 1962 a 2002, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) passou de 874
Km² para 2.209 Km², representando um aumento de 160% em 40 anos
(EMPLASA, 2010). A RMSP, como outras regiões metropolitanas são espaços
territoriais sobre qual convergem, com intensidade máxima, os conflitos
socioambientais, com destaque para o desemprego, a poluição, o trânsito
desordenado, a violência, o déficit de transporte público, o saneamento, a
saúde, a habitação, a educação, entre outras demandas intrínsecas às
cidades, resultando, assim, numa demanda excessiva por recursos naturais.
A expansão da ocupação urbana em direção às regiões consideradas
inadequadas para urbanização, constituídas de remanescentes de planícies
fluviais (várzeas) do rio Tietê, foi motivada pelo baixo preço dos lotes e pela
ausência de políticas públicas urbanas e ambientais, resultando na perda de
recursos naturais em razão da ocupação e conurbação urbana desordenada.
No final dos anos 80, com objetivo de minimizar os impactos ambientais, o
governo do Estado de São Paulo decretou (Decreto Estadual n° 42.837/98)
como Área de Proteção Ambiental - APA Várzea do Rio Tietê, os
remanescentes de planície fluvial do rio Tietê situados ao longo de parcelas
dos 12 municípios da Região Metropolitana de São Paulo (Salesópolis,
Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, São Paulo,
Guarulhos, Osasco, Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba), no qual
foram definidas as principais diretrizes e regras para o ordenamento
territorial sustentável. Essas regras encontram – se vigentes até os dias
atuais. Em atendimento ao disposto na Lei Federal n° 9.985/2000, em
2010, o órgão gestor da Área de Proteção Ambiental elaborou o documento
de planejamento urbano/ ambiental, denominado Plano de Manejo da APA
Várzea do rio Tietê, no qual, a partir do diagnóstico socioambiental as
normas estabelecidas em 1998 foram atualizadas, em razão das alterações
ocorridas no território. Esse trabalho foi finalizado em 2013 e, desde então,
encontra-se em análise no Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA)
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para aprovação e publicação. Diante dessa problemática, o presente
trabalho interpretou imagens aéreas de 2008, 2010 e 2017 de modo a
entender as alterações ocorridas nesse território protegido e avaliar até que
ponto as políticas públicas urbanas e ambientais são eficazes na proteção
dos atributos. O objetivo é interpretar as alterações de uso e ocupação de
modo a avaliar a eficácia das políticas públicas urbanas e ambientais
utilizadas no planejamento das áreas ambientalmente frágeis. O território
da Área de Proteção Ambiental do rio Tietê (APAVRT), abrangida por 12
municípios, é a área de trabalho da pesquisa, em andamento. Diante das
grandes extensões territoriais, adotou-se como unidade de planejamento e
recorte da pesquisa os limites municipais. Em 2017, a pesquisa avaliou o
território da APAVRT inserido no município de Mogi das Cruzes e os
resultados foram apresentados no ENCIBRAC. Atualmente, a área de
trabalho é o território da APAVRT inserido no município de Suzano. O
trabalho foi organizado em duas fases, sendo que: (i) na primeira fase foram
realizados os levantamentos e as leituras do território, a partir da
interpretação das fotos aéreas de 2008, 2010 e 2017 e legislação incidente;
(ii) na segunda fase foram elaborados os mapas analíticos, nos quais foram
identificadas as alterações territoriais. Como referencial teórico foram
analisadas a legislação específica sobre o Tema, com destaque para: (i) Lei
Federal n° 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente; (ii) Lei Federal n° 9.985 de 18 de julho de 2000,
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e;
(iii) Lei Estadual 5.598/1987 e o seu Decreto regulamentador, que dispõe
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental – APA Várzea do rio Tietê.
Além dessas, foram utilizadas referências bibliográficas consagradas sobre o
tema Áreas Protegidas, Unidades de Conservação e APA Várzea do rio Tietê,
com destaque para: (i) RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Sistema Nacional
de Unidades de Conservação. 1. Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais,
2005; (ii) SANTANA, Fernanda Lemes. O papel da modelagem ecológicaeconômica no processo de elaboração dos Planos de Manejo das Unidades
de Conservação do estado de São Paulo: Casos e reflexões – Dissertação de
Mestrado, São Paulo, 2017. (iii) Plano de Manejo da APA Várzea do rio Tietê,
Fundação Florestal, 2013. A partir da leitura territorial (imagens aéreas
2008, 2010 e 2017) e da interpretação das normas que incidem sobre o
território protegido do município de Suzano, até o momento, foi possível
concluir que, desde 1998 as áreas classificadas como Zona de Cinturão
Meândrico (maior restrição ambiental) manteve as suas características
ambientais, em razão da aplicação das normas incidentes. No entanto, no
caso das áreas definidas como Zona de Uso Controlado (menor restrição
ambiental), mesmo estando em áreas ambientalmente frágeis, assim
definidas nos estudos do Plano de Manejo da APA Várzea do rio Tietê de
2013 (em aprovação), os remanescestes de atributos ambientais foram
impactados, tendo em vista a alta pressão urbana sobre essas áreas, as
quais estão cada vez mais agravantes. A partir desse trabalho, concluímos
que as normas estabelecidas por essas políticas públicas urbanas e
ambientais são imprescindíveis para a proteção dos atributos protegidos,
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bem como a sua atualização frente às alterações territoriais e são
fundamentais para garantir a sua eficácia.
Palavras-chave: Planejamento urbano e ambiental; Áreas ambientalmente
frágeis; Área de proteção ambiental.
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MÉTODOS E TÈCNICAS DO PROCESSO DA
ALFABETIZAÇÃO
ELIANA DOS SANTOS
COSTA LANA; NIVIA GORDO

RESUMO
A alfabetização no Brasil tem sido alvo das mais diversas metodologias, sem
considerar, no entanto, as características da nossa língua, o que deveria ser
o ponto de referência para o ensino da leitura e da escrita. Haja vista a
euforia de professores com a linha do construtivismo que, no fundo,
defendem o processo da alfabetização a partir de frases ou orações, com
base no pressuposto de que o ensino nesta linha facilita a compreensão do
aprendiz, pois são empregados “textos com sentido”, ao contrário de
sílabas ou letras isoladas, portanto sem qualquer significado. Entretanto, a
euforia inicial dos alfabetizadores vem sendo substituída por uma séria
insatisfação, uma vez que se assiste ao péssimo desempenho dos alunos
em leitura e escrita nas séries subsequentes. Com foco nesta ocorrência, a
pesquisa proposta está centrada nos seguintes aspectos: Nossa língua,
falada e escrita, constitui-se essencialmente de vogais e consoantes
alicerçadas em fonemas e grafemas; As palavras que compõem uma oração
são formadas mediante a conjunção dessas vogais e sílabas (orais ou
nasaladas). Numa sequência de palavras como /bala/, /sala/, /mala/ a
distinção do significado de cada uma é feita simplesmente pela oposição
dos fonemas, na fala, /b/, /s/, /m/ e assim por diante. Sendo assim, exceto
poucas variações, o processo da alfabetização ocorre de forma mais rápida
e eficiente se levadas em conta estas características da nossa língua. Para
comprovação
desta
tese
serão
feitas
investigações
fundadas,
principalmente na Línguística e na Semiótica.
Palavras-chave: Alfabetização; aprendizado; leitura e escrita.
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O QUE ESTUDANTES DE UM CURSO DE PEDAGOGIA PENSAM A
RESPEITO DA TEMÁTICA DO GÊNERO E DA SEXUALIDADE?
MÁRDEN PÁDUA RIBEIRO; ANA LUISA SILVA;
RENATA VALES BHERING; NAYARA ALVES
TEIXEIRA

RESUMO
0
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OS 130 ANOS DA ASSINATURA DA LEIA ÁUREA E O PORQUÊ DE NÃO
PODERMOS FALAR EM RACISMO REVERSO
MAYARA XAVIER RODRIGUES; ISMAEL VIEIRA DE CRISTO
CONSTANTINO

RESUMO
Há 130 anos, no dia 13 de maio de 1888 a Princesa Isabel, filha do
Imperador D. Pedro II, assinava a lei denominada de Lei Áurea, que colocou
fim na escravidão no último país da América que ainda permitia tal feito, o
Brasil. É importante lembrar que depois da assinatura dessa lei, não foram
registradas nenhuma ação que permitia a inclusão do negro na sociedade.
Ou seja, além de carregar as marcas da escravidão, estes precisavam
disputar espaço com imigrantes e pessoas com maior qualificação. Por mais
que tenham sido comtemplados com a liberdade, que nunca deveriam ter
perdido, continuavam em desvantagem. O relato supracitado demonstra a
relação de poder entre brancos e negros, o verdadeiro sistema de opressão,
no qual pessoas detinham poderes sobre outras e eram consideradas
melhores devido a sua etnia. Dessa forma, é impossível não mencionar a
palavra racismo, que consiste justamente em acreditar que há uma
hierarquia entre as etnias. Atualmente o racismo vem sendo cada vez mais
repudiado pela sociedade. No entanto, isto não significa que os negros e
brancos passaram a ter as mesmas oportunidades e nem tampouco que o
racismo não existe. A titulo de exemplo é possível citar comentários feitos
no Twitter, uma rede social na qual pessoas compartilham seus
pensamentos em poucos caracteres. Quando alguém publica algo racista,
inúmeras pessoas, saem em busca de “justiça” e começam a rebater tal
comentário. Quando o autor é alguma figura pública as medidas tomadas
são ainda mais sérias, as pessoas além de expor tal feito, buscam contato
com as marcas patrocinadoras, pedindo para que estas deixem de
patrocinar o autor. Entretanto, assim como encontramos pessoas que
tentam mostrar o quão errado o autor do comentário está, é possível
encontrar pessoas que tomam partido deste e o defendem, muitas vezes
dizendo que determinado comentário não possuía tal sentido ou que a
pessoa está sofrendo um racismo reverso. E é justamente isso que o
presente trabalho buscou estudar, fazendo uma análise histórica, por que
não é correto afirmar a existência do racismo reverso? O presente artigo
visa discutir e convidar os leitores a refletir, com base na história
escravocrata do Brasil, juntamente com comentários publicados em redes
sociais, em o porquê não é correto afirmar que existe racismo reverso,
termo usado para indicar racismo sofrido por pessoas brancas. Este artigo
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será estruturado levando em consideração o método dedutivo, partindo da
análise de como o racismo esteve implementado na época escravocrata do
Brasil até sua abolição, e como as pessoas observam tal fato atualmente,
uma vez que tentam afirmar a existência do racismo reverso. Dentre outras
constatações, de forma bastante sintética, mencionam-se as seguintes: nas
redes sociais, as discussões sobre racismo reverso são infinitas, há quem
acredita que o racismo reverso existe, assim como há aqueles que ficam
impressionados com tal afirmação e não conseguem explicar como é
possível a existência do racismo reverso se não há uma relação de poder.
Em nossa pesquisa e entrevistas com jovens e adultos com a faixa etária de
18 a 25 anos, grande parte dos entrevistados afirmaram já ter ouvido falar
de racismo reverso, seja em redes sociais ou em grupo de amigos, no
entanto alguns não sabiam do que se tratava, ou não acham possível a
existência deste. É possível pontuar outro resultado, nenhum daqueles que
ouviram falar de racismo reverso, presenciaram o acontecimento de algo
que poderíamos identificar como racismo reverso, mas todos já
presenciaram o racismo propriamente dito. Não há em que se falar em
racismo reverso, uma vez que com base em estudo históricos, para haver
racismo é necessário um sistema de opressão e submissão, uma relação de
poder. Pessoas brancas nunca foram escravizadas, nunca precisaram da
assinatura de uma lei para ter sua liberdade, nunca perderam
oportunidades devido a cor de pele. O Racismo vai muito além de um
xingamento. Uma pessoa branca, ser chamada de “fantasma’’, por
exemplo, com certeza é uma brincadeira de mal gosto, podendo ser
considerada até falta de educação. No entanto, não é racismo. Não há
relação de poder.
Para entendermos o racismo é necessário adentrar a
história e observar quem esteve ou está no comando, quem possui os
maiores salários, comandam as emissoras de televisão, têm mais
oportunidades, são mais bem sucedidos, ocupam a maior quantidade de
bancos universitários e escolar particulares. Pelos motivos expostos, alegar
que o racismo reverso existe, beira a falta de informação ou de interesse
pela história. Pois, só há racismo quando há relação de poder, e não é o
caso dos exemplos em tela.
Palavras-chave: Racismo reverso; Escravidão; Relações de poder
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POSSIBILIDADES DE INTEGRAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO E SALA COMUM PARA FORTALECER NOVAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS COM AUTISMO: UM ESTUDO
DE CASO
MARIA DE LOURDES MORAES PEZZUOL

RESUMO
Quando abordamos o tema inclusão de alunos com transtorno do espectro
autista (TEA) em sala comum da rede pública, muitas indagações são
identificadas. Observa-se que a maioria dos trabalhos pedagógicos
desenvolvidos nas escolas para alunos com autismo acabam sendo
realizados de maneira infantilizada, somente por meio de desenhos,
algumas atividades orais sem a participação direta do aluno ou por meio de
cópias transcritas e adaptadas pelo próprio professor. identifiquei essas
questões, enquanto professora do atendimento educacional especializado
(AEE) especialista em TEA, em sala de recurso e itinerância, no atendimento
de um aluno do 9º ano do fundamental que apresentou no começo do ano
um perfil de uso da fala limitado; isolamento social dos demais alunos e
professores; dificuldade de escrita com comprometimento motor nas mãos;
dificuldade de leitura; distorções gráficas; imaturidade e apatia de modo
geral. Diante desse perfil, procurei integrar AEE e sala comum. Realizei um
planejamento diversificado e diferenciado para o atendimento desse aluno
no AEE, no qual, busquei organizar informações anteriores sobre o
atendimento pedagógico que o aluno já tinha obtido, realizei uma avaliação
diagnóstica
pedagógica
atual,
levando
em
consideração
seus
conhecimentos e seu perfil comportamental, procurei me inteirar do
conteúdo da proposta pedagógica da série do aluno, reconhecer o perfil
social da sala comum do aluno, assim como uma entrevista com sua família.
Realizei uma adaptação do material escolar do aluno: caderno classe
comum com folhas quadriculadas, percebi a necessidade de incluir esse
recurso para o aluno regular sua escrita e facilitar sua observação em
relação às proporções da letra e adquirir noção de distância, retas e
compreensão de tamanho, e noção de unidade, dezena, centena e armar
continhas, assim como para prepará-lo para o uso da pauta. Paralelamente
no atendimento do AEE utilizei também outras estratégias, reforçar e
incentivar o trabalho da escrita e leitura, raciocínio lógico-matemático,
articular a temática do conteúdo da proposta curricular da série do aluno,
utilizando como metodologia: 1- jogos lúdicos e atividades concretas
elaboradas com materiais pedagógicos (material reciclado, adaptado a
necessidade do aluno) construídos com auxílio do próprio aluno. 260

utilização dos recursos tecnológicos da plataforma Currículo + Site externo
(plataforma online de conteúdos digitais: vídeos, videoaulas, jogos,
animações, simuladores e infográficos), articulados com o Currículo do
Estado de São Paulo, como apoio pedagógico para as diversas atividades
que são desenvolvidas. 3- adaptação de material escolar: utilização de
fichas temáticas nas quais o aluno transcreve as atividades para o caderno
de meia pauta, que traz uma configuração diferente, oferecendo a utilização
de dois espaços, o pautado e o em branco. A proposta é que esses espaços
sejam utilizados pelo aluno com sentido da interpretação livre de perceber
que uma história ou uma atividade pode ser contada com palavras e
imagens desenvolvidas pelo próprio aluno. Diante do exposto, realizando
uma análise comparativa das situações do “antes e depois” da intervenção
pedagógica realizada pelo atendimento do AEE no primeiro semestre de
2018, com o aluno, verificou-se que o desenvolvimento do aluno atualmente
apresenta melhoras na sua comunicação e oralidade, sua escrita está mais
segura e clara, conta histórias relatando fatos e apresenta criticidade sobre
determinados assuntos que são abordados na sala de aula. É verificado que
sua integração social ampliou, está participando de eventos sociais, como
aniversário de amigos da sala de aula e excursões da escola sem a
presença da mãe. Demonstra maior iniciativa e interesse em realizar as
tarefas, está mais falante e consegue levantar a cabeça e fixar o olhar. A
mãe relata que em casa ele conta tudo que acontece na escola, fala sobre
seus amigos de sala de aula, nomes dos professores, das atividades que
desenvolve, percebe que aumentou seu interesse pela atividade escolar,
mostra as lições que tem realizado e está muito feliz. Sendo assim, percebese que é possível sim, realizar um trabalho integrado do AEE junto com a
classe comum ao integrar novas possibilidades de ações metodológicas:
avaliação diagnóstica, sondagem, entrevistas e criação e adaptação de
materiais alternativos pedagógicos, uso das tecnologias para fortalecer a
potencialidade dos alunos dentro de um perfil aprendente e protagonista de
suas ações, deixando de relacionar apenas sua aprendizagem às
dificuldades cognitivas padronizadas que vem sendo utilizada há anos.
Assim, criar novas formas e possibilidades de aprendizagem significativas
que possam ser viabilizadas no contexto escolar respeitando o perfil de
cada aluno com autismo em suas séries e idades.
Palavras-chave: Atendimento educacional especializado (AEE); Transtorno
do espectro autista (TEA); Sala regular comum.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E SUSTENTABILIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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A LITERATURA COMO INSTRUMENTO PARA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PSICOLÓGICO

O

ELIANA DOS SANTOS COSTA LANA; PAMELA BARBOSA
ARANTES

Quando se pensa em sala de aula e alunos, deve-se pensar num todo, pois
ambos compõem um único universo. Dentre os inúmeros problemas
encontrados no que se refere ao ensino-aprendizagem, podemos destacar o
ensino da literatura nas séries iniciais de estudo. Esse problema vem sendo
estudado e discutido há tempos por vários pedagogos, educadores e
estudiosos no assunto. Para estes, a literatura é um instrumento
fundamental no desenvolvimento social e psicológico de ser humano.
Atualmente, as relações entre psicologia e educação estão cada vez mais
próximas, e, assim, possibilita a utilização de princípios e padrões
específicos para cada etapa do desenvolvimento de um ser em formação.
Para tanto, temos à nossa disposição os mais variados tipos de texto: o
conto; a lenda; os mitos; os contos de fadas, entre outros. Nosso objetivo é
propor uma reflexão a respeito do papel que a literatura representa no
desenvolvimento humano, mais precisamente nos primeiros anos do
aprendizado escolar. Seja qual for a escolha, é necessário ter em mente que
sua utilização deve representar um instrumento de crescimento,
conhecimento e desenvolvimento social e psicológico. Os resultados das
leituras dos teóricos que fundamentam o tema abordado, como MARISA
LAJOLO, NELLY COELHO, BRUNO BETTELHEIM, REGINA ZILBERMAN, SONIA
ALVAREZ, entre outros, nos dão conta de que os gêneros textuais
mencionados possuem um valor inestimável no despertar do homem,
principalmente as crianças, para os valores éticos, morais e de
comportamento, necessários para o desenvolvimento social e psicológico.
Assim, consideramos que já é tempo de esquecer os motivos que levam o
aluno a não ler e procurar soluções. Ajustar adequadamente o texto que se
oferece ao aluno, pois, deve-se levar em conta as peculiaridades de cada
idade para que haja interação entre leitor e obra. Na sociedade
contemporânea, ouvimos com certa frequência que a sociedade está
mecanizada. O homem globalizado e tecnológico se descuidou do lúdico, da
imaginação e do devaneio. Nesse sentido, a literatura não pode continuar a
ser coadjuvante das aulas de língua portuguesa, mas ser a estrela principal
de uma atividade, cuja importância, tanto educadores quanto os que
trabalham o social e psicológico do homem afirmam ser a forma da criação
de valores perduráveis. “Quanto mais experimentado e afinado for o lado
imaginativo da personalidade, menos ameaçador será o irracional, menor a
necessidade de repressão e consequentemente, menor a patologia real, nos
acontecimentos concretos da vida diária” (ALVAREZ, 1993, P. 31). A
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literatura proporciona a pacificação das emoções, é transformadora e
desencadeadora dos valores básicos necessários para a conduta humana e
consequente convívio social, e mesmo que nosso aluno nunca venha a
escrever um livro, aprenderá a exercer plenamente sua cidadania. “[...] a
literatura – quaisquer que sejam as formas que dela sobrevivam ou as
novas que se inventem – continuará seu velho oficio de arrumar em
palavras o desarrumado das cabeças e dos corações. De todos. De crianças,
de homens e mulheres como nós e diferente de nós” (LAJOLO, 2001).
Palavras – chave: Literatura; Conhecimento; Educação; Cidadania
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E DIVERSIDADE
NATUREZA DO TRABALHO: PLANEJAMENTO DE PESQUISA
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Engenharia e Saneamento
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ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE FERRITAS DE COBALTO DOPADAS
COM COBRE
ANTONIO CARLOS DA CUNHA
MIGLIANO; GABRIELLA SANTOS
SILVA; FABIANA F. ARAÚJO

RESUMO
Ferritas de Cobalto vêm sendo estudadas nos últimos anos devido as suas
propriedades eletromagnéticas e aplicações aeroespaciais. Quando dopadas
com Óxido Cúprico, ocorre difusão do Cobre nas áreas inter e
intragranulares. Este material possui blindagens. Neste trabalho foram
estudadas a distribuição do Óxido Cupríco na região intergranular, a
rugosidade e o tamanho dos cristalitos da estequiometria Co1-xCuxFe2O4
para x= diversas aplicações, tais como em filtros de RF e THz, transporte de
fármacos e 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 e 0.9. Foram empregadas as seguintes técnicas
de análise: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), quando foi possível
visualizar o crescimento dos grãos e distribuição da fase líquida na região
intragranular, e Microscopia por Força Atômica (AFM) e foi possível
visualizar a rugosidade do material que variou entre 50>71,74 nm.
Palavras-chave: Caracterização microestrutural; Mev; Ferritas de co-cu;
Afm; Cerâmicas magnéticas.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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ASFALTO PERMEÁVEL
DOUGLAS KENDI ICHIKAWA; FELIPE GLUSKOSKI ESPERANÇA;
JACQUELINE GABRIELE NISHIMURA; PATRICIO PEREIRA DA SILVA; VITOR
MENDES CARDOSO; TALITA VIRGINIO DOS SANTOS; OSWALDO NICO

RESUMO
A urbanização acelerada no Brasil, produziu impactos significativos da
qualidade de vida nas regiões metropolitanas, provocando enchentes como
consequência por falta de drenagem e acúmulos de resíduos. A solução
encontrada pelo Poder Público, foi transferir a inundação de um ponto para
outro, no entanto este modelo de solução possui limitação, como por
exemplo nem sempre é possível fazer essa transferência que normalmente
é levada para uma bacia hidrográfica (Alessi, 2006). A malha rodoviária
brasileira tem participação fundamental no transporte, exigindo uma
constante necessidade de melhoria da qualidade e de sua ampliação. O
asfalto que possuímos hoj, é uma estrutura construída após a
terraplenagem e destina-se a resistir e distribuir ao subleito os esforços
verticais produzidos pelo tráfego; melhorar as condições de rolamento; e
resistir aos esforços horizontais que nele atuam tornando mais durável a
superfície de rolamento. (Zagonel,2013). A tendência atual é buscar novas
tecnologias na área de drenagem urbana, que visem acrescentar a
infiltração. Uma opção é a utilização de asfalto e pavimentação
permeável/porosos (Tosta, 2016), pois oferecem uma nova ferramenta para
gerenciamento de águas pluviais, e seu desempenho é semelhante aos
outros pavimentos de asfalto, e com sua aplicação adequada fornece uma
vida útil de mais de vinte anos (Napa, 2018). Aplicações adicionais do
asfalto poroso é em passarelas para pedestres, calçadas, pistas de
bicicletas, etc. (TechBrief,2015). A divulgação no Brasil sobre o asfalto
permeável é pouca, causando sua pouca utilização. Pode-se ver a falta
incentivo público e privado para que este produto possa ser instalado em
mais lugares (Tosta, 2016). No asfalto permeável, cujo nome técnico é
Camada Porosa de Asfalto ou atrito (CPA), possui espaços livres em sua
estrutura, onde a água pode escoar, podendo infiltrar no solo ou ser
transportada através de sistema auxiliar de drenagem. Busca reduzir o
volume de água referente ao escoamento superficial, reduzir a solicitação
do sistema de drenagem urbana e a probabilidade de enchentes
(Gonçalves, 2014). O presente trabalho foi desenvolvido a partir de uma
revisão bibliográfica que descreve a inovação do revestimento asfáltico
permeável, buscando condensar os tipos, propriedades e sistemas de
drenagem, bem como os locais apropriados para sua aplicação.
Palavras-chave: Asfalto permeável; Meio ambiente
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MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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BOAS PRÁTICAS PARA ALTA PERFORMANCE NO ÂMBITO
EMPRESARIAL COM ÊNFASE NA APLICAÇÃO DA NORMA NBR ISO
19600 - COMPLIANCE
JULIANA LIMA DE SANTANA; VILMARA ALMEIDA; ANDERSON BRASIL
DE BRITO; DIRCEU EDUARDO GALVÃO; ANDRESSA CAROLINA DE
SOUZA

RESUMO
Este artigo tem como objetivo identificar evidenciar os comportamentos de
líderes e colaboradores diante de dilemas éticos, levando o leitor a uma
reflexão sobre o seu ambiente corporativo.
Palavras-chave: Compliance; fraude; corrupção
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS

68

CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - CISTERNAS
SCARLETT VAZ BORGES; KIVIA SANTOS; RAILSON NASCIMENTO;
LEANDRO PERES; RENAN PERES; ALBERTO ANDRADE; OSWALDO
NICO

RESUMO
O presente trabalho retrata a importância da água nos dias atuais,
ressaltando problemas como a má distribuição hídrica e dificuldades de
acesso a este recurso, o que ocorre devido a seu estado físico, localidade e
potabilidade, pois boa parte encontra-se em lençóis freáticos, nas geleiras,
ou em sua maioria, não são consideradas potáveis. Atualmente os
problemas como as secas, enchentes, alagamentos e evidentemente a
extrema crise hídrica vivida entre 2014/2015, exibem nitidamente a falta de
um melhor planejamento do sistema urbano de águas pluviais, sistema esse
que se revisado e aperfeiçoado poderia fazer com que milhares de
brasileiros tivessem acesso livre a esse bem precioso vital. Umas das
soluções mais viáveis são as cisternas, um equipamento econômico, de fácil
instalação e que se implantado corretamente pode ocasionar na redução
monetária dos custos com saneamento básico, uma vez que a água
coletada pode ser revertida para determinadas utilidades domésticas, como
descargas, limpeza de quintais e aguamento de jardins.
Palavras-chave: Água; Cisterna; Sustentabilidade
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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CEMITÉRIO VERTICAL E CREMATÓRIO DA SERRA DO ITAPETI
MARKES NISIYAMA

RESUMO
Nova área para o descanso final, apresentar verticalização com o conforto
de áreas verdes.
Palavras-chave: Cemitério vertical; crematório; sepulturas.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

70

CONCRETO TRANSLÚCIDO
CAROLINE SILVA AUGUSTO GARCIA; MARIANA TEREZA DO PRADO
MELO; JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES; DEBORA BEATRIZ SANTIAGO

RESUMO
O concreto por ter ampla utilização na construção civil, é constantemente
objeto de pesquisas, sempre com o intuito de melhorar suas propriedades e
aumentar seu uso nas edificações. O concreto trouxe para a construção civil
a possibilidade de projetar e executar as mais variadas formas, no entanto
sempre foi um desafio para arquitetos e engenheiros a questão da
iluminação nos ambientes fechados. Foi diante dessa dificuldade que surgiu
um novo material no mercado, um concreto capaz de aliar as propriedades
do concreto convencional com a iluminação natural. O Concreto Translúcido
é composto por concreto e fibras ópticas e são essas fibras que permitem a
passagem de luz através do concreto, tornando-se assim um material
favorável ao meio ambiente, tendo em vista que o consumo de energia
pode ser reduzido. Este trabalho tem por objetivo mostrar as características
desse novo material, suas vantagens e desvantagens e suas aplicações no
Brasil e no mundo. O concreto translúcido é uma inovação benéfica quanto
à questão de luminosidade e estética, portanto é preciso mais estudos e
investimentos em novos produtos, novas tecnologias, principalmente
quando se tem uma proposta de melhoria nas características técnicas aliada
à conservação do meio ambiente.
Palavras-chave: Concreto translúcido; Fibra óptica; Luminosidade.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL UTILIZANDO O KIT HHO DE BAIXO
CUSTO
EWERTON DINIZ; ANTONIO CARLOS MIGLIANO; EWERTON DINIZ
FRANCISCO; RICARDO TADEU TEIXEIRA FILHO; RONALDO
APARECIDO DE ANDRADE

RESUMO
O Projeto consiste em retirar hidrogênio a partir da água com baixo custo.
Como o hidrogênio é extremamente inflamável, pode ser usado como
combustível para motores de veículos, sendo assim pode ter aumento de
potência e redução no consumo de combustível comum. O HHO nunca fica
armazenado, logo após ter sido produzido, o hidrogênio é injetado no motor,
onde se mistura com o combustível existente. A instalação do kit de
hidrogênio em motores fará com que tenha uma redução significativa do
combustível comum que pode dar resultados parciais ou totalmente de
economia, o rendimento depende da concentração do hidrogênio, da
amperagem e da rotação do motor. A maioria dos veículos modernos estão
equipados com múltiplos sensores que monitoram o estado do sistema em
tempo real. Esses sensores detectam a combustão mais eficiente
proporcionada pelo HHO e tentam corrigi-la com a diminuição do
combustível, para maximizar seus ganhos de eficiência. O gerador é
alimentado por corrente continua de 12v, que o próprio veículo gera,
produzindo o gás. O hidrogênio queimará junto com o combustível atual do
motor, mas, se tornará predominante devido ao grande poder de queima. É
mais energético que os combustíveis convencionais, pois, haverá a
diminuição da injeção de combustível feita naturalmente pelo seu motor.
Ajustes feitos no veículo fará com que o hidrogênio supra a falta, ficando
parcialmente no lugar do combustível atual. Foram realizados ensaios com
diferentes correntes, e o resultado obtido foi medido em ml durante três
minutos de funcionamento para saber a velocidade em que o sistema está
liberando o gás. O custo total do projeto foi em torno de R$ 80,00. Sendo
que em uma motocicleta de 300 cc atingiu uma economia de 57% do
combustível comum. Em Apenas 1300km rodados o valor de economia
supriu o valor de custo do projeto.
Palavras-chave: Hidrogênio; Água; Életrolise
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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ESTABILIDADE TÉRMICA DA PERMISSIVIDADE E PERMEABILIDADE
COMPLEXAS EM FERRITA DE NI-ZN NA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE
1,00MHZ A 3,00GHZ
KAIC ANDRÉ TOSTA SIQUEIRA; ANTÔNIO CARLOS DA CUNHA
MIGLIANO

RESUMO
As aplicações de dispositivos em sistemas eletromagnéticos dependem das
propriedades eletromagnéticas dos materiais que os constituem. Sendo
assim, cerâmicas magnéticas tem sido alvo de interesse de pesquisas há
décadas. Desta forma, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo da
dispersão eletromagnética de um compósito de ferrita de Ni-Zn bifásico com
a estequiometria de Ni 1-x Zn x Fe 2 O 4, sendo x=0,5 e x=0,25. O estudo
foi realizado na faixa de temperatura de -40°C e 50°C, e de frequência de
1MHz a 3GHz.
Palavras-chave: Ferrita; Sensores; Ni-zn
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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ESTABILIDADE TÉRMICA DA PERMISSIVIDADE E PERMEABILIDADE
COMPLEXAS EM FERRITA DE CO2Z NA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE
500MHZ À 7,00GHZ
JOHAN GABRIEL OLIVEIRA SILVA; KAIC ANDRÉ TOSTA SIQUEIRA;
ANTONIO CARLOS DA CUNHA MIGLIANO; GABRIELLA S. SILVA

RESUMO
Atualmente, observa-se uma intensificação de pesquisas que envolvem
ferritas a base de Cobalto para aplicações em dispositivos aeroespaciais.
Em geral, essas pesquisas abordam as análises de dispersões da
permeabilidade magnética e da permissividade elétrica. Entretanto, desejase que as propriedades se mantenham constantes sob diversas condições
ambientais, como as variações de temperatura ou de umidade, para
assegurar o desempenho dos dispositivos que os compõem. O objetivo
deste trabalho foi realizar o estudo da variação de permissividade e
permeabilidade complexas em função da temperatura de -40ºC a 50ºC e
frequência, 50MHz a 7GHz, para a ferrita de Cobalto tipo Z
(Ba3Co2Fe24O41). Análise de difração de raios X dessa ferrita mostraram a
presença das fases Z, W e Y. A análise das curvas de relaxação mostraram
que a permissividade da ferritas, na faixa de 1GHz a 1,6GHz mostrou-se
invariante com a temperatura.
Palavras-chave: Cerâmicas magnéticas; Radome; Hexaferrita; Tipo z;
Sensores.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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ESTUDO DA EVOLUÇÃO URBANA ATRAVÉS DE COMPARATIVO
TEMPORAL DA OCUPAÇÃO NO DISTRITO BOA VISTA, SUZANO, SP
MARCILENE ROMÃO SANTOS IERVOLINO; RENATA JIMENEZ DE
ALMEIDA SCABBIA

RESUMO
As diversas formas de ocupação, regulares, irregulares, de caráter particular
ou social tendem a transformar o espaço em nova paisagem. O
entendimento da legislação do uso e ocupação do solo que interfere e
demanda critérios nesta forma de ocupação do território faz- se necessário
para o entendimento desta paisagem e evolução urbana. Esta pesquisa
abordará um tema que envolve o estudo da evolução urbana no Distrito Boa
Vista, município de Suzano, SP, realizado através de comparativo temporal
dessa ocupação. O município de Suzano, SP, localiza-se na região do Alto
Tietê em São Paulo, SP. Suzano, SP, é dividido em três distritos, Palmeiras
(região rural), Central e Boa Vista (objeto deste estudo). O avanço da
mancha urbana do Distrito Boa Vista, Suzano, SP, é mostrado através das
descrições deste território. Essa evolução apresentada no município engloba
várias faces distintas da cidade e o meio, envolvendo moradias, áreas
irregulares, ocupações clandestinas, tendo como pano de fundo as áreas
ambientalmente sensíveis e impactos que envolvem critérios excludentes a
região. A cidade de alguns é diferente da cidade da maioria, como por
exemplo o Distrito Central do município. Através de classificação de análise
multitemporal de imagens do satélite Google Earth (2016) abrangendo a
região do distrito Boa Vista, Suzano, SP, em diferentes períodos (2002 a
2016), foi possível verificar as mudanças do uso do solo, como vazios,
ocupações e a habitação social que se expandiu na região. Com os dados de
localização dos empreendimentos e demais ocupações territoriais, foi
possível realizar a descrição e perfil da paisagem urbana existente,
caracterizando os espaços mais adensados, e probabilidade de expansão.
Os resultados apresentam um olhar para as questões que envolvem
habitação e meio ambiente, comprovando que o estudo mostra que a
própria aplicação dos instrumentos de políticas habitacionais e políticas
ambientais através de ações de desenvolvimento urbano na região
estudada no município de Suzano, SP, acaba por ser utilizado para justificar
as políticas de separação e exclusão à cidade. Com a verificação do papel
do Estado, na correta implementação das políticas urbanas, ambientais e
habitacionais, o cenário onde estes agentes urbanos realizam a articulação
do processo de Políticas Públicas habitacionais e ambientais ocorre de
maneira parcial, ampliando cada vez mais a complexidade da paisagem
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urbana, e muitos destes espaços tornam-se excluídos da cidade e as
políticas sem atuação. O método utilizado no estudo foi de natureza
exploratória descritiva, com um tipo de recorte transversal, dentro da
modalidade de um estudo descritivo observacional e revisão bibliográfica
com comparativo temporal de 2002 a 2016 identificando as características
que ampliaram a demanda desta ocupação sobre o território e
interferências no tecido ambiental; com o programa de satélite Google Earth
(GOOGLE, 2016), foi possível visualizar as áreas de estudo, em diferentes
períodos a partir de 2002, importante critério utilizado na análise temporal
da ocupação do território do distrito, além do mapa de uso de Solo
apresentado pelo Plano Diretor (Suzano, 2004), no qua, foi possível verificar
a distribuição do zoneamento da cidade, identificando as áreas de baixa,
média e alta densidade habitacional; zonas especiais de interesse social;
além de identificar as áreas de APA (Área Preservação Ambiental) e seus
limites estabelecidos. Os resultados apresentam um olhar para as questões
que envolvem habitação e meio ambiente, comprovando que o estudo
mostra que a própria aplicação dos instrumentos de políticas habitacionais e
políticas acaba por ser utilizada para justificar as políticas de separação e
exclusão à cidade. Foram utilizados a base de dados do censo demográfico
de 2010, junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE,
2010) e informações da Prefeitura Municipal de Suzano, SP (SUZANO, 2015).
Após a coleta dos dados, foram realizadas as descrições e análises da
ocupação territorial, com expressão dos resultados em fotos e tabelas e os
mapas temáticos. Os resultados foram organizados e apresentados
conforme os objetivos que orientaram esse estudo. Os resultados
apresentam um olhar para as questões que envolvem habitação e meio
ambiente, comprovando que o estudo mostra que a própria aplicação dos
instrumentos de políticas habitacionais e políticas ambientais através de
ações de desenvolvimento urbano na região estudada no município de
Suzano, SP, acaba por ser utilizado para justificar as políticas de separação
e exclusão à cidade. Com a verificação do papel do Estado, na correta
implementação das políticas urbanas, ambientais e habitacionais, o cenário
onde estes agentes urbanos realizam a articulação do processo de Políticas
Públicas habitacionais e ambientais ocorre de maneira parcial, ampliando
cada vez mais a complexidade da paisagem urbana, e muitos destes
espaços tornam-se excluídos da cidade e as políticas sem atuação.
Palavras-chave: Inclusão urbana; Evolução urbana; Direito à cidade
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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PROTOCOLO EM DEFESA DA RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE
SOCIOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ
CABECEIRAS
ELISETE MENEZES DE CAMPOS; ADÍLSEN CLÁUDIA MARTINEZ

RESUMO
O presente trabalho se propõe a dar continuidade nas investigações do
projeto de iniciação científica sobre o Protocolo em defesa da recuperação
da qualidade socioambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras
e estudar os conceitos de educação ambiental, repensando nessa fase do
projeto, especificamente, no espaço da cidadania no Município de Suzano,
no Estado de São Paulo. Tem como objetivos conceituar educação
ambiental, identificar as diretrizes curriculares nacionais para a educação
ambiental e descrever a situação do município de Suzano com relação a
educação ambiental e os avanços no compromisso assumido no Protocolo.
No desenvolvimento da pesquisa conceituou-se por educação ambiental
como os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida para as presentes e
futuras gerações e sua sustentabilidade. A “Política Nacional de Educação
Ambiental” - Lei nº 9795/1999, em seu art 1º define educação ambiental
como uma dimensão da educação, atividade intencional da prática social,
que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua
relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando
potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de
prática social e de ética ambiental. Por outro lado, as “Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental”, foram estabelecidas
pelo Ministério da Educação, em especial em sua resolução nº 2, de 15 de
junho de 2012, instituída pelo Conselho Nacional de Educação, destacando
em seu artigo 8º que a educação ambiental, respeitando a autonomia da
dinâmica escolar e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática
educativa integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as
fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, como regra, ser
implantada como disciplina ou componente curricular específico. Foi
identificado que a lei nº 4614, DE 04/12/2012 institui a política e o Sistema
Municipal de Educação Ambiental da cidade de Suzano. Na lei foram
definidos os conceitos da política e do sistema municipal da Educação
Ambiental, conceituando educação ambiental e sua importância em caráter
escolar e não escolar visando o desenvolvimento da cidadania
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socioambiental para a melhoria da qualidade da vida de todos e a
construção de uma relação sustentável da sociedade com o ambiente que a
integra. A Educação Ambiental, nas escolas de Suzano, são desenvolvidas
no recinto escolar, tanto em instituições públicas ou privadas como,
Educação Infantil, Educação Fundamental, Educação Especial, Educação de
Jovens e Adultos (EJA) e outros. As teorias compatíveis com o tema foram
utilizadas para dar fundamentação ao trabalho. Dentre as diversas fontes de
pesquisas para o embasamento do trabalho, destacam-se os informativos
da Prefeitura Municipal de Suzano obtidos através do sítio eletrônico oficial,
abordando sobre o tema em questão, além de leis, estatutos, que amparam
a pesquisa. Os estudos revelaram que o mundo está num ponto crítico, pois
o aumento incontrolável de produtos de consumo e a escassez de recursos
naturais do planeta só agravaram a vida na terra e, para reverter à
situação, o tema da educação ambiental deverá envolver toda a sociedade.
Dessa forma um olhar inclusivo em todo o ambiente social, destacado no
trabalho, possibilita um intenso contato com o essencial para a vida de
todas as crianças, adolescentes, adultos e idosos. Também se torna
essencial ao processo de inclusão e de humanização, com o fim de construir
o sentimento de ética tão distante da sociedade atual. Assim, é de
fundamental importância a análise e o conhecimento das questões jurídicas
que envolvem a educação ambiental bem como de que forma os municípios
que se servem da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras estão
colaborando para o cumprimento das metas de curto, médio e longo prazo
no tocante a recuperação da qualidade socio ambiental da Bacia conforme
compromisso assumido na assinatura do protocolo.
Palavras-chave: Bacia hidrográfica; Cabeceiras; Protocolo, Suzano
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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FERTIRRIGAÇÃO
VINICIUS SOUZA; ANTONIO CARLOS CUNHA MIGLIANO

RESUMO
Diante do cenário de disponibilidade de recursos hídricos pelos diferentes
setores da sociedade, a gestão do manejo da água pela irrigação racional,
econômica e ecologicamente sustentável é fundamental. Desta forma, o
objetivo deste projeto é apresentar um protótipo conceitual com um design
simples e mecânico de um sistema de fertirrigação para horticultura
ambiental, com controles de umidade (desumidificação), temperatura, 10100% e 10 a 40 graus Celsius e dosador de fertilizante. Este sistema
permitirá que o usuário possa ficar livre dos cuidados com o crescimento
das plantas necessários no cultivo e manutenção.
Palavras-chave: Fertirrigação; Água; Tempo
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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INOVAÇÃO NO SETOR ENERGÉTICO: PERCEPÇÃO DA INTERAÇÃO DO
SETOR ACADÊMICO E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO
SETOR ELÉTRICO NACIONAL POR PROFESSORES DOUTORES DE
PROGRAMA DE MESTRADO
HERNANI TABARELLI MATIAS; CARLOS NABIL GHOBRIL

RESUMO
O setor energético é de fundamental importância para o desenvolvimento
sócioeconômico dos países, e, por ser um setor estratégico normalmente é
monopolizado o que requer iniciativas por parte do governo para a pesquisa
e desenvolvimento tecnológico. Toda atividade requer inovação e para isso
a regulamentação, algumas vezes, pode ajudar e definir os parâmetros para
tal. O objetivo desta pesquisa é saber qual a percepção de professores
doutores acerca da participação da Universidade para promover a inovação
por meio de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Foi realizado
primeiramente um levantamento em bases de dados de artigos que
abordam esse tema e à luz desse referencial foi criada uma matriz de
amarração com questões para nortear uma entrevista semi estruturada a
professores doutores que militam nessa área do conhecimento. Como
resultados, observou-se que a boa sinergia entre as partes, ou seja,
empresa, universidade e governo, resulta em bons resultados para as
partes envolvidas e para a sociedade, mas que são necessárias melhorias
nos moldes da P&D para o setor energético.
Palavras-chave: Inovação tecnológica; pesquisa; Desenvolvimento;
Energia
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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LEITURA DE MATRIZES DE SENSORES INCORPORANDO TECNOLOGIA
ASSISTIVA
LUCAS ALMEIDA MATHEUS; GUILHERME BARROS
DE OLIVEIRA; JOSÉ CARLOS FERNANDES

RESUMO
De acordo com o censo demográfico feito pelo IBGE em 2010 no estado de
São Paulo, pouco mais de 1 milhão de pessoas do estado vive com uma
grande dificuldade visual. Enquanto se locomovem em certo percurso a
orientação visual é muito importante para desviar-se dos obstáculos
encontrados ao longo do caminho. Com a deficiência visual, esse sentido se
perde levando as pessoas a terem grande dificuldade em fazer trajetos
simples, tanto em suas casas quanto na rua. Devido a falta de estrutura nas
cidades onde na grande parte de calçadas, parques e praças não são
planejados de maneira adequada para atender aos deficientes visuais, que
para terem melhor mobilidade, maior segurança ao caminhar precisam se
orientar por pisos táteis, que muitas vezes são ausentes nesses locais, e
quando estão presentes, por falta de conhecimento as pessoas colocam
obstáculos em cima, deixando para o deficiente visual uma grande
frustração ao ser impedido de caminhar pela cidade, causando acidentes,
desde os mais leves até os mais graves. A quantidade de tecnologias que
podem ser moldadas, ou interligadas de maneira eficaz para ajudar pessoas
com deficiência visual a terem maior facilidade ao caminhar, nas calçadas
ou até mesmo em suas casas, são grandes, entre elas, os sensores
ultrassônicos, que com estudos e análises serão possíveis reverter tal
situação ajudando o deficiente visual a ser guiado pelo seu caminho através
do uso das tecnologias ultrassônicas. Descoberta em 1880 por Marie
Curie, cientista polonesa com naturalização francesa que conduziu
pesquisas pioneiras no ramo da radioatividade acima dos limites
audíveis do ser humano, o ultrassom é a ciência das ondas sonoras.
A frequência de uma onda sonora determina seu tom ou timbre. Tons
baixos ou graves são produzidos por frequências baixas, enquanto que
tons mais a ltos ou agudos são produzidos por frequências mais altas.
A tecnologia ultrassônica vem ganhando cada vez mais espaço em
estudos de universidades e laboratórios, nas quais são feitas
pesquisas em animas como golfinhos, morcegos, baleias e cachorros,
que são capazes de se comunicarem através de frequências
ultrassônicas, imperceptíveis ao ouvido humano, na qual surgiu à
necessidade de usá - la a favor de resolver problemas do dia a dia dos
seres humanos, desde seus usos mais simples para detecção de
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objetos em alta velocidade, sonares e radares, ou exame de
ultrassonografia.
Também,
em
aplicações
complexas,
como por
exemplo, desintegração da célula por meio de sistema ultrassônico e a
extração de enzimas, e é uma área sempre em expansão. Apesar de
sensores a laser serem capazes de detectar um único objeto com
grande nitidez de detalhes e maior precisão a longa distância, são
capazes apenas de detectar um objeto de cada vez, apenas de um
ponto ao outro, enquanto que os sensores ultrassônicos são capazes
de detectar uma quantidade maior de objetos em sua frente. No
quesito custo benefício, é mais barato e não exige muito de seu
usuário, pois lhe possibilita detectar objetos ou obstáculos em um
determinado raio de acordo com o nível da altura de cada pessoa,
sendo que o sensor a laser consegue em algumas aplicações apenas
distinguir um ponto em um espaço qualquer, enquanto que o sensor
ultrassônico reconhece vários objetos em uma área específica. O
ultrassom vem sendo, e será de grande ajuda a aqueles que
precisam do seu uso no dia a dia. Contudo, os sensores ultrassônicos
são conhecidos por sua confiabilidade e versatilidade, além disso, eles
podem ser usados para realizar tarefas extremamente complexas em
uma aplicação. Através dos estudos anteriormente, referentes as dificuldades

encontradas e desenvolvimentos comentados pelos deficientes visuais, o óculos
com sensores ultrassônicos , que possibilita a captação de um objeto e por meio de
um buuzer indica ao usuário um obstáculo que precisa ser desviado, a partir da
concretização do óculos, levando em conta o dinamismo necessário para se
locomover, foi estruturada uma nova etapa, com a finalidade trazer uma possível
melhora na velocidade da percepção do obstáculo e transmissão. Atualmente, a
velocidade de resposta do equipamento utilizando módulo Rádio frequência é de
0,5 segundo para 0,5 metros, 0,75 segundo para 0.9 metros e subindo
linearmente de 1 segundo para 4 metros de distância, fazendo com que o
deficiente consiga o detectar o objeto.
Palavras-chave: Sensor ultrassônico; Detecção; Radiofrequência
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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MATRIZ SENSORIAL TECNOLOGIA ASSISTIVA
EUGÊNIO BEZERRA; IKARO FERREIRA SOUZA; MARCELO
MIRANDA; ANTONIO CARLOS DA CUNHA MIGLIANO

RESUMO
Acidentes, doenças articulares crônicas e/ou degenerativas afetam
negativamente a mobilidade aumentando a dificuldade motora dos
membros inferiores e comprometendo a qualidade de vida dos pacientes. A
caminhada, como é um exercício constantemente praticado entre várias
pessoas para melhorar a condição física, e, baseando-se em estudos que
avaliam a velocidade pré-definida de 1,4m/s (resultado próximo da
realidade), nós alunos de engenharia podemos colaborar para diminuir as
limitações, utilizando do conhecimento adquirido em sala de aula e da
tecnologia existente. Através do desenvolvimento da tecnologia, hoje temos
vários ramos de atuação para várias aplicações. Contudo, uma grande parte
das pesquisas científicas voltada para o bem estar humano e para a saúde é
acessibilidade. Partindo deste princípio, desenvolveremos um estudo para
aplicação de uma matriz sensorial utilizando o sensor pressão e analisando
profundamente para aplicarmos a favor da acessibilidade e do
desenvolvimento humano. Com controle da velocidade empregada, a
pressão plantar somados com a intensidade dos exercícios, o objetivo é
analisar os efeitos de mudanças na velocidade da caminhada como
referência de pressão plantar e armazenar os dados para posterior análise
dos fisioterapeutas. Como os sensores de pressão emitem pulsos elétricos
quando pressionados, analisaremos estes pulsos, sua impedância, sua
frequência e sua tensão para podermos desenvolver um protótipo que
consistirá em um emissor e um receptor. O protótipo será baseado em
estudo sobre a tecnologia e a medicina, mais precisamente a
baropodometria, estudo que avalia a pisada do ser humano, com
envolvimento de dois trabalhos, será criado um protótipo que atuará com o
simples andar. Utilizaremos sensores de pressão que medem determinados
parâmetros físicos, que estão na forma de sinais elétricos, o que nos
possibilita entender tais movimentos aplicados em cada área.
Palavras-chave: Tecnologia assistida; Sensor
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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MONITORAMENTO DE INSUMOS VIA MATRIZES DE SENSORES
MARCOS DANILO ROCHA; ARMANDO MENDES FERRAZ;
JOHAN GABRIEL; ANTONIO CARLOS CUNHA MIGLIANO

RESUMO
A cada dia, surgem inovações no que se refere à utilização da energia
elétrica e formas inteligentes de captá-la. No entanto, ressalta-se que
apesar de todo aparato tecnológico, ainda encontram-se dificuldades em
relação ao controle do seu uso, no qual muitas vezes o desperdício
prevalece. Mesmo aqueles que utilizam a “Energia Limpa”, como no caso da
energia solar, enfrentam dificuldades para seu armazenamento. Baseandose nestas informações, uma pesquisa qualitativa foi realizada sobre o uso
da energia de forma eficaz em residências, e os resultados obtidos
demonstram que existe um real interesse não apenas em empresas ou
grandes corporações, mas em seguimentos sociais familiares e de pequenos
comércios. Tal afirmação mostra-se consistente não apenas pela quantidade
de empresas que buscam formas de redução de consumo da energia em
sua rotina, mas principalmente pela gama de pesquisas que foram levantas
nos últimos dez anos. Veja o exemplo a seguir: Número de artigos
publicados em periódicos e eventos científicos, considerando o tema
“Monitoramento de Energia”, nos últimos 5 anos. Ano Nº de publicações
2019 140 2018 30.214 2017 57.330 2016 50.844 2015 48.010 Fonte:http://
www.sciencedirect.com
Desta
forma,
foi
elaborado
o
projeto
“Monitoramento de Insumos Via Matrizes de Sensores”, que visa o controle
e monitoramento do uso da energia elétrica, tendo como foco o custobenefício e a tecnologia adaptável possibilitando a aplicação em todos os
seguimentos sejam eles residenciais ou industriais. O processo se dá
através de sensores instalados no local que monitora os níveis de Tensões e
as Correntes Elétricas geradas pelos equipamentos. Estas três informações
são transmitidas em tempo real para o receptor via Wireless responsável
pelo processamento dos dados. Esta análise pode ser acessada pelo usuário
através de dispositivos conectados à internet, obtendo as informações em
tempo real do consumo e a qualidade da energia utilizada, possibilitando o
controle manual e/ou automático de empresas e/ou residências. Utilizando
gráficos e imagens demostrando onde, quando e quanto de energia está
sendo utilizada, o usuário poderá analisar o impacto gerado em suas
finanças, desta forma otimizando e conscientizando seu consumo, obtendo
um alto potencial de retorno, não apenas no setor financeiro, mas também
alcançando a diminuição dos danos ambientais gerados pelo desperdício da
energia.
Palavras-chave: Monitoramento; Sensores; Energia
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MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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REDE DE ESTABILIZAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE LINHA PARA
LABORATÓRIO
JOSÉ IACOMINI; SAUMO JOSINO; JULIANO MIKE
RAMOS; ANTONIO CARLOS DA CUNHA MIGLIANO

RESUMO
Com ênfase no gerenciamento de energia elétrica destinada a
laboratórios em geral, onde necessitam de eletricidade para seus devidos
fins, foi desenvolvido um sistema de filtro de impedância de linha para
corrigir os níveis de perturbação da rede. Porém, grande parte dos
laboratórios é composta por equipamentos de precisão e altamente
sensíveis e qualquer perturbação, ruído e oscilação na rede elétrica.
Portanto, a energia a ser entregue para os equipamentos necessita ser uma
energia livre de perturbações que podem causar alterações no
resultado de cada equipamento e até mesmo danificá-los.

Palavras-chave: Rede de estabilização de impedância de linha (lisnlineimpedance stabilization network); Harmônicas; Filtro de impedância
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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REESTRUTURAÇÃO URBANA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM
CAMBURI – COSTA SUL DE SÃO SEBASTIÃO
PAULA GRACIELE MACHADO E RICARDO HATIW LU

RESUMO
O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo o projeto de
um conjunto habitacional no núcleo do Areião, bairro de Camburi – São
Sebastião – SP. Com intuito de oferecer moradia segura e de qualidade,
remanejando pessoas em vulnerabilidade social que estejam em área de
risco ou de proteção do Parque Estadual da Serra do Mar; propondo para o
núcleo do Areião, uma urbanização, a criação de um conjunto habitacional,
a remoção de pessoas próximas ao rio, reestabelecendo a vegetação e
mostrando também um pouco da história da cidade de São Sebastião, e
todo o processo do projeto.
Palavras-chave: Habitação social; Área de risco; Camburi
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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SISTEMA BIM REVOLUCIONANDO A GESTÃO DE PROJETOS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
JULIANE TODA; DIANA MONTEIRO CESAR; ÁGATHA
FERNANDA OLIVEIRA; DEBORA BEATRIZ SANTIAGO DE
MORAES

RESUMO
Este artigo científico busca reconhecer a importância da integração entre os
profissionais responsáveis pelo processo de planejamento e execução de
um empreendimento. Devido a indústria da construção encontrar desafios e
dificuldades em todo seu processo desde a concepção do projeto até a
manutenção da edificação. Será apresentado a metodologia de trabalho
Building Information Modeling (BIM), com os aspectos mais relevantes da
sua utilização sobre o processo de projeto; emonstrando seu sistema;
funcionamento; vantagens, plataformas; cuidados e empecilhos na
implantação e o BIM no Brasil.
Palavras-chave: Bim; Projeto; Construção civil.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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SISTEMA DE CONTROLE 2D
ANA JULIA PETERLEVITZ, CLELIO AUGUSTO, IGOR YOSHIKAWA
GUIMARAES E ANTONIO CARLOS CUNHA MIGLIANO

RESUMO
Este projeto se baseia na construção de um sistema CNC multieixo servo
controlado com controlador de arquitetura aberta baseado em eletrônicos
de código livre. Nos últimos anos, máquinas NC se tornaram plataformas
para processos de automação devido à sua capacidade de interpretar e
precisamente executar comandos de informação numérica, contribuindo
assim para novos processos de manufatura. Controladores de arquitetura
aberta foram se tornando imprescindíveis no decorrer do crescimento da
automação industrial. Este fato, acrescido as centenas de fabricantes deste
setor, torna necessário combater a falta de compatibilidade entre produtos.
Um dos primeiros controladores de arquitetura aberta OAC - do inglês Open
Architechure Controller desenvolvido foi o LinuxCNC, cuja arquitetura de
controle consiste em um controlador de movimento, um controlador I/O
discreto, um módulo de coordenação de tarefas é uma Interface Gráfica do
Usuário (GUI). A queda dos preços das plataformas de desenvolvimento
baseadas em microprocessadores, como o Arduíno, abriu portas às
ferramentas inteligentes de usinagem servo controladas. Porém, muitos
controladores se assemelham à arquitetura monolítica, a qual tem como
foco a geração da sequência dos pulsos de saída. Para a próxima geração
de eletrônicos abertos para CNC, devemos aumentar a força das unidades
de múltiplo processamento.
Palavras-chave: Cnc; Programming; Grbl
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: ENGENHARIA E SANEAMENTO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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SISTEMA DE LEITURA DE MATRIZ DE SENSORES INCORPORANDO
TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA DEFICIENTES VISUAIS
JOSE CARLOS DA SILVA FERNANDES; GUILHERME BARROS
RAMOS DE OLIVEIRA; LUCAS ALMEIDA MATHEUS; ANTONIO
CARLOS DA CUNHA MIGLIANO

RESUMO
De acordo com o censo demográfico feito pelo IBGE em 2010 no estado de
São Paulo, pouco mais de 1 milhão de pessoas do estado vive com uma
grande dificuldade visual. Enquanto se locomovem em certo percurso a
orientação visual é muito importante para desviar-se dos obstáculos
encontrados ao longo do caminho. Com a deficiência visual, esse sentido se
perde levando as pessoas a terem uma grande dificuldade em fazer trajetos
simples tanto em suas casas quanto na rua. Devido muitas a falta de
estrutura nas cidades onde a grande parte de calçadas, parques e praças
não são planejadas de maneira adequada para atender aos deficientes
visuais, Para terem melhor mobilidade e ter maior segurança ao caminhar
precisam se orientar por pisos táteis, que muitas vezes são ausentes nesses
espaços, e quando estão presentes, por falta de conhecimento as pessoas
colocam obstáculos em cima, deixando para o deficiente visual uma grande
frustração ao ser impedido de caminhar pela cidade, ainda em piores
situações causando acidentes, desde os mais leves até os mais graves. A
quantidade de tecnologias que podem ser moldadas, ou interligadas de
maneira eficaz para ajudar pessoas com deficiência visual a terem maior
facilidade ao caminhar, nas calçadas ou até mesmo em suas casas, são
grandes. Entre elas existem os sensores ultrassônicos, que com estudos e
análises serão possíveis reverter tal situação ajudando o deficiente visual a
ser guiado pelo seu caminho através do uso das tecnologias ultrassônicas.
Descoberta em 1880 por Marie Curie, cientista polonesa com naturalização
francesa que conduziu pesquisas pioneiras no ramo da radioatividade,
acima dos limites audíveis do ser humano, o ultrassom é a ciência das
ondas sonoras. A frequência de uma onda sonora determina seu tom ou
timbre. Tons baixos ou graves são produzidos por frequências baixas,
enquanto que tons mais altos ou agudos são produzidos por frequências
mais altas. A tecnologia ultrassônica vem ganhando cada vez mais espaço
em estudos de universidades e laboratórios, onde são feitas pesquisas em
animas como golfinhos, morcegos, baleias e cachorros, que são capazes de
se comunicarem através de frequências ultrassônicas, imperceptíveis ao
ouvido humano. Assim, surgiu à necessidade de usá-la para resolver
problemas do dia a dia dos seres humanos, desde seus usos mais simples
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para detecção de objetos em alta velocidade, sonares e radares, ou exame
de ultrassonografia, como também em aplicações complexas, como por
exemplo, desintegração da célula por meio de sistema ultrassônico e a
extração de enzimas, sendo uma área sempre em expansão. Apesar de
sensores a laser serem capazes de detectar um único objeto com grande
nitidez de detalhes e maior precisão a longa distância, sendo capazes
apenas de detectar um objeto de cada vez apenas de um ponto ao outro,
enquanto que os sensores ultrassônicos são capazes de detectar uma
quantidade maior de objetos à sua frente e também, no quesito custo
benefício, sendo mais barato e não exigindo muito de seu usuário, pois lhe
possibilita detectar objetos ou obstáculos em um determinado raio de
acordo com o nível da altura de cada pessoa, sendo que o sensor a laser
consegue em algumas aplicações apenas distinguir um ponto em um
espaço qualquer, enquanto que o sensor ultrassônico reconhece vários
objetos em uma área especifica. O ultrassom será de grande ajuda àqueles
que precisam de uso no dia-a-dia. Os sensores ultrassônicos são conhecidos
por sua confiabilidade e versatilidade, além disso, eles podem ser usados
para realizar tarefas extremamente complexas em uma aplicação. Através
dos estudos e desenvolvimentos comentados anteriormente, referente as
dificuldades encontradas pelos deficientes visuais, criamos um óculos com
sensores ultrassônicos, que possibilita a captação de um objeto e por meio
de um buuzer indica ao usuário um obstáculo que precisa ser desviado, a
partir da concretização do óculos, levando em conta o dinamismo
necessário para se locomover. Foi estruturada uma nova etapa, com a
finalidade trazer uma possível melhora na velocidade da percepção do
obstáculo e transmissão. Atualmente, a velocidade de resposta do
equipamento utilizando modulo Rádio frequência e de 0,5 segundo para 0,5
metros, 0,75 segundo para 0.9 metros e subindo linearmente de 1 segundo
para 4 metros de distância, o objetivo é diminuir esse tempo de resposta,
fazendo com que o deficiente consiga caminhar com mais dinamismo.
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RESUMO
Sendo a Bioarquitetura uma ferramenta atual e fundamental para arquitetos
e engenheiros, o uso de coberturas verdes pode contribuir para focalizar a
capacidade de se destacar da paisagem como indicador de valor visual.
Possibilita a criação de imagens mentais claramente identificadas,
conferindo legibilidade e identidade ao espaço urbano. Este trabalho tem
por objetivo registrar conceitos através da aplicação de um telhado verde
em um fragmento de laje, a fim de demonstrar a sua aplicação e também
mostrar sua funcionalidade.
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RESUMO
O mercado da construção civil é uma das principais atividades para o
crescimento da sociedade humana, por outro lado, é a que mais afeta o
meio ambiente pela utilização desenfreada dos recursos naturais não
renováveis. Vem apresentando consequências devastadoras, gerados pelas
atividades da área civil, que ocorre de forma excessiva e desenfreada, além
de problemas como, erros de projeto, erros de execução, mão de obra não
qualificada, materiais de má qualidade, etc. Os resíduos possuem como
principal impacto o seu volume gerado. Grande parte desses resíduos são
descartados de maneira inadequada e irregular, podendo causar
assoreamento de rios, entupimentos de galerias, além de potencial abrigo
para animais peçonhentos, causando problemas de saúde pública
desconsiderando o código de ética da construção civil. Atualmente, esses
tipos de resíduos vêm sendo reutilizados, transformando–se em novos
materiais como por exemplo, os agregados reciclados que são utilizados na
própria construção civil, porém a sua utilização ainda é muito escassa,
considerando a demanda de volume gerado pelos RCD. Atualmente, no
Brasil, a utilização dos agregados reciclados na mistura de concreto se
restringe a concretos que não tenham função estrutural, como aqueles
empregados na produção de canaletas, blocos, entre outros, além da
utilização em base e sub-base de pavimentação e coberturas primárias de
vias.
Palavras-chave: Durabilidade; Resíduos de construção; Meio ambiente.
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RESUMO
Os shampoos são considerados cosméticos e produtos de higiene, sendo
constituídos por substâncias naturais e/ou sintéticas, de uso externo, com
finalidade exclusiva ou principal de limpar, proteger ou manter os cabelos
em bom estado. Por serem produtos destinados à limpeza e,
consequentemente, higiene e embelezamento dos cabelos e couro
cabeludo, também deve ser isento de possíveis danos a este tecido. Tratase uma forma farmacêutica semissólida que pode ser dividida, quanto à
complexidade tecnológica, em dois grupos: estéreis e não estéreis, os quais
por sua vez podem ser subdivididos quanto à complexidade técnica em:
soluções, suspensões e emulsões. O objetivo desse trabalho é fazer uma
análise comparativa entre dois shampoos, sendo um deles de fabricação
própria no Laboratório de Especialidades Farmacêutica do Centro
Universitário Brazcubas (LEF) e outro de marca comercial, a fim de avaliar
aspectos físico-químicos e microbiológicos. Foram realizados testes de
viscosidade, pH, densidade e análise microbiológica em meios de cultura
Ágar nutriente para bactérias e Ágar Saboraud para fungos. No meio de
cultura com Agar Nutriente foi possível observar maior crescimento de
bactérias no shampoo produzido no LEF. No meio de cultura Ágar Saboraud
foi possível observar que tanto o shampoo comercial, como o shampoo
produzido no LEF, apresentou crescimento de fungos de forma semelhante.
Os testes físico-químicos de pH, viscosidade e densidade apresentaram
resultados compatíveis com seus métodos de fabricação. Com base nos
resultados apresentados conclui-se que os dois shampoos analisados foram
reprovados nos testes microbiológicos, pois ambos não estavam dentro dos
parâmetros previstos na Farmacopéia Brasileira. Embora os parâmetros
físico-químicos sejam adequados, pode-se inferir que estes não são
suficientes para garantir a qualidade microbiológica de ambos os produtos.
Palavras-chave: Shampoo; Análise comparativa.
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RESUMO
O melanoma é um tipo de câncer que se caracteriza pelo avanço rápido da
neoplasia para o processo metastático. Atualmente, os tratamentos
convencionais não possuem a capacidade de correr na mesma velocidade
contra o rápido avanço da doença, levando a necessidade de se pesquisar
novas fontes de fármacos que possam vir a oferecer um tratamento mais
efetivo. O objetivo é avaliar o potencial citotóxico da Rapanea Guianensis
em células de melanoma murino B16F10-Nex2. O presente trabalho buscou
comprovar o comportamento citotóxico da planta Rapanea Guianensis,
espécie que pode ser encontrada em todo o Brasil, através de ensaios
clínicos em modelos de células melanoma murino B16-F10 Nex-2, utilizando
ensaio de citotoxicidade através de método fluorescente. Foi possível se
determinar e avaliar os mecanismos de morte celular envolvidos como
fatores relacionados a permeabilização da membrana lisossomal, potencial
da membrana mitocondrial, ativação de caspases 3 e de espécies reativas
ao oxigênio. A substância em questão se mostrou ativa apresentando 60%
de morte celular. Os critérios adotados foram baseados em procedimentos
do National Cancer Institute (NCI-USA) na investigação de substâncias de
origem natural com potencial antitumoral. A pesquisa traz uma nova
possibilidade para continuação desta acerca do estudo relacionado ao
potencial antitumoral da Rapanea Guianensis.
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RESUMO
S.S., 70 anos, feminino, altura 1,52 m, peso 64,100 kg, não fumante, não faz
uso de bebidas alcoólicas, apresenta um quadro clínico de hipertensão,
osteopenia e artrose (nos dedos). A paciente não realiza atividades físicas,
sedentária. Encontra-se em uso de losartana 50mg (1x ao dia), carbonato
de cálcio 600mg, vitamina D 400ul (1x ao dia) e alendronato de sódio 70mg
(1x por semana). Suas queixas são as dores nos dedos devido ao quadro de
artrose, e o último medicamento prescrito para a patologia é uma
associação de glucosamina 1,5mg, condroitrina 1,2mg e magnésio 30g,
porém suspendeu o uso por conta própria, queixando-se de desconforto
estomacal (queimação). Ao acordar queixa-se de muita dor na nuca,
passando esse sintoma somente após o uso do medicamento para controle
da pressão arterial. O objetivo é realizar revisão farmacoterapêutica,
orientar e adequar o tratamento do paciente. Através dos dados relatados
pela paciente S.S., foi criada uma tabela com o nome dos fármacos, suas
classes terapêuticas e suas indicações. Em seguida foi realizado o estudo
sobre todas as patologias apresentadas pela mesma (artrose, osteopenia e
hipertensão), após o levantamento desses dados foi elaborada uma tabela
de interações medicamentosas e uma para controle da aferição da pressão
arterial durante 15 dias. Através da tabela de interação medicamentosa, foi
detectada uma interação medicamentosa nociva (vitamina D +
alendronato), e com o acompanhamento da aferição conseguiu-se detectar
que sempre ao acordar, se tinha uma alteração nos valores da sua pressão
arterial. Foi elaborado, ainda, uma tabela com horários para a utilização dos
medicamentos facilitando o uso para a paciente. Em seguida, entramos em
contato com o médico relatando a necessidade de aumentar a posologia da
losartana e uma prescrição de um protetor gástrico, encaminhando a
mesma para retorno ao médico, para a alteração do tratamento. Diante o
estudo do caso clínico referente à paciente S.S., os resultados
demonstraram a falta de adesão da paciente ao tratamento devido ao
desconforto gástrico, e a insuficiência da efetividade do medicamento da
pressão arterial, prejudicando seu tratamento. Orientamos a paciente a
procurar um fisioterapeuta. A alteração dos horários dos medicamentos
buscou minimizar o impacto nocivo das interações medicamentosas.
Palavras-chave: Intervenção farmacêutica; Revisão farmacoterapêutica;
Atenção farmacêutica.
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RESUMO
A polifarmácia é crescente na prática clínica, principalmente em pacientes
acima de 65 anos, devido ao aumento da expectativa de vida e a
consequente incidência de multimorbidade, aliada à maior disponibilidade
de fármacos e de linhas-guia que recomendam o uso de associações
medicamentosas para o manejo de várias condições de saúde. Por um lado,
a associação otimizada de fármacos pode melhorar a qualidade de vida do
paciente, por outro, terapias inadequadas podem ocasionar reações
adversas e interações medicamentosas. O presente estudo propõe uma
revisão de literatura sobre alterações clínicas e condutas terapêuticas para
o tratamento de uma paciente com a Doença de Addison (DA), além de
comorbidades que incluem a Osteoartrose (AO), Diabetes Mellitus Tipo II
(DM2) e Hipertensão Arterial (HA), visando fornecer uma análise crítica para
uma associação otimizada de fármacos a fim de minimizar danos, aumentar
a longevidade e melhorar a qualidade de vida da paciente. A metodologia
baseia-se no levantamento do histórico farmacoterapêutico. O caso clínico
envolve a paciente A.M.G., sexo feminino, 77 anos, 83,5 Kg e 1,49m.
Diagnosticada com DM2 descompensada com picos episódicos de
hipoglicemia de jejum abaixo de 80mg/dL, e 320mg/dL pós-prandial. HA
controlada sob medicação. Uso crônico de corticosteroide devido à DA
primária e de AINE devido a queixas de dor causada pela OA. Apresenta
insuficiência renal crônica, queixa de déficit de acuidade visual progressiva,
desconforto abdominal e frequentes episódios de diarreia e vômitos, além
de dificuldade para execução de atividades diárias. Medicamentos em uso:
Metformina 850 mg 1 comp., VO, 3x dia; Gliclazida 80 mg 1 comp., VO, 2x
dia; Insulina NPH 100UI/mL, 15 UI SC pela manhã, em jejum, e 12UI SC à
noite, após jantar; Aradois® 50 mg 1 comp., VO, 2x dia; Profenid® 100mg 1
comp., VO, 2x dia; Prednisona 5 mg 2 comp., VO, 1x dia. Para avaliação da
terapêutica do caso clínico, foi realizada revisão de literatura de artigos
científicos especializados, disponível em base de dados eletrônica. A
reposição de glicocorticoide (prednisona) no tratamento da DA é válido, pois
possui pequeno efeito mineralocorticoide e menor incidência de miopatia do
que os glicocorticoides fluorados, como a dexametasona. Porém, o
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diagnóstico de HA na paciente pode indicar excesso de mineralocorticoide
(10mg/dia), sugerindo a alteração para a menor dose possível, quando
muitos pacientes conseguem controle satisfatório dos sintomas com doses
de 2,5 a 3,75 mg/dia. Quanto à condição da AO, a paciente apresenta
fatores predisponentes favoráveis ao seu desenvolvimento, como a DM2, a
idade avançada e obesidade (IMC > 35). A indicação de um AINE é a
primeira linha de tratamento, o que justifica a prescrição do Profenid®. No
entanto, o médico deveria se atentar ao fato da paciente apresentar
insuficiência renal crônica, o qual o cetoprofeno não seria indicado, uma vez
que o AINE bloqueia a síntese de prostaglandinas, impedindo seu efeito
vasodilatador, causando constrição renal e redução da filtração glomerular.
Embora sua meia-vida curta possa diminuir os efeitos gastrointestinais, a
associação de Profenid® e prednisona pode aumentar o seu risco,
apresentado como queixa pela paciente. Sugere-se mudanças no estilo de
vida da paciente e uso de AINE tópico e injeção de hialuronato de sódio. O
uso de cetoprofeno em associação com metformina, glicazida e insulina
também podem ter uma possível potencialização do efeito hipoglicemiante.
Devido a comorbidades, a insulina ainda é a prescrição terapêutica
antidiabética recomendada. A glicazida pode ser mantida, principalmente
em casos de tratamento com metformina na dose máxima e que ainda não
atingiram o controle glicêmico, no entanto, é recomendado uma revisão
posológica da insulina e ingestão adequada de carboidratos para minimizar
os picos glicêmicos. Foram observadas possibilidades de adequação na
terapia da paciente, que poderia resultar em uma melhor resposta
terapêutica e minimização de afeitos adversos, demonstrando a importância
da atuação do farmacêutico concomitante a equipe médica, principalmente
em casos de pacientes com multimorbidades, a fim de garantir que a
polifarmácia, realidade presente, seja segura e eficaz, com redução do
número de medicamentos inapropriados, melhores associações e a
adequação das dosagens.
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RESUMO
Por diversos fatores, muitas pessoas desenvolvem inúmeras patologias
decorrentes de sua rotina ou estilo de vida, e consequentemente,
apresentam a necessidade de tratamentos farmacológicos e em alguns
casos, uso da polifarmácia, ou seja, a utilização de múltiplos fármacos para
o tratamento simultâneo de afecções. O conceito de interação
medicamentosa baseia-se na resposta farmacológica ou clínica oriunda da
interferência da ação de um determinado medicamento, alimento ou
qualquer substância química, sobre o efeito de outro medicamento,
administrado previamente ou em concomitância ao primeiro. Diante deste
cenário, o presente trabalho tem como principal objetivo avaliar a incidência
e classificar possíveis interações medicamentosas observadas em
prontuários de uma Unidade Básica de Saúde do munícipio de Suzano/SP.
Para tanto, serão coletados 100 prontuários, dos quais, 50 de pacientes que
possuam entre 18 e 49 anos de idade e outros 50 prontuários de pacientes
com idade superior a 50 anos. Uma vez autorizado o acesso a tais
prontuários, serão coletados os dados referentes ao tratamento
farmacoterapêutico dos pacientes, seja por meio da transcrição manual ou
mesmo por meio de xerox dos referidos prontuários. Ressalta-se que de
forma alguma busca-se a identificação nominal dos pacientes ou menos
coleta de seus dados pessoais, mas apenas e tão somente os dados
relativos ao tratamento farmacológico. A avaliação e classificação das
interações medicamentosas será realizada com base em banco de dados
mundiais como MedScape, Micromedex e Lexcompany. O projeto de
pesquisa aqui descrito foi delineado como plano de ações a serem
cumpridos no período de doze meses, sendo que no momento aguarda-se a
devolutiva do parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da
Brazcubas, para que se possa dar prosseguimento a fase de coleta e análise
dos dados. Busca-se associar a conscientização tanto por parte dos
prescritores, quanto por parte dos pacientes acerca dos riscos da utilização
não racional de medicamentos em face do uso da polifarmácia.
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RESUMO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) trata-se de uma doença
cardiovascular de alta prevalência que acomete mais de 60% da população.
Uma das condições clínicas, como o envelhecimento seria um dos motivos
responsáveis por tão elevadas taxas de eventos cardiovasculares. No Brasil,
cerca de 50% dos hipertensos abdicam o tratamento no primeiro ano em
que são submetidos a acompanhamento médico e, após cinco anos, apenas
17% mantêm- se em tratamento. Portanto, é imprescindível a aceitação do
tratamento, já que este é um processo complexo, pois não querer
resultados somente pela orientação do profissional e do fornecimento
apropriado dos medicamentos, mas também da assimilação por parte do
usuário e da sua participação para com a terapia recomendada. Há,
entretanto, uma imprescindibilidade de buscar estratégias para o aumento
da adesão ao tratamento. Este trabalho tem como foco principal a revisão
farmacoterapêutica de um caso clínico relacionado a uma paciente idosa
que acomete a HAS e procura por atenção farmacêutica. O objetivo é
avaliar o caso clínico e tentar identificar possíveis interações
medicamentosas, erros de prescrição, falta de adesão ou eficácia,
necessidade e segurança dos medicamentos utilizados. O material de
escolha foi através do Método Dáderafim da coleta organizada dos dados da
paciente. O uso de terapia combinada como primeira escolha para o
tratamento de hipertensão arterial mostra ser muito mais eficiente. A
utilização da combinação de drogas proporciona maior eficácia, menor
efeito colateral, maior aderência e o mais importante, permite aumentar
significativamente as taxas de controle pressório. O único problema
aparente é a não adesão do tratamento pela paciente e por esse motivo o
tratamento permanece ineficaz. A partir dos informes constatou-se que o
acompanhamento farmacoterapêutico foi de grande importância, pois
promoveu a educação em saúde relacionada à farmacoterapia. O problema
maior encontrado foi a não adesão medicamentosa.
Palavras-chave: Has; Caso clinico; Idoso.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
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ÁREA DE RELEVÂNCIA: FARMACOLOGIA E COSMÉTICA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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CONTROLE DE QUALIDADE DE FORMULAÇÔES SEMISSÓLIDAS
LEANDRO VINICIUS CECCON MELO; STEFFANY CAROLINE AMORIM;
THAIS OLIVEIRA SANTOS BENTO; ANDRÉ WILLIAN HOLLAIS;
ALEXANDRE RODRIGUES; MARGARETH FERREIRA CUNHA;
FERNANDA MARIA DUARTE RODRIGUES

RESUMO
A indústria farmacêutica é constituída por vários setores, dentre os quais, a
qualidade, análises físico químico e microbiológico, almoxarifado, setor
líquidos e setor sólidos. As formas farmacêuticas foram desenvolvidas para
facilitar a administração de medicamentos a pacientes de faixas etárias
diferentes ou em condições especiais, e para permitir seu melhor
aproveitamento. Para uma criança, por exemplo, é melhor engolir gotas em
um pouco de água ao invés de um comprimido. Além disso, a forma
farmacêutica se relaciona à via de administração que vai ser utilizada, isto
é, a porta de entrada do medicamento no organismo do indivíduo, que pode
ser, por via oral, retal, intravenosa, tópica, vaginal, nasal, entre outras. O
objetivo é realizar a comparação entre um produto cosmético semissólido
produzido no Laboratório de Especialidades Farmacêuticas (LEF) e um
comercializado através dos testes microbiológicos e físico-químicos, a fim
de verificar se ambos estão dentro dos parâmetros apresentados na
legislação. Foram realizados testes comparativos entre as dois produtos
citados. Em relação às características microbiológicas e físico-químicas,
foram realizadas seis análises para cada teste para maior confiabilidade dos
resultados. Os testes realizados foram de: análise das características
organolépticas; pH; viscosidade; densidade; alcalinidade acidez livre e
analise microbiológica. Os produtos analisados, tanto o produzido no LEF,
quanto o comercializado, foram reprovados nos testes microbiológicos.
Concluiu-se com esse trabalho que as análises feitas nas formas
farmacêuticas semissólidas são de suma importância, uma vez que os
mesmos conseguem determinar a confiabilidade do produto.
Palavras-chave: Controle de qualidade; Formas farmacêuticas
semissólidas; Desenvolvimento.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: FARMACOLOGIA E COSMÉTICA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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DESCRIÇÃO DOS EFEITOS DO ÁLCOOL SOBRE O ORGANISMO E SUA
INFLUÊNCIA SOBRE AS ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS EM
ADOLESCENTES
FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES; MARIA EDUARDA DO VALE
SILVA; ALEXANDRE RODRIGUES; HERON TORQUATO; SUELI
YOSHIDA; ANDRÉ WILLIAN HOLLAIS; CAUÊ SANTOS LIMA

RESUMO
O álcool é a substância lícita mais consumida entre os adolescentes,
embora seja proibido para menores de 18 anos, seu uso tem sido cada vez
mais frequente em menores de idade, aumentando a probabilidade de
dependência na vida adulta, além de expor o adolescente a uma série de
comportamentos arriscados, aumentando a possibilidade de envolvimento
em acidentes, violência sexual e doenças sexualmente transmissíveis. O
objetivo é descrever a influência do uso crônico do etanol, demonstrando
suas alterações comportamentais, e de que maneira pode levar o jovem a
estar dependente. Realizou-se a revisão literária com base de dados Scielo,
Pubmed, Lilacs e Google Acadêmico. Devido ao córtex pré-frontal estar em
desenvolvimento na adolescência o consumo em excesso de álcool pode
causar danos ao hipocampo podendo estar associado ao mal desempenho
escolar, dificuldades de aprendizado, e estruturação das habilidades
cognitivo-comportamentais e emocionais. O consumo crônico de bebidas
alcoólicas em jovens pode causar alterações neurológicas, prejudicando a
memória, aprendizado e controle dos impulsos afetando-o na tomada de
decisões.
Palavras-chave: Álcool; Dependência; Drogas; Adolescente.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: FARMACOLOGIA E COSMÉTICA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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ESTUDO COMPARATIVO DE FOTOESTABILIDADE DE DIPIRONA
SÓDICA
ANGELICA SANTOS MOURA; MILENY CRUZ; RICARDO JONSSON

RESUMO
A dipirona sódica é um fármaco muito utilizado pela população brasileira em
diversas apresentações farmacêuticas. É um analgésico não opióides que
apresenta propriedade analgésica e antitérmica e pertence à classe dos
anti-inflamatórios não esteroidais (AINES). No Brasil para que um
medicamento seja registrado como similar ou genérico, ele deve ser
equivalente farmacêutico ao seu medicamento de referência. Isto implica na
execução de ensaios comparativos, de acordo com as leis oficiais. O
objetivo é realizar estudo de fotoestabilidade em dipirona sódica sob a
forma farmacêutica sólida, comparando entre as embalagens dos
medicamentos similar, genérico e referência. As amostras serão submetidas
a uma câmara de fotoestabilidade por um período de 51 horas sob
incidência luminosa de 1,2 milhões de lux horas posicionada de forma a
promover o máximo de exposição a fonte de luz. Serão realizados os
ensaios de identificação; peso médio; desintegração; teor e dissolução, para
confirmar o resultado se o produto não é fotossensível e sua embalagem
primária é fotoprotetora. Acreditamos que após todos os testes realizados,
os resultados serão negativos, garantindo que o produto que está no
mercado não é fotossensível e sua embalagem primária é fotoprotetora.
Palavras-chave: Dipirona sódica; Fotoestabilidade; Câmara de
fotoestabilidade.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: FARMACOLOGIA E COSMÉTICA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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REVISÃO FARMACOTERAPÊUTICA DA SÍNDROME DO OVÁRIO
POLICÍSTICO
SIMONE FARIA; FABIENE DE MORAES VARGAS; LARISSA VENTURA
MATOS; NADINE YUKIKO KAWANO; RAQUEL PEREIRA DA SILVEIRA;
SELMA QUEIRÓZ LOURENÇO; ALEXANDRE RODRIGUES; ANDRÉ WILLIAN
HOLLAIS

RESUMO
A síndrome do ovário policístico (SOP) afeta cerca de 5% a 20% das
mulheres em idade fértil, sendo uma das endocrinopatias mais comuns nas
mulheres. Embora poucas mulheres estejam cientes deste distúrbio
hormonal e como são os sintomas da síndrome do ovário policístico, a
doença é responsável por 70% dos problemas de infertilidade. A síndrome
do ovário policístico é o resultado do desenvolvimento de múltiplos cistos e
seu consequente acúmulo nos ovários. Normalmente os ovários liberam
uma pequena quantidade de hormônios sexuais masculinos chamados
andrógenos, porém, mulheres com ovário policístico começam a produzir
um pouco mais de andrógeno. A síndrome apresenta complicações
reprodutivas e metabólicas que devem ser diagnosticadas e tratadas
precocemente devido ao risco de infertilidade, neoplasia endometrial e
síndrome plurimetabólica. O presente estudo propõe uma revisão de
literatura sobre alterações clínicas e condutas terapêuticas para o
tratamento de uma paciente com síndrome do ovário policístico, visando
fornecer uma análise crítica acerca do regime farmacoterapêutico
adotado.Para avaliação da terapêutica, baseou-se no levantamento do
histórico farmacoterapêutico, além da revisão da literatura de artigos
científicos especializados, disponível em base de dados eletrônica. Os
contraceptivos hormonais orais combinados (CHOC) são componentes que
contêm dois hormônios, o estrogênio e a progestina, semelhantes aos
produzidos pelo ovário. Tem-se estabelecido como tratamento de escolha
para a redução do hiperandrogenismo, da acne e das irregularidades
menstruais em mulheres portadoras de SOP que não desejam engravidar.
Em virtude dos vários benefícios que apresentam, tais como: diminuição da
produção de andrógenos adrenais; elevação da produção hepática do SHBG,
redução da concentração de andrógeno livre; supressão da secreção de LH
e consequente redução da produção ovariana de andrógenos. Os CHOC são
muito eficazes na contracepção, quando administrados corretamente,
podem também ser utilizados em circunstâncias específicas como na
regularização do ciclo menstrual, redução da disforia pré-menstrual e
redução da incidência de cistos ovarianos, em contrapartida podem
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precipitar o desenvolvimento de câncer ovariano, endometrial e mamário. O
tratamento da SOP depende da sintomatologia manifesta e das pretensões
futuras relacionadas a gestação. Trata-se de uma afecção que pode ser
controlada pelo uso de medicamentos, cabendo ao prescritor avaliar o
melhor tratamento, sendo para isso necessário questionar se a paciente
pretende ou não engravidar, pois caso queira deve-se utilizar CHOC, em um
primeiro momento do tratamento, para regularizar a menstruação, passado
este período deve ocorrer a suspensão do uso de CHOC uma vez
regularizado o ciclo menstrual, para que assim se tenha uma maior
probabilidade de ovulação e gravidez. Conclui-se que a SOP é uma síndrome
complexa, de ocorrência multifatorial. O diagnóstico precoce é fundamental
para que não haja complicações futuras na vida da paciente. A SOP pode ser
diagnosticada e tratada já na adolescência devido às complicações
reprodutivas, metabólicas e oncológicas que podem estar associadas a ela.
O melhor tratamento preventivo é uma dieta alimentar equilibrada e um
estilo de vida saudável.
Palavras-chave: Síndrome do ovário policístico; Tratamento
farmacoterapêutico; Econtraceptivo hormonal oral combinado.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: FARMACOLOGIA E COSMÉTICA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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TESTE DE EFICÁCIA DE CONSERVANTES EM SOLUÇÃO
DÉBORA DE BRITO SILVA; LAÍS RAIANE DA SILVA GIL; ANDRÉ
WILLIAN HOLLAIS; CAUÊ DOS SANTOS LIMA; FERNANDA MARIA
DUARTE RODRIGUES; MARGARETH FERREIRA CUNHA; ALEXANDRE
RODRIGUES

RESUMO
Os conservantes são substâncias químicas, adicionadas a um produto com o
intuito de aumentar o tempo de sua utilização, impedindo o
desenvolvimento de microorganismos capazes de causar doenças e alterar
as características físico-químicas, assegurando que o produto esteja
microbiologicamente seguro e estável. O ensaio de eficácia de conservantes
é o método utilizado para avaliar a capacidade da atividade microbiana
limitando sua proliferação. Embora tenham publicações referentes à
estabilidade química e microbiológica de soluções, são poucos os artigos
relacionados aos testes que comprovem a eficácia dos conservantes
utilizados em medicamentos. Por este motivo, este trabalho irá ressaltar a
realização dos testes de eficácia relatando os resultados obtidos. O objetivo
deste trabalho é avaliar a eficácia do conservante e determinar a
capacidade do produto de resistir ao processo de contaminação. A proposta
metodológica para este teste consiste em uma contaminação proposital do
produto
a
uma
concentração
conhecida
do
microorganismo
(Aspergillusniger ATCC 16404). As amostras inoculadas devem ser
armazenadas na temperatura de 20-25ºC e não ser exposta a luz
diretamente até a conclusão do teste. Com cada tempo pré-definido para
realização dos testes, as amostras deverão ser homogeneizadas antes de
cada análise. O estudo ainda não tem resultados reportados, pois ainda está
sendo feito levantamento de métodos para se iniciar as análises, porém ao
ser concluído esse estudo terá grande importância como fonte de pesquisa,
pois na literatura e em publicações são escassas ás informações referente
ao teste de eficácia de conservantes.
Palavras-chave: Teste; Eficácia; Conservante
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: FARMACOLOGIA E COSMÉTICA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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Gestão, Marketing e Negócios

112

EMPREENDEDORISMO NO CAMPO DA SAÚDE NO BRASIL
ROBSON PAZ VIEIR; EVANDRO RODRIGUES; ANDREA BOTTONI

RESUMO
Este artigo apresenta uma análise crítica a cerca do enfoque
empreendedorismo no campo da saúde, no Brasil. Para tanto, utilizou-se de
revisão bibliográfica e o método de pesquisa documental através da análise
do IBGE, SERASA Experian e o GEM no período de 1997 a 2017.
Consequentemente observou-se que as condições foram favoráveis ao
empreendedorismo no país, aspectos denotados nos resultados
apresentados neste estudo.
Palavras-chave: Empreenderismo; Saúde; Estratégia
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: GESTÃO, MARKETING E NEGÓCIOS
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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JUSTIÇA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE A
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE 2001 A 2017
ALEXANDRE HENRIQUE DE QUADROS; CARLA ROBERTA SPERCEL
LEAL

RESUMO
A justiça organizacional é um tema que tem ganhado espaço nas discussões
acadêmicas e nos âmbitos trabalhistas. A justiça dentro das organizações
pode ser entendida como a justa distribuição de recursos positivos ou
negativos, como bens, serviços, promoções, salários, sansões disciplinares,
ou seja, benefícios e encargos resultantes da cooperação social. A
percepção de justiça altera a relação do trabalhador com a esfera
organizacional, chegando ao ponto de uma extrema insatisfação com o
trabalho. Desta forma, este trabalho é construído na forma de um estudo
bibliométrico que visa caracterizar as pesquisas brasileiras sobre o tema
Justiça Organizacional, a partir de buscas em bases de dados. Foram
buscados trabalhos publicados por pesquisadores brasileiros entre 2000 e
2017 em periódicos nacionais e internacionais. A partir das palavras-chave
justiça, organizacional e trabalho (e seus respectivos termos em inglês)
foram feitas buscas nas bases de dados de acesso aberto, como: Portal de
Teses e Dissertações da Capes; PsycInfo; Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações; SCIELO; SPELL; Microsoft Academics e Google
Acadêmico. As publicações sem texto integral não foram consideradas para
a análise. Em seguida, as palavras-chave foram restringidas por aspas para
filtrar a busca, resultando em 181 trabalhos. Desses foram descartados 81,
pois não versavam diretamente sobre o tema. Das publicações resultantes,
65 são artigos, 6 teses, 20 dissertações, 3 livros e 6 capítulos de livros. A
distribuição cronológica das publicações evidenciou um maior interesse pelo
tema nos últimos 10 anos, sendo estudos realizados em varejo, indústrias,
setor de serviços e empresas públicas. Quanto ao aporte teórico, foi
observado que ainda não há um consenso entre as dimensões da Justiça
Organizacional que devem ser usadas na análise. A temática aparece
vinculada com outras tantas facetas da dinâmica organizacional, como
comprometimento, QVT, satisfação no trabalho e burnout. Assim, o estudo
da Justiça Organizacional, ainda que de notável importância para a melhor
compreensão do comportamento organizacional, ainda dispõe de pouco
volume bibliográfico nacional, sendo possível observar um número restrito
de publicações científicas. O presente trabalho tem suas limitações
inerentes aos métodos utilizados. São sugeridas pesquisas mais amplas e
com base de dados internacionais, buscando compreender o interesse
acadêmico de outros países na semelhante temática.
Palavras-chave: Justiça organizacional; Comportamento organizacional;
Percepção do trabalhador
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Legislação, Direitos Humanos
e Cidadania
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(IN) CONSTITUCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE
JANEIRO
MILENE TORRES GODINHO SECOMANDI; RENATA MOURA
EVANGELISTA;ANDERSON ROBERTO DA SILVA

RESUMO
O presente estudo tem como base a análise da Constitucionalidade da
Intervenção Federal decretada no Estado do Rio de Janeiro pelo Presidente
da República em 16 de fevereiro de 2018, pelo Decreto nº 9.288/18. O
ponto de partida do trabalho é a contradição da Constituição Federal e o
que dispõe o Decreto nº 9.288/18 e o instituto da constitucionalidade.
Confrontou-se essa problemática com as hipóteses de procedimentos de
intervenção federal e a trilogia da Constituição simbólica. O objetivo do
estudo é analisar as questões constitucionais e legais acerca do tema;
avaliar os avanços e desafios do instituto da intervenção na segurança
pública do Estado do Rio de Janeiro e promover a conscientização,
divulgação e a sua importância no contexto social e político. O método de
pesquisa foi bibliográfico. Após comparar as informações e conceitos
materiais, as teorias compatíveis com o tema foram utilizadas referências
teóricos para dar fundamentação ao trabalho. Dentre os teóricos destacamse: LENZA (2017), MORAES (2017), entre outros, além de normas
constitucionais infraconstitucionais que amparam a pesquisa. Dessa forma,
os estudos revelam que o aprofundamento do tema proposto nos leva a
necessidade da construção de um conceito doutrinário mais consistente
para a aplicação prática do instituto da intervenção federal, evitando-se
assim contradições entre Forças Armadas e segurança pública. Sendo
assim, um olhar conclusivo a respeito do tema nos remete à
inconstitucionalidade de conteúdo material do Decreto nº 9.288/18 de
intervenção federal na área da segurança pública do Estado do Rio de
Janeiro.
Desse modo, é de fundamental importância a análise e o
conhecimento do operador do direito a respeito do tema proposto.
Palavras-chave: Intervenção federal; Constitucionalidade; Rio de janeiro.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS

117

1984: GEORGE ORWELL, O TOTALITARISMO E O PODER DA MÍDIA
AMANDA GOMES ALVES; MARCELO AUGUSTO PENNINCK DE
AGUIAR KATO; MARCELL GUIMARÃES MIRANDOLA; LEONARDO
JOSÉ RAFFUL

RESUMO
Buscou-se abordar o livro “1984”, de George Orwell, trazendo para a
atualidade assuntos discutidos nessa distopia publicada em 1949. A obra é
considerada uma das mais influentes do século XX e foi escrita em uma
época extremamente delicada, na qual a sociedade vivia o recente fim da
2ª Guerra Mundial e os reflexos de todas as suas atrocidades. Orwell traz
como personagem principal da obra Winston Smith, um funcionário do
Departamento de Documentação do Ministério da Verdade, que tem como
função falsificar registros históricos, a fim alterar o passado para atender os
interesses da tirania do presente. O autor cria também a figura do Grande
Irmão, líder absoluto da fictícia Oceânia, local onde tramita a história. A
autoridade suprema vigia a população o tempo todo, principalmente através
das teletelas, televisões adaptadas para, além de transmitir conteúdo,
também filmar seus espectadores. Orwell traz em sua obra uma abordagem
pessimista do progresso tecnológico, propondo reflexões sobre o desejo de
poder e a abdicação da liberdade e dos prazeres individuais em busca de
uma ilusão de felicidade. O objetivo geral deste trabalho é analisar a obra
de George Orwell, traçando paralelos com a sociedade atual. Como
objetivos específicos, pretende-se analisar a abordagem do autor sobre o
regime totalitário; analisar as ferramentas de manipulação midiática
utilizadas na obra; comparar a visão futurista da obra com os
acontecimentos reais. Foi utilizado o método descritivo para a realização
deste trabalho, o qual teve a análise do livro de George Orwell. Pode-se
concluir que, apesar de ter 70 anos, a obra de Orwell se mostra
absolutamente contextualizada e traz aos leitores uma importante reflexão
sobre os caminhos irreversíveis para os quais estamos rumando, baseados
nas nossas escolhas de consumo e convivência. A obra se mostra
especialmente relevante para os operadores do Direito, permitindo analisar
a legalidade e legitimidade de um regime de governo totalitarista.
Palavras-chave: Orwell; Totalitarismo; Mídia
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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A ÉTICA EM EDGAR MORRIN COMO O ATO REALIZADO ATRAVÉS DE
VALORES COMPLEXOS
LEONARDO JOSÉ RAFFUL

RESUMO
Este trabalho tem por finalidade apresentar o pensamento de Edgar Morrin
e verificar sua compatibilidade com a sociedade brasileira. Segundo o autor,
"o ato moral é um ato de religação: com o outro, com uma comunidade,
com uma sociedade e, no limite, religação com a espécie humana"
(MORRIN, O método 6: Ética, p. 29), ou seja, regenerar uma ligação entre a
própria pessoa e a pessoa com os demais. Edgar Morrin entende que os
valores são complexos, compreendendo um antagonismo e uma
concorrência do próprio valor considerado. Tem por objetivo principal
analisar a obra de Edgar Morrin e os valores quanto à sua complexidade.
Especificamente, pretende-se analisar o que se entende por valores
complexos; verificar os valores relevantes para a sociedade brasileira; e, por
fim, comparar os valores da sociedade com o exposto por Morrin. Foi
utilizado o método descritivo para a realização deste trabalho, o qual teve a
análise do livro de Edgar Morrin e comentadores sobre o referido assunto.
Pode-se concluir que existe a complexidade em todos os valores, podendo
ser considerado bom ou mau conforme o desequilíbrio entre o
individualismo e o altruísmo.
Palavras-chave: Morrin, Ética, Valores
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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A INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE
MOGI DAS CRUZES
HENRIQUE MARCELO GUERIN REIS; ADILSEN CLÁUDIA MARTINEZ;
CAIO VINÍCIUS BARROS DA COSTA; JOSÉ CARLOS SANTOS; LUCAS DO
PATROCÍNIO SOBRINHO; MATHEUS DE SOUZA MORAIS

RESUMO
No fim dos anos 1980, uma em cada 500 crianças era diagnosticada com
autismo. Hoje, a taxa é uma a cada 68. O significativo aumento chamou
atenção até da Organização das Nações Unidas (ONU), que classificou o
distúrbio como uma questão de saúde pública mundial. Diante deste fato,
relevante se faz o estudo desta morbidade, em especial com relação à
inclusão destes portadores na rede regular de ensino, posto tratar-se de
indivíduos portadores de direitos e deveres nos termos do ordenamento
jurídico pátrio. Sabendo-se que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um
problema que acompanha a pessoa portadora ao longo de sua vida e que os
estudos a respeito do tema ainda são escassos, cabe buscar o
conhecimento sistematizado das causas e dos mecanismos nele envolvidos,
o que permitirá ampliar as bases para o trabalho dos profissionais tanto da
área da educação quanto da área jurídica, de modo a favorecer a inclusão
de seus portadores na rede regular de ensino. Assim sendo, a realização de
uma revisão bibliográfica e de legislação sobre o tema pode favorecer a
obtenção de um panorama de visões de diferentes autores e juristas sobre
TEA, contribuindo para a disseminação destas informações na sociedade,
reforçando a importância da inclusão destes indivíduos em todas as esferas
sociais, fortalecendo a criação de uma sociedade mais livre, justa e
igualitária.
Palavras-chave: Transtorno do espectro autista; Inclusão; Rede pública de
ensino de Mogi das Cruzes
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS

120

DIVERSIDADE E MULTICULTURALISMO:
RECONHECIMENTO DA ALTERIDADE

ELIANA DOS SANTOS COSTA LANA; PAMELA BARBOSA ARANTES
RESUMO
Há na sociedade atual inúmeros debates e pesquisas a respeito das
diferenças que marcam o mundo contemporâneo no que se refere às
diversas culturas que nas últimas décadas estão cada vez mais próximas,
fato que, em alguns casos, geram conflitos de convivência. Por essa razão,
as ciências humanas e sociais utilizam de termos que nos levam a uma
reflexão, ou seja, existe um mundo multicultural e diverso, no qual há
urgência em se entender que, a prática da convivência pacífica e respeitosa
entre todos é uma necessidade. Para Yves de La Taille, devemos nos
perguntar todos os dias “Quais são os valores em que acredito, a minha
família pratica, a minha escola cultiva, a minha comunidade apoia? Qual o
lugar do outro em nossas vidas?”. Embora o multiculturalismo não seja um
consenso e suscite polêmicas, podemos afirmar que o respeito à
diversidade passa pelo que entendemos como postura ética, e, é uma
necessidade vital que deve proporcionar a ruptura de velhas práticas
individualistas. Sabemos que a democracia, de fato, não é estruturada na
unanimidade ou numa cultura homogênea, mas na flexibilidade.
“Multiculturalismo, justiça multicultural, direitos coletivos, cidadanias plurais
são hoje alguns dos termos que procuram jogar com as tensões entre a
diferença e a igualdade, entre a exigência de reconhecimento da diferença
e de redistribuição que permita a realização da igualdade’ (SANTOS; NUNES,
2003, p. 25). O objetivo deste artigo é propor uma reflexão acerca das
preocupações da sociedade moderna para que se consiga efetivamente
fazer valer as intenções da carta dos Direitos Humanos como um recurso de
reconhecimento da diferença e do direito à diferença e singularidades de
cada cultura. O método de pesquisa é bibliográfico a partir de uma busca
por autores estudiosos das políticas de reconhecimento e de educação para
uma postura mais ética, bem como em documentos oficiais que nos
permitem averiguar quais os direitos que garantem a construção de uma
sociedade solidária, mesmo porque, os objetivos fundamentais da República
são “construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o
desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação” (art. 3º da Constituição Federal). (PCNs, 1997, p. 19). Na
verdade, se há um espaço social ideal, onde se pode assimilar as primeiras
impressões e valor da boa convivência, da ética e da moral, é a escola.
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Nesse espaço, no qual os futuros cidadãos passam a maior parte de sua
infância e adolescência, por que não falar em Educação Moral e Ética em
nível curricular. “Educação Moral diz respeito aos deveres; Formação Ética
diz respeito à vida boa, ao sentido da vida, ao sentido que a pessoa atribui à
vida e a si próprio”, explica Yves de La Taille. Por fim, podemos perceber
que a realidade não nos permite sentir a prática desses princípios como
deveriam. Urge aprender a conviver com a diferença, ser tolerante e ser
solidário, transformar aquilo que aparentemente nos separa em novos laços
de convivência. Eis nosso grande desafio como seres humanos, sociais e
cidadãos. Afinal, como afirma Boaventura de Souza Santos (2003) “O que é
diverso não está desunido; o que está unificado não é uniforme; o que é
igual não tem que ser idêntico; o que é diferente não tem que ser injusto”.
Palavras – chave: Cultura; respeito; ética; diversidade; tolerância.
MODALIDADE: Apresentação Oral
ÁREA DE RELEVÂNCIA: Educação, Cultura e Diversidade
NATUREZA DO TRABALHO: Planejamento de pesquisa
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A REFORMA TRABALHISTA E SEUS IMPACTOS PARA A SOCIEDADE
BRASILEIRA
MARCELO DE SOUZA PACCES; LAURA FIORITO; MARCELO DE
PACCES; SIMONE BATISTA; ADILSEN CLAUDIA MARTINEZ

RESUMO
O presente estudo versa sobre a importância da reforma trabalhista e seus
impactos para a sociedade brasileira e para a relação de trabalho entre
empregado e empregador, notadamente sob a perspectiva do valor social
do trabalho. Tem como objetivo analisar os possíveis pontos de avanços e
retrocessos na relação de emprego. A pesquisa realizada é qualitativa
descritiva, utilizando-se da técnica de entrevista com três magistrados de
Mogi das Cruzes/SP.
Analisou-se a Constituição Federal de 1988, a
Consolidação das Leis Trabalhistas antes da reforma e, em especial, a Lei
Ordinária nº 13.467 de 13 de julho de 2017, e o parecer da Associação
Nacional Magistratura do Trabalho. Dentre os teóricos estudados destacamse Homero Batista Mateus da Silva, Flávio Martins Alves Nunes Júnior,
Wilson Fernandes e Almir Pazzianotto. Foram localizadas discussões sobre a
inconstitucionalidade de pontos específicos da reforma trabalhista, tais
como: a mitigação da proteção à mulher gestante e/ou lactante, a
supremacia do negociado sobre o legislado e a contribuição sindical
facultativa, dentre outros. Com relação aos avanços foram identificados: a
celeridade, economia em alguns processos e o fracionamento das férias em
até três períodos. Concluímos que ocorreram tímidos avanços, mas grandes
retrocessos no campo do direito trabalhista, inclusive com a inserção do
Brasil, em 28/05/18, na “lista suja” da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), segundo a qual o Brasil está entre os 24 casos que considera
como as principais violações das convenções trabalhistas no mundo. Apesar
disso a constitucionalidade de pontos da reforma trabalhista ainda está em
análise no Supremo Tribunal Federal. O presente estudo não visa esgotar o
assunto, pois está sendo pautado em inúmeras discussões de ordem
legislativa, política e social, considerados em extrema ebulição devido ao
seu dinamismo e reflexos na sociedade brasileira.
Palavras-chave: Reforma trabalhista; Avanços. Retrocessos.
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MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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ADOÇÃO TARDIA DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O CUIDADO DE
ADOTANTES E ADOTADOS
ELAINE APARECIDA DE ALMEIDA; GABRIELA MELLO

RESUMO
A presente pesquisa busca mostrar os problemas que enfrentam as crianças
em acolhimento em situação de abandono pela família e pelo Estado. Os
candidatos a adoção permanecem na fila de espera por anos, muitos por
falta de conhecimento de que a adoção tardia não é um problema, mas
também uma forma de amor, já que adoção não é caridade. Levantamos os
problemas enfrentados por adotantes que não tem acompanhamento de
profissionais em momento algum no pós adoção. A devolução de crianças
adotadas é um problema sério e atual, o abandono, não somente de
crianças , mas das mães que abandonam seus filhos e a necessidade de
esvaziar os abrigos com adoções erradas. Há uma conta que não zera.
Palavras-chave: Serviço social; Adoção tardia; Abandono.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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CENTRO DE ACOLHIDA E INTEGRAÇÃO AO REFUGIADO E IMIGRANTE
EM ESTADO DE VULNERABILIDADE
MAYARA MARTINS MIRANDA; RICARDO ATIU LU

RESUMO
Atualmente vivenciamos uma grande crise humanitária na qual milhares de
pessoas estão sendo forçadas a abandonar suas casas, seus empregos,
familiares, amigos e bens, para preservar sua liberdade, garantir sua
segurança e assegurar sua vida, devido a fundados temores de perseguição
relacionados à sua raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião
política. Segundo o Alto Comissionários das Nações Unidas (ACNUR), em
2016, uma a cada 113 pessoas no planeta é solicitante de refúgio. Esse
número corresponde a 65,6 milhões de pessoas se deslocando em busca de
uma nova oportunidade de vida no mundo. O crescente número de
deslocamentos vem gerando uma grande preocupação em muitos países,
pois faz-se necessário garantir os direitos básicos aos recém chegados e
promover o acesso as demandas necessárias. Oferecer espaços dignos de
acolhida e moradia, serviços de atendimento integrado, e a promoção
efetiva da inserção social. Segundo o ACNUR, 60% dos refugiados e
solicitantes de refúgio mundiais vivem em áreas urbanas e em periferias. A
crise humanitária é existente e alarmante, tratam-se de pessoas vivendo
em altíssimo grau de vulnerabilidade social. Pessoas que carregam consigo
muitos traumas psicológicos decorrente do motivo migratório, e ao
chegarem em outros países além da grande dificuldade de inserção social,
sofrem com a grande ruptura cultural e com a xenofobia, dificultando uma
integração efetiva com a sociedade. O presente trabalho nasce com o
objetivo de procurar uma alternativa para oferecer a essa população a
dignidade que eles buscam nos países que se refugiam, através de um
equipamento integrado, com local para acolhida e integração social, pois
nota-se que atualmente esse é o grande gargalo existente.
Palavras-chave: Refugiados; Imigrantes; Acolhida
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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DESCARTE DE MEDICAMENTOS – CAUSA,
CONSEQUÊNCIAS,SOLUÇÕES EM MOGI DAS CRUZES , R.M.S.P - SP
BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS AVELINO; CICERA ALECXANDRA
MARGARIDO DE OLIVEIRA; GUSTAVO RIBEIRO CUNHA; ADILSEN
CLÁUDIA MARTINEZ

RESUMO
O trabalho desenvolvido aborda a problemática do descarte incorreto de
medicamentos, partindo do seu conceito estrito até a responsabilidade
ambiental, passando pelos meios corretos de descarte. O referencial teórico
foram as obras de direito ambiental, principalmente a de Celso Antônio
Pacheco Fiorillo. A legislação base foi a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, Lei Federal nº 12.305 / 2010. O objetivo da pesquisa foi identificar
as causas da destinação prejudicial dos fármacos, para encaminhar as
medidas eficazes que evitem tal fim. Como método utilizamos a pesquisa
bibliográfica, estatísticas de cidades semelhantes (base de comparação), e
medidas adotadas para solução do problema, tendo como local principal o
município de Mogi das Cruzes. Como resultado, verificamos a má
organização de recolha feita pelo município e que a medida central para
evitar danos ao meio é a logística reversa. Com isso, foi possível constatar
como principal causa a falta de informação dos consumidores e a falta de
divulgação do programa municipal de recolha, e verificou-se que a medida
mais útil para evitar danos é a logística reversa, pois o fabricante e o
consumidor, neste processo, são responsáveis pelo ciclo de vida do produto,
que no caso é o medicamento.
Palavras-chave: Medicamento; Logística; Responsabilidade
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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DEVOLUÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ADOTADOS: DANO
MORAL
ANA CARLA RIBEIRO SANTANA

RESUMO
O presente estudo tem como base a análise da adoção como proteção
e direito fundamental de criança e adolescentes à convivência
familiar. O ponto de partida do trabalho é o direito de família
atual
e
os cuidados familiares à criança e ao adolescente em toda
extensão de amor e companheirismo no sistema jurídico brasileiro.
Confrontou-se
essa problemática com
os novos modelos de família, a
personalidade humana,
o princípio da dignidade da pessoa humana,
a adoção e os efeitos jurídicos morais no abandono de criança e
adolescente
adotados. O objetivo
do estudo é analisar
o direito de
família vigente e a devolução de crianças e adolescentes adotados, bem
como a violação à dignidade e ao respeito à pessoa em estado
de desenvolvimento de sua personalidade. O método de pesquisa
foi bibliográfico. Após comparar as informações e conceitos materiais,
as teorias compatíveis com o tema foram utilizados referencias teóricos
para dar fundamentação ao trabalho. Dentre os teóricos destacam-se:
DINIZ (2017) , GONÇALVES (2011), VENOSA (2017), entre outros, além
de normas constitucionais e infraconstitucionais que amparam a
pesquisa. Dessa forma, os estudos revelam que o aprofundamento
do tema proposto nos leva a necessidade da construção de um conceito
doutrinário mais consistente para a aplicação prática dos institutos do
direito de família atual e a adoção consciente de criança e adolescente. O
“direito de devolução” dos pais adotivos e os direitos fundamentais da
criança e do adolescente a serem resguardados devem ser vistos com mais
seriedade. Sendo assim, um olhar conclusivo a respeito do tema nos
remete a importância e seriedade do instituto da adoção de criança e
adolescente e a sua vontade de se sentir amada no novo lar. A criança e
adolescente goza dos direitos fundamentais e proteção integral de acordo
com o sistema jurídico
brasileiro. A responsabilização dos pais adotivos
pela devolução dos menores adotados
tem sido acolhida pelos nossos
Tribunais gerando indenização por dano moral em favor da criança e
adolescente adotados. Desse modo, é de fundamental importância a análise
e o conhecimento do operador do direito a respeito do tema proposto.
Palavras-chave: Adoção; Dano moral; Criança e adolescente.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
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ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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DIGNIDADE E RESPEITO AO IDOSO
FÁBIO PIETRO; SIDNEY AP. DO AMARAL ANTONIO; ADILSEN CLAUDIA
MARTINEZ

RESUMO
O presente trabalho intitulado Dignidade e Respeito ao Idoso, versa sobre a
importância de conceitos como: direitos, acesso à justiça, violação dos
direitos da pessoa idosa, bem como eventuais sanções para os que a esses
violarem. Trazendo problemática sobre qual é o atual cenário dos direitos
dos idosos no Brasil. Nas últimas décadas tem-se observado o crescimento
desta coletividade aqui em questão, o que se exige uma investigação mais
detalhada por parte da sociedade e do poder público. Tendo por objetivo
analisar as questões constitucionais do tema, juntamente com o Estatuto do
Idoso, doutrinas e jurisprudência. Dentre os teóricos estudados destaca-se
Pedro Lenza (2014) e Dalmo Dallari (2012). Os estudos revelaram que o
aprofundamento do tema proposto pode ser um importante recurso, dentro
do processo do desenvolvimento humano, na relação do mais jovem para
com o mais velho, já que na legislação atual vigente, aqui pesquisada, o
envelhecimento é um direito personalíssimo, de tal maneira que as leis
precisam se adaptar aos casos concretos, independente de dificuldades e
limitações. Pois se verificou por meios estatísticos que o cenário atual temse alto índice de Pessoa Idosa e uma omissão por parte do poder público.
Desta forma é de fundamental importância a análise e o conhecimento das
questões jurídicas que envolvem o tema proposto.
Palavras-chave: Dignidade; Envelhecimento; Personalíssimo.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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DIREITO CONTRATUAL DOS ESTUDANTES PERTINENTE A
UNIVERSIDADE PARTICULAR
FELIPE CHARRUA FERREIRA; INGRID LIBRELON; GUILHERME
CAVALCANTE MONTEIRO; KARINA RODRIGUES LIMA; ADILSEN
CLÁUDIA MARTINEZ

RESUMO
A ideia inicial do presente trabalho tem por objeto o estudo da
Responsabilidade Civil das Universidades, exclusivamente no que diz
respeito ao Direito dos estudantes, perante o Código de Defesa do
Consumidor. Com ênfase ao setor privado de ensino superior de forma
geral, a fim de proporcionar um entendimento sobre os direitos e
obrigações tanto com relação das Universidades quanto aos alunos, e com
este entendimento estabelecer uma relação saudável e respeitosa entre
contratante e contratado. A dimensão deste tema consiste na falta de
informação por parte do aluno e no não cumprimento das obrigações
estabelecidas nos contratos no ato de sua assinatura. No presente trabalho
iremos explanar sobre os contratos de prestação de serviços educacionais,
sob a ótica da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor.
Abordaremos sobre, o contrato, a proteção contratual e suas definições, o
direito dos estudantes e as obrigações da universidade, ao tratar de alguns
possíveis problemas e também uma proposta para a solução do problema.
Tal tema nos retrata nossa atual posição de alunos e por este motivo a
necessidade em trazer esta temática, uma vez que levantamos alguns
questionamentos e com isso defender e conhecer nossos próprios direitos e
obrigações, já que muitas vezes esse tema é deixado de lado por diversos
motivos. Diante disso, é necessário que os estudantes/consumidores
conheçam seus direitos para que no momento do prejuízo, possam tomar as
atitudes corretas e buscar a reparação. A intenção do presente trabalho é
despertar a curiosidade dos estudantes em procurar saber acerca do tema.
Palavras-chave: Universidade; Estudante; Contrato
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
KELLY TIEMI TSUKAHARA; LILIANE JORGE DOS REIS; LUCAS
ZUGAIB RODRIGUES; ADILSEN CLÁUDIA MARTINEZ

RESUMO
Quem somos? Somos alunos do 3º semestre de Direito da Universidade
Brazcubas de Mogi das Cruzes e gostaríamos de dar continuidade ao projeto
que desenvolvemos no 1º semestre na disciplina Projeto Integrador I
(Violência Contra à Mulher, Baseado na Lei Maria da Penha), e no 2º
semestre, no Projeto Integrador II (Políticas Públicas - Assistência Social de
Abrigamento para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica) agora no
Projeto Integrador III, com a apresentação de uma cartilha. Neste semestre,
retomaremos com este projeto. Queremos conscientizar a sociedade sobre a
violência contra a mulher; sobre as formas de violência que uma mulher
pode sofrer, sobre a importância da Lei Maria da Penha e o suporte que esse
instrumento jurídico tem oferecido às mulheres vítimas de violência, quais
medidas podem ser tomadas e quais órgãos as mulheres podem recorrer
para serem amparadas e protegidas pela Lei. Queremos também abordar
sobre o abrigo para mulheres vítimas de violência, para que aquelas que
estão sendo ameaçadas, sofrendo agressões e/ou correndo risco de morte,
possam ficar até que a situação seja resolvida; oferecer capacitação a essas
mulheres, como cursos profissionalizantes, e parceria com empresas; incluir
este tema no plano educacional, criando programas de conscientização às
crianças e adolescentes, pois ensinando esses jovens hoje, podemos evitar
os agressores de amanhã. Apesar dos avanços na lei Maria da Penha, a
sociedade ainda não compreendeu a real necessidade de protegermos as
mulheres contra a violência doméstica, e é necessário que elas entendam
esse tipo de violência. A lei existe, as pessoas atualmente têm consciência
dela, mas apenas a lei não é o suficiente para coibir a prática deste crime,
sendo assim, precisamos de melhores serviços de atendimento às vítimas,
oferecendo segurança em primeiro lugar, para que as mulheres se sintam
no conforto de denunciar, sem nenhum perigo posterior, o que muitas vezes
acontece. Temos como objetivo o auxílio e divulgação do abrigo que existe
para as vítimas e da conscientização da população acerca desse tema. Para
isso, estamos buscando patrocínio, pois é um assunto delicado e de
extrema importância que merece atenção e mais apoio da sociedade, tanto
na conscientização, quanto para mostrar que é um tema, infelizmente,
muito comum atualmente e muitas vezes pouco informado para todos. A
maioria das vítimas sofre sem poder pedir ajuda, com medo de seu parceiro,
e cerca de 5 mulheres são agredidas aproximadamente a cada 2 minutos no
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Brasil, o que parece ser um número exagerado, mas é apenas a realidade.
Os serviços de atendimento precisam estar sempre bem equipados e com
capacidade de acolhimento, por isso é essencial a ajuda e colaboração de
todos, para que os abrigos e órgãos que cuidarão dessas vítimas estejam
sempre preparados e com as portas abertas para as mais necessitadas.
“Ter uma porta aberta que vai receber essa mulher é fundamental para
impedir que ela continue na violência. Então, é preciso que haja escuta, é
preciso ouvir essa mulher, orientá-la sobre seus direitos e sobre as
possibilidades para sair dessa situação e oferecer alternativas, como uma
casa abrigo, uma Defensoria Pública, um serviço de saúde que vai oferecer
um acompanhamento psicológico. ” (Maria Amélia de Almeida Teles,
coordenadora da União de Mulheres de São Paulo, ONG que desenvolve o
projeto de formação e capacitação de Promotoras Legais Populares.) Site:
Instituto Patrícia Galvão
Palavras-chave: Violência contra a mulher; Abrigo; Conscientização
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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ÉTICA POLÍTICA SOBRE A ÉGIDE TRABALHISTA
RONALDO DOS ANJOS VIEIRA JUNIOR; CAMILA LESSER SILVA;
SIMONE BATISTA

RESUMO
A ética está relacionada ao caráter, independentemente de cultura,
hierarquia ou período histórico; leva-nos a diversas discussões filosóficas.
Vivemos um momento de muitos questionamentos a respeito da conduta
ética dos políticos brasileiros, notadamente quanto a edição de leis que
atendam aos interesses do capital, fomentando o neoliberalismo em
detrimento de direitos sociais conquistados ao longo da história da
humanidade. Exemplo disso é a aprovação da Lei 13.467/17, denominada
Reforma Trabalhista. A Organização Internacional do Trabalho (OIT)
considerou a Lei 13.467/17 extremamente grave, dentre as reformas que
aconteceram em mais de 110 países. Geralmente o termo reforma, indica
algo bom, para melhor, todavia não foi o que aconteceu aqui no Brasil nem
em boa parte dos países que reformaram seus dispositivos legais. A
pretensão clara foi reduzir a proteção, facilitar o processo demissional e dar
mais garantias aos empregadores. Nesse sentido, a constitucionalidade de
vários dispositivos da reforma está sendo questionada no Supremo Tribunal
Federal, dentre eles, o que impõe ao trabalhador sucumbente o ônus dos
honorários periciais e advocatícios, ainda que beneficiário da justiça
gratuita. Uma política que deveria valorizar o labor e os trabalhadores
renega o que fora disposto na carta magna. No entanto, corrente favorável
à reforma trabalhista defende maior segurança jurídica, retomada do
crescimento econômico dentro do país, a prevalência do negociado sobre o
legislado, além da queda da litigiosidade com a redução da propositura de
demandas trabalhistas. O contrato de trabalho intermitente é um forte
aliado desta corrente, sob a alegação da redução do desemprego e da
informalidade. Este estudo tem como objeto a análise da reforma
trabalhista, Lei n. 13467/2017 e o valor social do trabalho e, através de uma
linguagem simples, refletir sobre ética, política e trabalho e como essas
práticas podem ser agentes transformadores da sociedade. Através de
elementos bibliográficos, valendo-se como principais embasamentos
teóricos a Constituição Federal, a CLT, as doutrinas do Curso de Direito do
Trabalho de Carlos Henrique Leite e Sérgio Pinto Martins, dentre outros.
Visto que todas as possibilidades de vetar a reforma foram eliminadas por
um sistema legislativo opressor, este trabalho científico se encontra em
desenvolvimento, aproveitando para analisar os processos de luta sociais
nacionais e internacionais, espera-se que até a apresentação deste trabalho
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medidas mais flexíveis sejam tomadas. O avanço do Direito do Trabalho se
deu através de um processo histórico de lutas. Todavia, a Lei 13.467/17
denota um desmonte do princípio da proteção ao trabalhador, fragilizando-o
diante do poder econômico das empresas, donde se infere a necessidade de
um padrão ético por parte dos legisladores que deveriam colocar os
interesses da nação acima de interesses pessoais, sem, portanto, reduzir os
direitos sociais aquém do patamar mínimo civilizatório, preservando o valor
social do trabalho e, sobretudo a dignidade humana do trabalhador.
Palavras-chave: Reforma trabalhista; Consolidação das leis do trabalho;
Sociedade.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
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FIM DA OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL
ELEANDRA CARDOSO SANTOS RODRIGUES DA SILVA; SIMONE
BATISTA

RESUMO
A contribuição sindical é um tributo previsto em nossa Constituição Federal,
bem como na Consolidações das Leis do Trabalho, que tem como objetivo
custear as atividades sindicais através do recolhimento anual tanto de
empregados, quanto de empregadores, em prol da manutenção de condição
igualitária de diálogo e negociações, e que após a reforma trabalhista
perdeu o seu sentido quando deixou de ser obrigatória para tornar-se
facultativa. O objetivo é apontar e discutir possível desrespeito na
hierarquia das leis com intuito da satisfação da reforma. A pesquisa
realizada é bibliográfica, qualitativa descritiva. Analisou-se a Constituição
Federal de 1988, a Consolidação das Leis Trabalhistas e, em especial, a Lei
Ordinária nº 13.467 de 13 de julho de 2017. Dentre os teóricos estudados
destacam-se Carlos Henrique Bezerra Leite e Sérgio Pinto Martins. A
Reforma Trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017, trouxe
modificações polêmicas de diversos dispositivos da Consolidações das Leis
do Trabalho, com a suposta intenção de flexibilização da legislação, entre
elas está a mudança na natureza da contribuição sindical considerada uma
espécie de tributo e diferentemente das contribuições confederativa e
assistencial, não possuía caráter facultativo. Esta mudança conflita com o
disposto previsto no artigo 146, inciso III da CF, segundo o qual cabe à lei
complementar o estabelecimento de normas gerais em matérias tributárias,
já que a reforma é uma lei ordinária. Segundo parte da doutrina, além de
ser inconstitucional ainda gera o enfraquecimento da atuação sindical para
negociações entre empregados e empregadores. A polêmica gerou a
propositura da ADI 5794, julgada em 28/06/2018 pelo Supremo Tribunal
Federal que, por maioria de votos, confirmou a constitucionalidade da Lei
13.467/17, validando a facultatividade do recolhimento da contribuição
sindical. Existem posicionamentos diferentes entre juízes trabalhistas sobre
a autonomia da reforma trabalhista em pôr fim à obrigatoriedade do
recolhimento da contribuição sindical. Para uns o imposto deve ser
descontado independentemente da autorização prévia e expressa seja pelo
empregador ou empregado, e muitos sindicatos então conseguindo manter
a contribuição anual por meio de liminares. Para outros o texto é
constitucional, pois não houve a instituição ou extinção do tributo, mas sim,
a supressão da sua compulsoriedade. Enquanto outra parte considera que
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talvez, para a liberdade e autonomia sindical plena, a contribuição precise
perder o caráter tributário. Embora a matéria acabe de ser decidida pelo
STF, verifica-se que, assim como a doutrina e jurisprudência, a votação no
Supremo não foi unânime. No entanto, por questão de política judiciária, a
decisão do STF, “erga omnes”, deverá ser respeitada por todos. Entretanto,
os reflexos desta e seu respectivo acerto ou desacerto serão sentidos
derradeiramente pela sociedade.

Palavras-chave: Contribuição sindical; Reforma trabalhista; Desobrigação
de recolhimento.
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IDENTIDADE CULTURAL DOS REFUGIADOS: UM OLHAR SOBRE A
REALIDADE DO ALTO TIETE
ANDREIA SOUSA LADICA; SIMONE BATISTA; ADILSEN CLAUDIA
MARTINEZ

RESUMO
O presente trabalho versa sobre a importância da manutenção da
identidade cultural no contexto do refúgio, tendo em vista a integração local
como solução duradoura para os refugiados acolhidos nos municípios do
Alto Tiete, mais precisamente no município de Mogi das Cruzes, e estudar
os conceitos de identidade cultural e refúgio, bem como suas expressões
legais e doutrinárias. Diariamente, milhares de pessoas ao redor do mundo
são obrigadas a deixar seus lares, seu país e tudo o que têm em busca de
proteção e segurança para salvarem suas vidas, e buscam no refúgio uma
oportunidade de recomeço. Estar em um país de cultura e costumes
totalmente diferentes dos seus torna o desafio ainda maior, e perceber
como esse fenômeno ocorre nas comunidades que os acolhem em nossa
região é de grande relevância para que esse processo seja bem-sucedido e,
por isso, o estudo do tema se faz necessário. Buscamos, a par da legislação
e estatutos que amparam a pesquisa, realizar uma análise histórica e
multidisciplinar que nos possibilitasse compreender o processo de
integração local e seu reflexo na manutenção da identidade cultural dos
refugiados que buscam acolhida no município de Mogi das Cruzes.
Realizamos um estudo de natureza qualitativa e exploratória, pautado em
pesquisa documental e revisão bibliográfica. Após comparar as informações
e conceitos, as teorias compatíveis com o tema foram utilizadas para dar
fundamentação ao trabalho. Dentre os teóricos estudados destacam-se Hall
(2015) e Chueiri e Camara (2010), entre outros. Embora não tenhamos uma
fonte oficial de dados sobre número de pessoas refugiadas na região do
Alto Tiete, obtivemos, por meio da imprensa local, a informação de que o
primeiro grupo de refugiados (de origem palestina) chegou a Mogi das
Cruzes em 2007 e desde então outros continuam chegando em busca de
uma oportunidade de recomeço. Os resultados parciais demonstram que as
principais barreiras que os refugiados encontram são: o idioma, o apoio
material inicial e a recolocação profissional, além do xenofobismo e
discriminação. O processo de integração é complexo e possui dimensões
culturais, sociais, legais e econômicas. No tocante à dimensão cultural, foco
do nosso estudo, destacamos que para se sentir parte de uma nova
comunidade o indivíduo precisa ter seus valores, sua crença e seus
costumes respeitados, preservando-lhe sua identidade e dignidade humana.
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Aqui na região do Alto Tietê, os refugiados encontraram seu principal apoio
em uma organização do terceiro setor, a qual se desdobra em busca de
parcerias a fim de prover, minimamente, esse acolhimento inicial,
promovendo algum auxílio material inicial, oportunidade de aprendizado da
língua portuguesa, orientação para matrícula em escolas e documentação
básica. Concluímos que são necessárias políticas públicas locais para
acolhimento dos refugiados possibilitando que essas pessoas vislumbrem
um futuro no qual tenham segurança, dignidade e a esperança de um lugar
para chamar de seu, despertando novamente o sentimento de
pertencimento, não deixando de lado suas origens e sua cultura.
Palavras-chave: Refúgio; Identidade cultural; Integração local
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
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IDEOLOGIA DE GÊNERO: CONFLITOS DEVIDO A AUSÊNCIA DE
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TEMA NA
ESCOLA
IGOR DE OLIVEIRA ROCHA; NADIR APARECIDA COSTA DE GODOI;
BARBARA RAMOS RODRIGUES; ADILSEN CLAUDIA MARTINEZ

RESUMO
O presente trabalho versa sobre a importância de trazer à rotina escolar a
discussão sobre as questões de ideologia de gênero na escola e estudar os
conceitos de orientação sexual, identidade de gênero, ideologia de gênero
e sexo biológico, bem como suas expressões legais, doutrinários e
jurisprudências cujo objetivo é descobrir o porquê acontecem conflitos
escolares em razão da manifestação da identidade de gênero de alguns
alunos, quando essa não condiz com o padrão imposto pela sociedade. A
escola não tem colocado em pauta as discussões sobre identidade de
gênero na sua proposta pedagógica, isso tem acontecido por diversos
motivos, entre eles o preconceito que existe na sociedade bem como a
pressão religiosa e politica. Nas últimas décadas tem se observado em
ritmo acelerado a presença de alunos em conflito com a sua identidade de
gênero, levando ao aumento acentuado de violência e bulling no espaço
escolar causado pelos próprios alunos e também pelos profissionais da
educação, o qual destacamos no presente trabalho, portanto a importância
da pesquisa. Não se pretende meramente o estudo dos documentos legais,
mas dos fatos ideológicos e os contextos socio históricos, visando a uma
interpretação do discurso jurídico em ambiente social e educacional. O
objetivo do trabalho será analisar as questões legais sobre o tema: avaliar
se há documentos educacionais e como a escola está enfrentando esse
problema, caracterizar as situações problemas dentro da escola e da
família, discutir a atual legislação educacional se contempla as
necessidades da escola, estudar os conceitos e jurisprudências atuais sobre
o assunto, promover a discussão e reflexão sobre a importância do tema no
contexto educacional, social e jurídico. Para a realização da pesquisa
utilizou-se a pesquisa bibliográfica e quantitativa. Após comparar
as
informações dos materiais coletados, as teorias e conceitos compatíveis
com o tema foram utilizadas para dar fundamentação ao trabalho. Dentre
os teóricos estudados destacam-se: Antonio Ciampa (2012), Fabiane Freire
França (2017), Amilcar Torrão Filho (2005), entre outros, além de leis e
documentos que amparam a pesquisa. Os estudos revelaram que o
aprofundamento no tema proposto pode ser um importante recurso dentro
do processo de desenvolvimento humano, ética e cidadania e pode ser um
140

pequeno passo para a implementação de uma possível legislação especifica
para o tema proposto. As leis precisam se adaptar aos casos concretos, a
inclusão e respeito a diversidade deve estar em todos espaços para
favorecer a sociedade, independente de suas limitações e diferenças. Dessa
forma um olhar inclusivo em todo ambiente escolar, destacado no trabalho,
possibilita um intenso contato com o essencial para a vida de todas as
crianças, adolescentes, adultos e idosos. E também se torna essencial ao
processo de humanização e construção de uma ética capaz de construir o
sentimento de humanidade e humildade tão distante da sociedade atual.
Assim, é de fundamental importância a análise e o conhecimento das
questões jurídicas que envolvem o tema proposto.
Palavras-chave: Gênero; Escola; Conflito
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
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LESÃO AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES: CONSUMIDORES DE
TELEFONIA MÓVEL E OS RECURSOS CONTRA AS PRESTADORAS DE
SERVIÇO
GLENDA ELISA VIEIRA BENTO; MAYARA GABRIELLE FELICIANO
VIEIRA; MARISA SILVA COMITRE; ADILSEN CLAUDIA MARTINEZ

RESUMO
O presente trabalho trata dos problemas enfrentados pelos consumidores
de telefonia móvel e sua fragilidade frente as empresas prestadoras de
serviço. Objetiva-se conscientizar os consumidores de telefonia móvel sobre
seus direitos (de ressarcimento e indenização oriundos da interrupção total
ou parcial da prestação de serviço), a responsabilidade objetiva das
prestadoras e as formas de reclamar disponíveis ao consumidor. Pesquisa
Exploratória de natureza bibliográfica documental. Dentre os materiais
estudados, destacam-se: o Código de Defesa do Consumidor (CDC), A Lei
7783/89 que regula o direito de greve e a Lei 9427/97 de organização dos
serviços de telecomunicações, a criação de um órgão regulador e outros
aspectos institucionais, os sites do PROCON e da Agencia Nacional de
Telecomunicações (ANATEL) entre outros. As pesquisas mostraram que
houve 1.179 reclamações registradas no Procon e 97.199 reclamações
registradas na ANATEL no município de Mogi das Cruzes no ano de 2017,
verificando-se que os consumidores ainda são lesados e desconhecem seus
direitos quanto a telefonia móvel. Quem lidera o ranking de reclamações no
Procon-SP é uma Prestadora de telefonia em especial e, os maiores
problemas registrados são a cobrança indevida, rescisão/alteração
contratual, dúvidas contratuais, serviço não fornecido e vício de qualidade
ou serviço mal executado. As prestadoras estão deixando a desejar quanto
aos serviços prestados e a resolução dos problemas enfrentados pelos
consumidores, por conta disso a ANATEL criou um aplicativo “BRASIL BANDA
LARGA” que é certificado e serve para que o próprio consumidor verifique a
quantidade e a velocidade de internet que lhe é fornecida. Para a realização
dos testes é necessário estar atento às zonas de sombra e realizá-lo em
diversas situações. Para fazer a reclamação deve o consumidor entrar em
contato com sua prestadora, informar o problema, anotar o número de
protocolo e aguardar a resposta , se não houver resposta ou ela não for
adequada, deve o consumidor entrar em contato com a ANATEL, com o
número do protocolo em mãos e relatar o ocorrido , assim, a ANATEL
solicitará que o consumidor aguarde 5 dias e acompanhe todo o processo de
resolução do problema. Após esses 5 dias se a resposta da prestadora ainda
não for suficiente, o consumidor deve entrar em contato com a ANATEL
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novamente, ela utiliza dessas reclamações para fazer rankings de qualidade
e ações de educação de consumo melhorias na resolução.
Palavras-chave: Consumidor; Prestadoras; Telefonia móvel
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MIGRAÇÃO: UMA QUESTÃO HUMANITÁRIA
SIMONE BATISTA

RESUMO
O presente estudo analisa a Lei de Migração (n. 13.445/2017), publicada em
25/05/2017 à luz da CF/88. Busca-se avaliar se a nova legislação traz
avanços às questões humanitárias, atendendo melhor os estrangeiros em
busca de uma oportunidade no Brasil, ou se, ao contrário, vai retirar do país
o controle migratório, a vigilância das fronteiras e, consequentemente, a
segurança nacional. Estuda-se os conceitos de migração e os direitos
humanos, bem como suas expressões legais, doutrinárias e jurisprudenciais.
O crescente movimento migratório no mundo levou o Brasil a edição de lei
que regulamenta a entrada de estrangeiros em território nacional, cuja
importância de sua pesquisa destacamos no presente trabalho. Não se
pretende unicamente o estudo da lei, mas dos fatos ideológicos, o contexto
sócio histórico e axiológico, visando a uma interpretação que permeia as
questões de Direitos Humanos e os movimentos migratórios. O objetivo
deste estudo é analisar a nova lei de migração do Brasil, seus avanços e
retrocessos face às questões humanitárias. Trata-se de um estudo
exploratório, de abordagem qualitativa, de revisão de literatura de textos
que formam o referencial teórico de base da área, como: Flávia Piovesan
(2010), Zélia Maria Cardoso Montal (2012), entre outros. Buscou-se
também, analisar a legislação brasileira vigente acerca do processo de
migração, à qual acrescentou-se dados sobre o movimento migratório no
Brasil. A edição de uma nova lei de migração, pautada pelos princípios
republicanos insculpidos na Constituição Cidadã de 1.988 se fazia
necessário, vez que a lei vigente datava do período da ditadura militar,
afastando-se da democracia conquistada pelo povo brasileiro e dos ideais
libertários trazidos pelas revoluções do pós-guerra. A reflexão sobre o tema
é imprescindível, pois a migração propicia benefícios não só aos migrantes,
mas também aos países de origem e destino. Por fim, rumo à prevalência
dos direitos humanos, a lei brasileira traz grandes avanços e conclama a um
convívio harmônico entre os diferentes povos, suscita a tolerância
possibilitando o sentimento de pertencimento frente ao hibridismo e à
diversidade, contrários ao fundamentalismo e extremismo causadores da
crise humanitária vivida no mundo.
Palavras-chave: Migração; Direitos humanos; Brasil.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
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MONOPÓLIO MIDIÁTICO: UMA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS
DAMARIS LUMI OGOSHI; PRISCILA MARIA MELO
MASCRENHAS; MARIA GABRIELA DE MELLO
FERNANDES

RESUMO
A seguinte pesquisa foi elaborada através do interesse e inconformidade
identificada no cotidiano, no qual, foi possível constatar que nos diversos
aspectos a mídia possui uma forte influência nos aspectos essenciais da
vida humana, como cultura, política, econômica e social. Para o exercício
do profissional de Serviço Social, encontra-se como princípio fundamentador
de sua atuação a defesa dos Direitos Humanos, e deve lutar e se posicionar
contra as formas de opressão, garantindo a população a dignidade humana,
sua emancipação e plena cidadania. Existe uma incompatibilidade entre o
Serviço Social e o jornalismo brasileiro. Como será abordado no decorrer
desta pesquisa, encontra-se a violência, tema mais abordado nos
programas policialescos, como forma de mídia sensacionalista. Dentre as
vertentes dos Direitos Humanos foi selecionada a violência, pois ela faz
parte da construção histórica das conquistas de direitos, sendo
caracterizada hoje especificamente às classes mais pobres, apesar dela
estar presente em todos os extratos sociais. A mídia recria o senso comum,
manipulando os consumidores, espalhando o ódio e inseminando ações
discriminatórias e infringindo diariamente os Direitos Humanos. Esta
conduta tem retornado ao Serviço Social uma demanda carente de
informações concretas e dificuldades para a real incorporação dos princípios
de seus direitos. O principal objetivo para realização da pesquisa se
encontra na importância e relevância que a mídia possui no processo de
defesa dos direitos humanos, para tal qual a concretização deve-se ao
entendimento das áreas do Serviço Social e o Jornalismo e o
comprometimento delas em questão à incorporação dos Direitos Humanos.
Para a sua contextualização, a pesquisa foi elaborada em três etapas. A
primeira se encontra a construção e conceitos dos direitos, seus embates e
discussão, juntamente com a mídia sob as óticas que defendam os valores
humanos e a forte influência hegemônica na atualidade, representada por
mídiasensacionalista, sendo o principal veículo administrado a violência e o
espetáculo da vida. Em segunda parte, está caracterizada a incorporação
dos direitos humanos na profissão do Serviço Social, a reafirmação através
da Constituição Federal de 1988 e a criação do Projeto Ético-Político e o
Código de Ética do Profissional Assistente Social em 1993. O entendimento
das principais dificuldades em se instituir uma mídia democrática e as suas
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polêmicas e como a sua falta de incorporação se reflete diretamente ao
profissional da área de defesa. Em terceiro e último capítulo, se encontra a
pesquisa elaborada através de projetos políticos pedagógicos da área de
Serviço Social e Jornalismo, no intuito de desvendar a formação acadêmica
como ponto crucial para compreender o compromisso entre as duas
categorias em relação ao tema abordado. A pesquisa utilizada por base para
a atuação das áreas foi através da pesquisa realizada pela Intervozes, que
monitora os programas policialescos via rádio e televisão e identifica suas
principais violações. Para análise comparativa foi dado a partir dos códigos
de éticas de ambas as profissões. O processo de reflexão é importante para
colaboração de profissionais em relação ao seu papel fundamentador,
inserido nos meios midiáticos. A tarefa de despertar a consciência crítica
sobre as formas de incorporação de direitos e transformar realidades duras.
Os estudos críticos e teóricos são complementares para a articulação do
fazer profissional. A realização de objetivos incumbe à fomentação da
análise mais profunda a respeito do tema, caracterizando a categoria como
principal desafiador, compromissado aos usuários a tradução de seus
direitos e a sua importância no dia a dia.
Palavras-chave: Direitos humanos; Serviço social; Midia
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O FIM DA OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL
ELEANDRA CARDOSO SANTOS RODRIGUES DA SILVA; SIMONE
BATISTA

RESUMO
A contribuição sindical é um tributo previsto em nossa Constituição Federal,
bem como na Consolidações das Leis do Trabalho, que tem como objetivo
custear as atividades sindicais através do recolhimento anual tanto de
empregados, quanto de empregadores, em prol da manutenção de condição
igualitária de diálogo e negociações, e que após a reforma trabalhista
perdeu o seu sentido quando deixou de ser obrigatória para tornar-se
facultativa
Palavras-chave: Contribuição sindical; Reforma trabalhista; Desobrigação
de recolhimento.
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PAIXÕES ALEGRES, AÇÃO LIVRE E DESMORTIFICAÇÃO DO CORPO
GILMAR DE SÁ RODRIGUES

RESUMO
No livro “Espinosa Filosofia prática”, Gilles Deleuze reflete sobre a
corporeidade e a teoria das afecções tendo como ponto de partida as teses
práticas do espinosismo, em suma, denuncia a consciência, os valores e as
paixões tristes capazes de mortificar o corpo e torná-lo impotente para a
ação adequada, assim, o pensamento deleuzeano vai partir de duas
premissas básicas para concluir que as paixões alegres são as afecções
capazes de potencializar o corpo e desmortificá-lo. A primeira delas,
expressa que o corpo torna-se impotente ao encontrar um corpo exterior
mais potente que ele e que subtrai deste sua potência de ação. A segunda
premissa argumenta inversamente que ao encontrarmos um corpo que nos
torne mais potente, encontramos necessariamente a alegria capaz de nos
afetar para uma ação adequada e livre. Dessa maneira, interrogamos a
filosofia deleuzeana com as seguintes indagações: como atingir o máximo
de paixões alegres? E como as paixões de alegria podem afetar o corpo
para uma ação livre?
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PERIÓDICOS ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE BRAZCUBAS: UMA
ANÁLISE QUANTITATIVA
ANA PAULA COSTA; BRASILINA APARECIDA DOS SANTOS
AMARANTE; MAYARA DOS SANTOS AMARANTE; EDUARDA LEYLANE
CORREA E SOUZA; ANTONIO SÉRGIO DAMY

RESUMO
Através do levantamento quantitativo dos artigos publicados nas revistas
acadêmicas desta Instituição de Ensino Superior (IES) – a Brazcubas, o
objetivo do trabalho foi aquilatar e compreender o conteúdo e contexto do
material extrovertido e a estrutura de relacionamento entre seus vários
autores (análises bibliométricas e sociométricas). Segundo ARAÚJO 2011, a
bibliometria, como área de estudo da ciência da informação, tem um papel
relevante na análise da produção científica de um país, uma vez que seus
indicadores retratam o grau de desenvolvimento de uma área de
conhecimento, de um campo científico ou de saber. O projeto tem como
base a Revista Diálogos Interdisciplinares que tem por objetivo prover um
fórum para estudos e pesquisas interdisciplinares em todas as áreas do
conhecimento, em especial as Ciências Humanas. Os editores creem que
um entendimento abrangente dos fenômenos requer uma abordagem
interdisciplinar e em ambiente de rede. Nesse sentido, a Revista aceita
contribuições originais com temática interdisciplinar, estabelecendo
conexões entre disciplinas. Foram analisados 10 artigos publicados nos
volumes 1 e 2 da Revista diante dos assuntos relacionados com a
Comunidade acadêmica em geral e pesquisadores da Áreas de Saúde,
Serviço Social, Psicologia, Direito, Engenharia e Ciências correlatas. O
levantamento inicial foi com intuito das alunas conhecerem o assunto e
adquirirem experiência com a manipulação de dados e pesquisas
bibliográficas. As palavras-chave foram distribuídas nas seguintes áreas:
saúde, educação, meio ambiente, religião, serviço social, interdisciplinar e
jurídica. A partir deste estudo foi possível constatar que há uma distribuição
linear entre todas as áreas, porém, a área interdisciplinar se destaca,
principalmente, devido ao propósito da revista pesquisada.
Palavras-chave: Análise quantitativa; Bibliometria; Sociometria.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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PESSOAS DESAPARECIDAS NO BRASIL
KARINA ALVES DE MAIO; ADILSEN CLAUDIA MARTINEZ; MELISSA
CARDOSO; RENATO MACHADO; TIAGO FLORENCIO; DENISE MORAES;
MATHEUS FINDELES; VICTOR MACHADO

RESUMO
O projeto tem como delimitação de tema Pessoas Desaparecidas no Brasil.
O assunto é relevante pois trata de um problema social que atinge um
número expressivo de famílias e a ausência de informações ou até mesmo
de um corpo paralisa a vida dos parentes. Como problematização, verificar
se existem políticas públicas exemplares para o atendimento de familiares
de desaparecidos no Brasil. Tem como objetivo geral conhecer as políticas
públicas existentes para a busca dessas pessoas e avaliar os serviços
públicos disponíveis aos seus familiares. Como objetivos específicos verificar
o número de casos de desaparecimentos por ano no Brasil e os mecanismos
utilizados para a localização das pessoas desaparecidas; mostrar os serviços
públicos existentes para o atendimento e conhecer as políticas públicas
para os familiares dos desaparecidos. A metodologia utilizada foram
pesquisas em sites, código civil, código penal e constituição Federal. Com o
desenvolvimento do trabalho identificou-se quais são os tipos, e os
principais perfis de desaparecidos no Brasil. Nos serviços públicos
disponíveis aos familiares foi possível compreender o funcionamento de
cada órgão e quais são suas falhas, entendendo o motivo da palavra
redesaparecimento e quais as implicações legais que surge com o
desaparecimento. As políticas públicas aos familiares dos desaparecidos são
escassas e não existe um protocolo ou fluxograma comum para o
atendimento das famílias e por isso cada Estado cria ações para tratar o
assunto. Não existe políticas públicas que sirva de referencia, ou seja, um
política pública exemplar. Com o sucesso e os excelentes resultados do PLID
é criado o SINALID, um sistema de buscas integrado nacionalmente.
Surgindo assim uma promessa de um política pública eficaz e abrangente
sobre o tema.
Palavras-chave: Desaparecimento; Redesaparecimento; Políticas públicas
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS

151

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CHEGADA DA MAIORIDADE NO
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
CAROLINA FERREIRA; ADRIANO LIRA; DANIELA DE
LIMA BORGES; LUIZ FERNANDO PRADO DE
MIRANDA

RESUMO
O presente trabalho tem o intuito de chamar a atenção a um problema
social que se vê emergindo ao longo de 28 anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA): a situação de jovens prestes a atingirem a maioridade
dentro de instituições de acolhimento e identificar a existência e a eficiência
de políticas públicas que possibilitam meios de auxiliar o desligamento
desses jovens das instituições. Tratamos como o município de Mogi das
Cruzes se posiciona para atender jovens institucionalizados que precisam
passar pela fase da emancipação e ter autonomia de sua vida. Para Murillo
José Digiácomo (2014, MPPR), Promotor da Infância e Juventude, o dever de
agir é do poder público, no sentido de efetivar os direitos infanto-juvenis e
de que não adianta a aplicação de medidas de proteção de maneira
meramente “formal”, se estas não vierem acompanhadas de programas e
serviços capazes de atender de modo adequado, qualificado e resolutivo,
para que possam ter reais condições de atingir os fins a que se destinam.
Nosso objetivo é apontar alternativas que gradativamente possam sanar as
deficiências no atendimento, sendo implantadas e adequadas a nossa
realidade local. A metodologia empregada foi a realização de pesquisa a
sites, reportagens e bibliografia sobre o tema, conversas com profissionais
de uma casa de acolhimento, para procuramos entender o universo que
cerca a chegada da maioridade de jovens distanciados de suas famílias.
Verificamos a ausência de políticas públicas específicas para o problema,
mas identificamos iniciativas que viabilizam e fazem com que a própria
comunidade participe de projetos, como o apadrinhamento afetivo, a
adoção tardia e a capacitação profissional, mostrando ao jovem como lidar
com as finanças, ser o provedor da sua vida, lidar com suas frustrações e
medos e serem resilientes diante dos duros desafios que a vida lhes propõe.
No Brasil, 4.086 adolescentes entre 16 a 17 anos vivem em serviços de
acolhimento institucional, segundo dados do Senso do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) 2016. Estes, ao completarem a maioridade são
desligados dos serviços de acolhimento, sem nenhum suporte ou auxílio
para seguirem uma vida produtiva e saudável. Os problemas que esses
jovens encontram no caminho não são fáceis e muito menos rápidos de
serem resolvidos, pois muitas vezes são marcados pelo abandono ou pela
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falta de cuidado dos próprios genitores, mas não podemos cruzar os braços.
Vemos na ação do poder público em destinar políticas específicas de
preparação dos adolescentes, como a capacitação profissional, a
escolarização, programas e projetos de incentivos a adoção e ao
apadrinhamento afetivo, e principalmente trazer a participação da
sociedade nesses projetos, promovendo a formação justa de pessoas
saudáveis, acolhidas pelo poder público e pela sociedade de maneira
humana na construção de um futuro mais igualitário.
Palavras-chave: Acolhimento institucional; Desligamento institucional;
aioridade.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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POSSIBILIDADE JURÍDICA DA SUPRESSÃO DO NOME FAMILIAR
DIEGO XAVIER; ADILSEN CLAUDIA MARTINEZ

RESUMO
A presente pesquisa foi elaborada com a finalidade de produzir artigo
científico de conclusão de curso. A temática escolhida qual seja a
possibilidade jurídica de supressão de patronímico paterno já vem sendo
tratada não só na justiça brasileira como em outros países. Ela é o resultado
ético da postura dos filhos, que identificaram a omissão ou ausência do
dever do cuidado de seus pais para com eles, bem como da decisão desses
mesmos filhos de verem suprimido o patronímico paterno de seus nomes,
vez que não há justo motivo para ostentarem o sobrenome de alguém
totalmente ausente de suas vidas e que, se mantido esse sobrenome além
da dor e angústia provocada, estaria sendo vislumbrada uma incoerência
entre o registro e a realidade fática da deliberada ausência paterna. O
objetivo deste estudo é evidenciar a convergência no âmbito jurídico do
direito de família brasileiro da postura ética na responsabilidade do cuidado
dos pais para com seus filhos bem como dos possíveis resultados de sua
ausência ou omissão. Também tem como objetivo demonstrar qual a
qualidade ética de família e de laços familiares que hoje o direito de família,
lastreado na Constituição Federal de 1988, anuncia dando evidência no
princípio da afetividade que deve reger tais relações. Nesse contexto o
presente estudo pretende também e ao final, indicar que toda pessoa tem o
direito de portar um nome que não lhe remeta às angústias decorrentes do
abandono paterno e, especialmente, que corresponda à sua realidade
familiar, sobrepondo-se a dignidade da pessoa humana ao interesse público
de imutabilidade do nome, já excepcionado pela própria Lei de Registros
Públicos. A pesquisa foi desenvolvida com consulta a legislação,
jurisprudências e fontes bibliográficas que justificam e elucidam o tema
proposto. Foram consultados Rodrigo da Cunha Pereira, Maria Berenice
Dias, Paulo Lobo, Nelson Rosenvald e Paulo de Tarso Sanseverino. Destacase nesse estudo que a virtude da temática sobre a omissão ética de
ausência de cuidados dos pais para com seus filhos, responde integralmente
o direito dos filhos que foram abandonados de reivindicarem a supressão do
patronímico paterno de seu registro de nascimento, a fim de que não sejam
obrigados a desfrutar de um nome que na verdade os envergonha e que
representa a ausência do dever ético familiar. A pesquisa viabilizou a
localização de pelo menos 3 casos em que a retificação do assento de
nascimento ocorreu, em razão do reconhecimento judicial de que a conduta
paterna se caracterizava como justo motivo para a hipótese de
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excepcionalidade da imutabilidade do nome da pessoa natural. Pode-se
dizer que o presente estudo traz a luz o direito do indivíduo que pode ser
amparado pela justiça, considerando os princípios da afetividade e da
dignidade humana na possibilidade de alteração do seu nome familiar,
destacando a superveniência da ética como preceito maior em detrimento
da conduta daquele que não há detêm e que a negou, omitindo dos deveres
do cuidado para com seus filhos.

Palavras-chave: Supressão; Patronímico Dignidade
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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PROJETO CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR DE INTERESSE
SOCIAL
ANDRESSA ALVES INÁCIO DE SOUZA; VINÍCIUS GONÇALVES
MARCONDES DE CARVALHO; FABÍOLA DE ALMEIDA RODRIGUES

RESUMO
O projeto em questão visa a implantação de 100 unidades habitacionais de
interesse social, sendo 80 unidades com 2 dormitórios e 20 unidades com 3
dormitórios, com uma área máxima de 60 m² por unidade; a implantação de
estacionamento para automóveis (50) e bicicletas (90) e delimitação de
grandes áreas livres para lazer no Bairro Vila Mogilar, em Mogi das Cruzes.
A proposta projetual tem como principal diretriz a integração da Habitação
com a Cidade. O entendimento é que ambas não estão deslocadas uma da
outra, não existe uma sem a outra, por isso, ao estabelecer esse primeiro
princípio, o projeto busca um novo entendimento das dinâmicas do território
e em como as pessoas utilizam o espaço, quais as formas que se apropriam
dele, qual a ética por trás de suas ações. Análise da área: Como
acessibilidade tem-se: proximidade com o Terminal Rodoviário Geraldo
Scavoni, com o Terminal de ônibus Estudantes, com a Estação Estudantes
(Linha 11 da CPTM), com a Avenida Yoshiteru Onishi, Av. Carlos Ferreira
Lopes e Av. Francisco Rodrigues Filho; Rua Ismael Alves dos Santos e Rua
Masuzo Maniwa. Usos do entorno: Predominantemente residencial, com
comércios e serviços locais, como supermercados (Makro e Extra), Mercado
Produtor, loja de material para construção (Dicico); presenças institucionais
de Hospital (Luzia de Pinha Melo), Faculdade (FATEC), Universidade (UMC) e
Centro Universitário (Brazcubas); Auditório do CEMFORPE; além de estar ao
lado do Complexo Esportivo Professor Hugo Ramos. Confrontantes: Ao
norte, Condomínio Residencial Spazio Mondrian; à leste, lote sem uso; ao
sul, Complexo Esportivo Professor Hugo Ramos; à oeste, Avenida Cívica.
Zoneamento: Zona de Dinamização Urbana 1 (ZDU-1), definida pela nova
Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) de 2016 (Lei nº 7.200/2016 é
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.225/2016. Conceito e Partido:
O projeto tem como objetivo criar novas formas de permeabilidade pela
cidade aliada a uma Habitação de Interesse Social. Para implantação, o
projeto foi pensado para ser concebido como ocupação perimetral, com as
atividades comercias no térreo, as habitações nos demais pavimentos e no
miolo há um desenvolvimento para um espaço de permeabilidade,
descanso, lazer, atividades para crianças e idosos contribuindo para a
ambiência do local e da cidade que se desenvolve de forma mais
sustentável e integrada. Volumetricamente, a habitação começa como um
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grande paralelepípedo que tem parte de seu miolo subtraído e depois
espaços entre as habitações, criando grandes fachadas dinâmicas em todas
as faces, seja dentro ou fora, além dos espaços criados pela subtração
terem importante função na ventilação e iluminação natural. Os pavimentos
apresentam grandes corredores que distribuem para as caixas de circulação
vertical (pintadas em laranja para chamar a atenção) e para as habitações,
além de apresentarem diversos espaços que possibilitam uma boa
visualização, seja do miolo, para o ginásio de esportes ou para a Serra do
Itapeti. Os ambientes das unidades foram pensados de forma a permitir
uma potencialização do uso das áreas. Tanto na unidade de 2 dormitórios
quanto na de 3 existe uma setorização entre o ambiente social e o ambiente
mais íntimo, mudando apenas o formato da unidade e da posição dos
setores. O projeto como um todo atende bem as necessidades da área e
com isso uma nova forma de entendimento do território. A construção de
um novo tipo de uso do espaço pelas pessoas gera a consequência de uma
nova ética sobre os usos. Através desse projeto é possível essa nova
dinâmica, esse novo entender a cidade, entender as novas relações
pessoais e contribuir para uma nova formação das pessoas, uma cidadania
que se espera para a cidade e para o país. O referencial teórico consta de
“Concurso Habita Sampa para projetos de habitação de interesse social na
região central da cidade de São Paulo ”. São Paulo, Ed. Prefeitura de São
Paulo, s.d., 64p. NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios. DECRETO
Nº 12.342 , DE 27 DE SETEMBRO DE 1978, conhecido como Código
Sanitário.
Palavras-chave: Habitação; Interesse social; Cidadania.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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PROTOCOLO EM DEFESA DA RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE
SOCIOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ
CABECEIRAS – EIXO TEMÁTICO 7 – ORDENAMENTO TERRITORIAL
LUCAS KAZUO NISHIHARU; ADILSEN CLAUDIA MARTINEZ

RESUMO
O Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras lançou as
diretrizes para a formulação do Protocolo em defesa da recuperação da
qualidade socioambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras,
exigindo que o mesmo fosse pensado e executado transversalmente nas
esferas políticas, administrativas, econômicas, acadêmicas, técnicas e
populares. Motivados pela importância desse documento, bem como pela
importância de seu tema central que são as águas em nossa região do Alto
Tietê, que nos propusemos como um grupo de pesquisa de iniciação
científica, dentro do Centro Universitário Brazcubas (situada nesse mesmo
contexto e comprometido com ele), em realizar a retomada do debate das
reais condições das cidades signatárias do protocolo e suas efetivas ações
para implementação do Protocolo em seus 8 eixos temáticos. Entendemos
que pode se caracterizar como colaborador na produção de conhecimento,
especificamente
no
levantamento
diagnóstico
da
realidade,
e
sistematização dos dados, como também o Centro Universitário pode ser
mediador nos debates entre os atores envolvidos na promoção de ações de
implementação do Protocolo. Temos como objetivo levantar o diagnóstico e
fornecer dados que subsidiem o debate da implementação do Protocolo nas
10 cidades signatárias; averiguar as condições locais e legais das 10
cidades, submetidas ao Protocolo em defesa da recuperação da qualidade
socioambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras; coletar e
sistematizar os dados coletados, sendo eles: os instrumentos legais, as
ações e os projetos das 10 cidades, submetidas ao Protocolo em defesa da
recuperação da qualidade socioambiental da Bacia Hidrográfica do Alto
Tietê Cabeceiras; e fornecer os dados coletados para o fomento do debate
público sobre a implementação do Protocolo nas 10 cidades, sendo que
todos esses objetivos especialmente no eixo temático ordenamento
territorial. Estudo de natureza qualitativa, exploratória pautada em
procedimentos da pesquisa bibliográfica, documental e na pesquisa-ação. O
levantamento da situação dos municípios da sub-bacia revelou que todas as
cidades contam com Planos Diretores, embora elaborados e aprovados em
momentos distintos e embasados em critérios também diversos. A maioria
dos municípios efetuou alterações e complementações nos planos, porém
nem todos estão aprovados ainda. Tal situação persiste em 2018, com os
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municípios a efetuar a revisão dos seus respectivos Planos Diretores e
adaptação à Lei Estadual específica da Bacia do Alto Tietê Cabeceiras. A
referida Lei Estadual 15.913/2015 versa sobre a proteção ambiental da
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras, no entanto, trata
especificamente das áreas de mananciais. O Estatuto da Metrópole (Lei
Federal n. 13.089/2015) define os instrumentos da política interfederativa,
entre eles os consórcios de operações interfederativas. A governança
interfederativa é o compartilhamento de informações e responsabilidades
entre municípios de uma região, exemplo, o Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT), que atua nos municípios situados
na sub-região à Leste da Região Metropolitana de São Paulo. O Subcomitê
da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras (SCBH-ATC), é um organismo
de gestão integrada dos recursos hídricos, abrange municípios que
compartilham da mesma bacia hidrográfica, o Alto Tietê Cabeceiras, com
vistas a despertar a visão consciente dos municípios para governança
ambiental da região da sub-bacia. Diante da definição dos consórcios de
operações interfederativas como instrumento da política de integração
interfederativa, vê-se que os municípios optaram por cooperar através do
CONDEMAT. No entanto, os municípios não podem olvidar do SCBH-ATC,
porque reúne os municípios que compartilham da bacia hidrográfica comum
e podem elaborar um plano de bacia hidrográfica. Portanto, é interessante a
atuação conjunta dos organismos, com o CONDEMAT atuante na
governança interfederativa dos Municípios e o SCBH-ATC na governança
ambiental, convergindo essas ações na defesa da recuperação da qualidade
socioambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras. No estudo
teórico sobre o ordenamento territorial foram utilizadas as obras dos
seguintes autores: Paulo Affonso Leme Machado, Irene Patricia Nohara, e
Flavio Martins Alves Nunes Júnior, além dos dados obtidos nos sítios
eletrônicos dos municípios do Alto Tietê, e do Condemat e as legislações
municipais, estadual e federal.
Palavras-chave: Alto tietê cabeceiras; Ordenamento territorial; Protocolo
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE PÚBLICO POR DANOS A
TERCEIROS: O DIREITO DE AÇÃO REGRESSIVA ESTATAL
CLERIO ALVES COSTA; LUCIANA NOLLI

RESUMO
Esta pesquisa pretende estudar a responsabilidade civil do agente público
diante de danos causados a terceiros e o direito de regresso do poder
público na busca do ressarcimento da oneração dos cofres públicos por dolo
ou culpa frente às regras da Constituição de 1988. Este trabalho científico
justifica-se pelo interesse em se conhecer as regras aplicáveis aos casos de
ocorrência de danos a terceiros causados por agentes públicos, diante da
perspectiva jurídica da aparente imprescritibilidade constitucional do direito
de regresso do poder público. E tem como objetivo principal alcançar uma
compreensão adequada quanto ao tema e suas consequências tanto para à
administração pública (Estado), quanto aos seus agentes, sejam estes:
servidores, empregados efetivos ou temporários, bem como no tocante aos
prestadores de serviços contratados direta ou indiretamente pelo Poder
Estatal, bem como no caso das concessões de serviços públicos. Possui
como principal referencial teórico Hely Lopes Meirelles, Maria Helena Diniz e
Sílvio de Salvo Venosa. Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, de
abordagem qualitativa, de corte transversal, com levantamento
documental: artigos científicos, livros, notícias e legislação vigente para
alcançar os resultados esperados; considerando aspectos históricos além do
conhecimento das teorias da responsabilidade como: a do risco integral,
bem como se faz necessário o entendimento entre a responsabilidade
objetiva e a subjetiva assim como os desdobramentos destas diante da
situação em que haja a participação dos agentes do poder público, e assim
seja possível chegar a uma conclusão quanto ao instituto da
responsabilização por danos causados por agentes públicos e seus reflexos
inclusive quando da condenação do ente público e do direito que este tem
de buscar o ressarcimento através da chamada ação regressiva em face dos
seus agentes que tenham dado causa ao direito da vítima. Com a pesquisa
espera-se alcançar um delineamento das teorias da responsabilidade civil
aplicáveis ao Estado contemporâneo, inclusive com relação à possibilidade
da busca do ressarcimento aos cofres públicos quando obrigado a arcar com
os prejuízos de terceiros e ao final desvelar esta questão quanto a
aplicabilidade às empresas públicas, sociedades de economia mista,
concessionárias de serviços públicos e subsidiárias estatais. No que se pode
notar nesta pesquisa é que a responsabilidade civil atribuída ao Estado
prevista, da forma que está hoje, é a da responsabilização jurídica com base
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na teoria do risco administrativo, mais conhecida como a responsabilidade
objetiva, isso se percebe em razão de que em relação aos elementos culpa
e dolo só são excepcionalmente exigidos em relação aos agentes
causadores do dano quanto aos prejuízos impostos à particulares. Existindo
raras exceções à exemplo do que ocorre com relação às concessionárias de
serviços públicos que respondem objetivamente em primeiro lugar pelo fato
de que assumem o desenvolvimento de das atividades estatais sob a
condição de prestarem as atividades por sua conta e risco, restando então
ao Estado propriamente dito (Administração Direta), responde de forma
subsidiária, isto em decorrência de que foi o próprio Estado quem o colocou,
na condição de seu representante na forma de prestador da atividade
primária ou primordialmente pública. No entanto, não há por parte do
Estado a liberação total da responsabilidade, restando seu papel de
vigilante, isto é, o dever de cuidar para que a prestação de serviços ou a
execução dos contratos ocorram de forma regular sem que se cause
prejuízos a terceiros. Exemplo disso é a previsão existente na Lei 8666/08
(Lei de licitações e contratos), a partir do artigo 77, em razão do dever de
zelo com todo o desenvolvimento das atividades destinadas aos
administrados. Considerando as informações obtidas até o presente
momento observa-se que hoje a responsabilidade civil quanto aos danos
causados pelos agentes públicos assim como das concessionárias de serviço
público, bem como dos prestadores de serviços desta natureza já está bem
calçada na sociedade. No entanto, a questão da prescrição quanto ao direito
de regresso contra seus agentes e terceiros que deram causa ao incidente
de danos ainda é ponto a ser aprofundado, de um lado a imprescritibilidade
e de outro o princípio da segurança jurídica.
Palavras-chave: Responsabilidade civil; Ação regressiva; Poder público.
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SERVIÇO SOCIAL: ESCOLHA PELA CLASSE TRABALHADORA
CELESTE SOARES RAMOS; MARIA GABRIELA DE MELLO FERNANDES

RESUMO
Após inúmeras reflexões e inquietações diante do conhecimento adquirido
nas aulas do curso de Serviço Social, a temática escolhida para ser
aprofundada na presente pesquisa está relacionada ao Serviço Social no
enfrentamento da luta pelos direitos efetivos em seu atendimento junto ao
indivíduo e a construção de projetos profissionais para dar direcionar
respostas às demandas do cotidiano, em que as exigências se colocam em
oposição à ética profissional, e em alguns casos a precarização do ambiente
de trabalho, impossibilitando essas relações sociais no atendimento. A
pesquisa objetivou analisar o posicionamento ético político da categoria do
Serviço Social na atual conjuntura da sociedade brasileira. Para alcançar
este objetivo foi realizada revisão bibliográfica acerca dos temas trabalho,
Serviço Social e Ética Profissional usando como método o materialismo
dialético para fundamentar as análises. Esta pesquisa resultou em análises
que explicam como os reflexos da conjuntura política do país influencia na
construção histórica da profissão, sendo assim a atual conjuntura do Brasil
impõem desafios apresentados para a materialização do Projeto Ético
Político do Assistente Social bem como o atual Código de Ética do/a
Assistente Social. Outro resultado alcançado decorre da análise na atuação
do Assistente Social pautada no princípio do código de ética que refere se a
defesa intransigente dos direitos humanos diante dos limites e
possibilidades profissionais. Esta última análise envolve vários aspectos nas
relações de trabalho nos espaços sócio- ocupacionais e trazendo desafios
junto à classe trabalhadora no Estado neoliberal. É importante ressaltar que
a pesquisa é de extrema importância para reflexões e discussões futuras na
categoria do Serviço Social visto o atual cenário de desmonte das políticas
públicas e principalmente dos direitos sociais.
Palavras-chave: Serviço social; Ética profissional; Trabalho
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
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SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA - MÉTODOS DE ENFRENTAMENTO
BIANCA MARTINS RAMOS; LARISSA FERNANDA ALVES; LAURA
THEREZA REIS BARBOSA; REBECCA LUANA VASQUES; ADILSEN
CLAUDIA MARTINEZ

RESUMO
O presente trabalho versa sobre a importância do suicídio na adolescência,
bem como a grande relevância para a saúde pública do país. Notícias
recentes mostram que cada vez mais adolescentes buscam no suicídio a
solução dos seus problemas e por ser um fato que afeta a família de forma
drástica, pouca informação é divulgada, tornando-se um tabu falar sobre o
assunto. Destacamos no presente trabalho a importância de divulgar quais
os principais métodos de enfrentamento e as leis que amparam esses
adolescentes que sofrem por esse grande problema, pois a falta de
informação pode estar associada a inexistência do problema. Pretendemos
pesquisar quais as principais causa do suicídio na adolescência; determinar
qual a melhor forma de solucionar o problema; realizar uma campanha para
esclarecer os fatos através da divulgação de dados que revelam a situação
atual do suicídio na adolescência; mostrar que é dever de todos, ajudar a
resolver o problema. Pesquisa documental em sites oficiais do Poder
Público, pesquisa qualitativa em associação sem fins lucrativos que trabalha
no combate ao suicídio no país. Pesquisa quantitativa em canais
informativos jornalísticos os índices de mortes, perfil do suicida e as
principais causas. Após a pesquisa dos dados que é a 2ª causa de morte
entre jovens de 15 a 29 e a identificação das características mais comuns
de um suicida, utilizou-se como fundamentação do trabalho o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto da Juventude. O estudo do
tema revelou que as principais causas têm relação direta com as
experiências vividas na infância que de alguma forma não foram boas,
como exemplos pode se citar a depressão, o bullying, problemas emocionais
na família, doenças psíquicas e abuso de drogas e álcool. Essas experiências
trazem uma carga emocional negativa para a vida adulta. Revelou também
que há programas que auxiliam pessoas com esse problema o Centro de
Valorização da Vida (CVV ) e a campanha do Setembro Amarelo cujo
objetivo é o de divulgar informação e conscientização sobre o suicídio.
Dessa forma pode se constatar que a falta de informação agrava ainda mais
a situação, pois não mostra a realidade da situação, ouvem-se notícias
sobre suicídio, mas os dados mais atualizados encontrados são de 2015. Por
isso a informação é essencial, principalmente nos lugares que têm o
primeiro acesso aos suicidas, os sistemas de saúde, com o olhar criterioso
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dos profissionais que recebem esses pacientes e nas escolas, com a
preparação dos funcionários para lidar com crianças e adolescentes que
sofrem bullying. Os mecanismos de políticas públicas para essa duas áreas
são primordiais. Sempre a informação correta para a pessoa com tendência
suicida, pois só assim pode se salvar a vida dessas pessoas, mostrando a
elas que a melhor escolha sempre será a vida.
Palavras-chave: Suicídio; Adolescência; Saúde pública.
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SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL E SUAS RELAÇÕES
ÉTICAS
TELMA IVANISE VIEIRA CANDELARI; MARIA GABRIELA FERNANDES

RESUMO
O estágio supervisionado em Serviço Social é componente obrigatório para
a formação profissional e a sua supervisão se dá através de dois atores:
supervisor acadêmico e supervisor de campo, ambos Assistentes Sociais,
compondo uma relação dialética entre teoria e prática profissional. A Lei n°
8.662 de 07 de junho de 1993 que regulamenta a profissão de Assistente
social e em seu Art. 5º reafirma a supervisão como atribuição privativa do
Assistente Social. Diante disto o estágio em Serviço Social é o momento em
que o aluno se insere no espaço sócio ocupacional, onde atuam Assistentes
Sociais. Estes por sua vez, terão o papel de Supervisor de Campo,
acompanhando o aluno em sua aprendizagem da práxis-profissional. Por
outro lado, o mesmo aluno é acompanhado por um Supervisor Acadêmico,
um professor do curso e também Assistente Social. Tais supervisões tem
como elemento norteador o projeto ético-político da profissão e se utilizam
de diversos instrumentos na busca de que o aluno se insira na prática
profissional, mas refletindo sempre sobre as três dimensões do Serviço
Social: teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. O presente
trabalho tem por objetivo apresentar relatos de experiências de
supervisores acadêmicos e de campo sobre as relações éticas que se
estabelecem entre aluno/supervisor acadêmico/supervisor de campo na
Supervisão de Estágio em Serviço Social. Para alcançar este objetivo foram
analisados textos decorrentes de relatos de experiência que foram
organizados como texto contextualizado, objetivo e fundamentado com
base teórica e legal da profissão. Os resultados obtidos pela experiência
demonstra pontos de fragilidade e pontos fortalecidos nas relações de
supervisão
que
dependem
principalmente
da
equiparação
de
conhecimentos e conceitos entre os supervisores. Compreendemos que
diante de relações como as já supramencionadas se pautadas nas
dimensões do Serviço Social e com compromisso ético político o aluno
consegue internalizar mais facilmente a práxis da profissão. Em
contrapartida é possível analisar relatos de desafios institucionais que
levam a ações contraditórias as necessidades e obrigatoriedades destas
relações, existem atores externos que influenciam drasticamente nesta
práxis e isto se dá principalmente pelo desconhecimento das atribuições do
Assistente Social seja ele na função de supervisor de campo ou supervisor
acadêmico. Também é importante ressaltar o desconhecimento sobre as
atribuições do próprio estagiário e os limites nesta atuação. Por último o
papel das instituições de ensino para viabilizar que este processo de relação
seja viabilizado.
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TELETRABALHADOR E A REFORMA TRABALHISTA: JORNADA DE
TRABALHO
REBECA MILENA PINTO GUIDINI

RESUMO
O presente estudo tem como base o regime do teletrabalho sob o manto da
reforma trabalhista. O ponto de partida do trabalho é um breve histórico do
trabalho humano e os reflexos da CLT na sociedade brasileira. A reforma da
trabalhista e a alteração da CLT pela Lei nº 13467, de 13 de julho de 2017e
a inclusão dos artigos 75-A ao 75-E no referido diploma legal. Confrontou-se
essa problemática com o direito fundamental à duração da jornada de
trabalho e o regime jurídico do teletrabalho. O objetivo do estudo é analisar
o direito fundamental do trabalhador urbano à duração da jornada de
trabalho e a caraterização do teletrabalho, bem como os requisitos do
contrato sob o regime de teletrabalho. O método de pesquisa foi
bibliográfico. Após comparar as informações e conceitos materiais, as
teorias compatíveis com o tema foram utilizados referenciais teóricos para
dar fundamentação ao trabalho. Dentre os teóricos destacam-se: CASSAR
(2017), DELGADO (2017) , SILVA (2017), além de normas constitucionais e
infraconstitucionais que amparam a pesquisa. Dessa forma, os estudos
revelam que o aprofundamento do tema proposto nos leva a necessidade
da construção de um conceito doutrinário mais consistente
para a
aplicação prática dos institutos do direito do trabalho, o teletrabalho e a
questão do controle da duração da jornada de trabalho sobre o trabalho
realizado a distância do empregador. Sendo assim, um olhar conclusivo a
respeito do tema nos remete aos instrumentos tecnológicos e a questão do
controle da jornada no instituto do teletrabalho, bem como a importância e
seriedade do direito do trabalho, evitando-se assim, contradições entre
empregado teletrabalhador e seu empregador. Deste modo, mesmo com a
flexibilização de jornada de trabalho do teletrabalhador, o empregador não
está suscetível ao pagamento de horas extras gerando impacto na relação
jurídico-trabalhista.
Palavras-chave: Teletrabalho; Reforma trabalhista; Jornada de trabalho
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SEGURANÇA NO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS COM
NECESSIDADES DE ATENDIMENTO ESPECIAL
MARIA LUISA PEREZ DIEFENTHALER; RENAN AUGUSTO
COSTA BERNARDO; ADILSEN CLAUDIA MARTINEZ

RESUMO
O presente trabalho versa sobre a importância da segurança no transporte
aéreo de passageiros deficientes e estudo do conceito de passageiro que
necessita de uma assistência especial, bem como suas expressões legais, e
normas correspondentes e se há programas de benefícios sociais a
população, desenvolvidos pelo Poder Público. Conforme resolução 280 da
ANAC, quem necessita de uma assistência especial são as pessoas com
deficiências, pessoas com sessenta anos ou mais, gestantes, lactantes,
pessoa acompanhada por criança de colo, pessoas com mobilidade
reduzida, bem como qualquer pessoa que por alguma condição específica
tenha alguma limitação na sua autonomia como passageiro. Também, nas
últimas décadas tem se observado um ritmo mais acelerado de crescimento
deste fenômeno jurídico e social o qual destacamos no presente trabalho,
portanto, a importância de sua pesquisa. Não se pretende meramente o
estudo da norma, mas também de conceituar e diferenciar o passageiro
com necessidade de atendimento especial no transporte aéreo, indicar as
necessidades de melhorias no treinamento e divulgação das normas que
tangem a pesquisa e por derradeiro indicar caminhos de conscientização
quanto ao supracitado, para tanto foi elaborada uma pesquisa bibliográfica.
Tendo como principal base material para elaboração desta pesquisa na
Agência Nacional de Aviação (ANAC) , RESOLUÇÃO Nº 280, DE 11 DE JULHO
DE 2013: ANAC, 2013, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
DADOS
DO
CENSO
IBGE
2010:
http://pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/ultimas-noticias/dados-do-censo-ibgede-2010, acesso em Setembro de 2017. , INFRAERO, Sobre Acessibilidade
nos
aeroportos
da
Rede
Infraero,
disponível
em:
http://www.infraero.gov.br/index.php/perguntas-frequentes/sobreacessibilidade.html#6> Acesso em 11 de setembro 2017, AMIR M. V. et al.
Qualidade e produtividade nos transportes, 2. ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2015. Com base no estudo efetivado, os dados obtidos revelam
que o atendimento tem papel fundamental na segurança do voo em que se
encontra, sendo de suma importância sua identificação de modo a permitir
que a empresa aérea se prepare para atendê-lo. Nota-se também, o
descaso de diversas empresas ao relutarem em divulgar os direitos dos
passageiro que necessita de uma assistência especial de maneira efetiva,
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bem como de fazer o básico, no que tange ao cumprimento da norma, é
notória a dificuldade de achar informações referentes a resolução 280 da
ANAC em seus sites, e que inclusive em atendimento de call center para
vendas alguns atendentes desconhecem os direitos desses passageiros,
nem mesmo questionam se algum dos passageiros para quem está sendo
feita a venda possui algum necessidade especial. Como sugestão vale
ressaltar a omissão do poder legislativo na questão avaliada, pois traria
grande facilidade ao passageiro que necessita de uma assistência especial,
a publicação de uma lei sobre o assunto, inclusive transferindo para a
empresa a responsabilidade de transmitir de forma clara e precisa os
direitos desses passageiros. Por derradeiro vale ressaltar que esta baixa
divulgação auxilia diretamente para o aparente baixo sucesso efetivo da
resolução, pois uma vez que desinformado o passageiro que necessita de
uma assistência especial, encontra dificuldades em fazer valer seus direitos
bem como de ter suas necessidades atendidas.
Palavras-chave: Acessibilidade; Transporte Aéreo; Passageiro com
assistência especial
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A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA DIANTE DO
SENTIMENTO DE FILHOS DE PAIS DIVORCIADOS
RODNEI DE ANDRADE SANTOS; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; ROSILENE
RIBEIRO DE OLIVEIRA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
As famílias são consideradas como um sistema de interligação entre seus
membros, deste modo toda mudança que ocorre dentro do seio familiar
também afetará a todos. Sendo assim, o divórcio, quando existir um casal,
vai interferir de maneira significativa no arranjo familiar, sendo que estas
mudanças serão sentidas pelos componentes familiares. Tais mudanças
podem interferir de forma avassaladora na vida social dos filhos e se não
tiverem um acompanhamento efetivo, podem acarretar possíveis traumas.
Entende-se que após o divórcio, a adaptação e reorganização dos pais,
determinarão como seus filhos irão assimilar esse processo. O objetivo do
presente estudo foi descrever e discutir sobre as atribuições do psicólogo no
atendimento de crianças e adolescentes com pais divorciados. O presente
projeto é caracterizado como uma revisão bibliográfica da literatura que
estuda estas questões. Para esse estudo foram utilizados 22 artigos, e dois
livros, publicados entre 1993 e 2017, totalizando 24 referências. Os sites
utilizados para essa pesquisa foram Google acadêmico, Scielo, Ibdfam e
Pepsic, todos os artigos foram lidos em português. Os resultados do
presente estudo mostram a importância dos pais tomarem decisões
assertivas, criar um ambiente saudável e esclarecer aos filhos que a ruptura
conjugal não se associa a eles. Quando os pais não conseguem exercer
plenamente este papel o profissional de psicologia pode auxiliar neste
processo. Auxiliam os pais a perceberem que a separação conjugal é um
evento familiar muitas vezes conflituoso para eles mesmos, os pais, pois
neste momento recorrem à justiça disputando certas questões como bens
materiais e até a guarda do filho. Neste sentido o filho acaba por ficar em
segundo plano, frente os próprios desejos do pai e da mãe, trazendo para a
criança o desconforto, pela falta de informação com todo o processo, pois,
mesmo envolvido pode não perceber o que está em conflito entre seus pais.
Uma vez que ocorre a separação conjugal os pais devem compreender que
o conflito conjugal não deve interferir na parentalidade, pois o pai e a mãe
continuam com suas responsabilidades de pais, assim como o filho com sua
responsabilidade, só que em outro contexto, com novas adaptações, em
outro ambiente familiar que o filho será inserido após a ruptura conjugal de
seus pais. Caso este processo não seja bem discutido pode acarretar
problemas psicológicos mais severos, se os pais não derem o suporte
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necessário para o filho que está passando por este processo de ruptura
familiar. Daí a importância do profissional de psicologia estar atento e
acompanhar estas crianças para minimizar estas situações de sofrimento
psíquico. A atuação do profissional de psicologia se faz necessária no
atendimento de crianças e adolescentes com pais divorciados, para auxiliar
no ajustamento familiar diante do divórcio, que geralmente é um
acontecimento doloroso e de ruptura para todos os envolvidos, buscando
possibilitar aos membros deste grupo familiar uma nova significação para
todo este processo de divórcio dos adultos, principalmente dos filhos.
Palavras-chave: Divórcio; Filhos; Pais; Parentalidade
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A ATUAÇÃO ÉTICA DO PSICÓLOGO NO TRABALHO COM CRIANÇAS
AUTISTAS
HANS ANWENDER; NÁDIA ALINE MIRANDA; JANAÍNA
TORRES DE PAULA; BEATRIZ DE OLIVEIRA QUEIROZ;
CAMILA CAMPOS SANTOS; JULIA TEODÓSIO VIEIRA;
RAEL BISPO BESERRA

RESUMO
A ATUAÇÃO ÉTICA DO PSICÓLOGO NO TRABALHO COM CRIANÇAS
AUTISTAS
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A EFICÁCIA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM
INDIVÍDUOS COM TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE
DAYANE DA COSTA MARINHO; VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUIS
SERGIO SARDINHA; FÁBIO GUEDES DE SOUZA

RESUMO
O transtorno de personalidade Borderline após uma vasta evolução foi
utilizada continuadamente para representar uma linha entre neurose e
psicose em seus primórdios, e que apresenta parâmetros de
comportamento desde ações autodestrutivas, automutilantes, tentativas de
suicídio, arranhões leves, batidas de cabeça e até mesmo queimaduras de
cigarros. A grande prevalência deste transtorno são pessoas do gênero
feminino, no término da adolescência e começo da fase adulta. A terapia
cognitivo-comportamental vem mostrando ao logo dos anos sua grande
eficácia em tratamentos de diversos transtornos psiquiátricos. Essa
abordagem vem progredindo a cada dia, com seu foco na reorganização da
cognição de pacientes com Transtorno de Personalidade Borderline (TPB),
para que os pacientes se automonitorem e sejam seus próprios
psicoterapeutas, e tenham uma preparação para as demandas que
enfrentaram em seu dia a dia. Este trabalho teve como objetivo descrever e
discutir os aspectos característicos do TPB e a eficácia apresentada da
Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Este estudo foi baseado em
pesquisa bibliográfica sobre o TPB. Foram localizados cem artigos científicos
e livros. Foram utilizados quarenta e quatro trabalhos dentre elas livros e
artigos científicos, localizados no Google acadêmico e Scielo, além de livros
referentes ao assunto. Atualmente, em média, 11% dos pacientes nos
ambulatórios e 19% dos internados nas áreas psiquiátricas apresentam
características que se enquadrariam ao diagnóstico de TPB, e apresentam
desafios de adesão ao tratamento imposto pelos pacientes, que advém de
diversos motivos como: obstinação em buscar ajuda, recusa em
procedimentos, interrupções ao tratamento, não aderência ao tratamento,
uso indevido de medicamentos ou doses dos mesmos, também alegam
decepções com o tratamento, como uns dos motivos das presenças
irregulares ao consultório. Alguns aspectos da TCC padrão não havia um
bom retorno nos pacientes com TPB, como, seu direcionamento em
mudanças, pois se notou que os pacientes percebiam como uma
experiência invalidante e a gravidade dos problemas e as quantidades
tornavam a aplicação da TCC tradicional mais difícil. A terapia
comportamental dialética tem como principais focos os comportamentos
automutilantes e autoprejudiciais do TPB, visa fortalecer o vínculo
174

terapêutico, o compromisso com a alteração dos comportamentos, diminuir
a intolerância ao sofrimento e angústia, objetivando-se para além da
diminuição dos problemas comportamentais, logo a terapia comportamental
dialética por apresentar melhor adesão dos pacientes demonstrou ser mais
eficaz no momento para o TPB, além das técnicas de mindfulness para o
treino de habilidades sociais dos pacientes. Tem como prática a observação
na qual o paciente fica atento a seus sentimentos, eventos, emoções,
pensamentos e até mesmos aspectos do comportamento. Objetiva-se que
os mesmos perfilem e detectem esses eventos e não fuja ou se esquivem
deles, percebendo-os como distintos de si, logo pensamentos antes
aversivos são entendidos como não ameaçadores.
Palavras-chave: Transtornos mentais; Terapia cognitivo-comportamental;
Transtorno de personalidade.
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A ESTIGMATIZAÇÃO NO CONTEXTO LABORAL ENTRE HOMENS E
MULHERES DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
TAINARA SUSIE MARTINS SILVA SILVA; SARA CARLOS DA SILVA;
VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS SÉRGIO SARDINHA

RESUMO
O fenômeno da dependência de álcool e outras drogas engloba diversos
fatores que contribuem com o processo de marginalização desta população,
o estigma é um deles, pois seu intuito é desvalorizar e deteriorar o caráter
do ser humano, no sentido de atribuir características pejorativas de cunho
negativo ao indivíduo, as quais, estão intrinsicamente relacionados à sua
“identidade social virtual” e a “identidade social real”, que no caso dessas
pessoas estão vinculadas à imagem da droga em si mesmas, a
criminalidade, violência e de incapacidade pessoal e profissional. Assim,
essas representações sociais geram uma percepção no imaginário da
sociedade sobre os dependentes químicos, que deixam de lado a
singularidade e a subjetividade de cada indivíduo os limitando aos estigmas
atribuídos a eles. O objetivo é verificar o fenômeno da estigmatização no
contexto laboral entre homens e mulheres que frequentam o Centro de
Atenção Psicossocial – Álcool e Outras Drogas (CAPSAD) do vale do Paraíba.
A amostra deste estudo foi composta por 43 voluntários, sendo que 19
correspondem ao sexo feminino e 24 ao masculino. A característica da
amostra corresponde aos valores médios respectivamente para as mulheres
e homens: Idade – anos (35 ± 9), Massa corporal – Kg (66 ± 14), Estatura –
m (1,62 ± 0,11), IMC - kg/m2 (25 ± 5); Idade – anos (46 ± 9), Massa
corporal – Kg (74 ± 11), Estatura (m – 1,71 ± 0,07), IMC - kg/m2 (25 ± 3). O
instrumento utilizado para coleta de dados do presente estudo foi um
questionário elaborado pelos próprios pesquisadores contendo nove
questões relacionadas ao preconceito dentro do contexto laboral. A análise
descritiva foi realizada por meio de média ± desvio-padrão e porcentagem.
Para as análises, foi utilizado o software estatístico Statistics® 13.0. Esse
trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário Brazcubas do alto do Tietê. Os resultados do presente estudo
mostram que 63% das mulheres e 54% dos homens já sofreram algum tipo
de preconceito no ambiente de trabalho, sendo subdividas respectivamente
nas categorias de: desconfiança 37% em relação a 33%; sentiu-se
perseguido 21% em relação a 12%; afastamento de colegas 26% em
relação a 25%; sentiu-se excluído 32% em relação a 8%; atribuição de
apelidos negativos 21% em relação a 4%; tratamento diferente dos demais
funcionários 16% em relação a 17%; desconfia que foi demitido devido ao
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uso de drogas 10% em relação a 25%; e outros 5% em relação a 8%. Com
base nos resultados do presente estudo, conclui-se que o processo de
estigmatização contribui com a marginalização e exclusão social e
profissional dos dependentes de álcool e outras drogas, também no
contexto laboral, principalmente das mulheres as quais apresentam maior
percentual de estigmas, no que diz respeito a perseguição, sentimento de
exclusão e apelidos pejorativos sendo esses resultados mais expressivos em
comparação aos homens. Diante o exposto, compreende-se a importância
do investimento de políticas públicas voltadas para essa questão, com o
intuito de ir além do sensacionalismo, em que haja a busca por
transformações de cunho preventivo, de conscientização e de promoção à
saúde.
Palavras-chave: Dependência química; Estigma; Trabalho.
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A ÉTICA NA CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS VIA ADOÇÃO
JESSICA ELLEN DOS SANTOS; VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; ROSILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA

RESUMO
No processo de adoção, a criança e a nova família passam pelo estágio de
convivência, o tempo para a construção de vínculos. É comum, neste
processo de vinculação, a criança e/ou adolescente testar a família adotiva,
tais travessuras são tentativas de terem certeza que serão aceitos e
amados. Durante aconstrução do vínculoé ético que os pais adotivos
procurem ter muita paciência, manter um bom diálogo sobre a adoção com
a criança e/ou adolescente, bem como mostrar o quanto os amam. Para a
formação desse vínculo a criança e/ou adolescente têm que se sentir seguro
de que realmente pertencem à nova família e não será novamente
rejeitada. O objetivo deste trabalho foi apresentar do ponto de vista teórico
a ética de como ocorre o período de aproximação e vínculo da criança
adotada na nova família. O presente projeto foi utilizado, pesquisas
bibliográficas e artigos científicos, dissertações de mestrado, sites de órgãos
públicos e obras literárias, referente à adoção e a formação do vínculo na
nova família e uma visão da Psicologia, publicados entre 1988 e 2018. Os
resultados do presente estudo mostrou que as crianças e adolescentes
adotados, conseguem estabelecer vínculos, porém, o tempo da formação
pode variar, de indivíduo para indivíduo, de grupo para grupo, pois a adoção
é um processo no qual uma criança e/ ou adolescente, têm uma nova
oportunidade de formar vínculos em uma família substituta. A literatura
apresentou que quando os pais adotivos estabelecem relações éticas com
seus filhos, o período de aproximação torna-se um tempo de cuidado desde
quando a criança ou adolescente são recebidos pela família, na nova
estrutura a família é capaz de acolhê-la e amá-la, respeitando tempo e o
espaço, para que assim se forme um novo vínculo parental. O processo de
aproximação da criança ou adolescente adotado se dará com o tempo,
partindo do desejo dos pretendentes de serem pais, sempre com uma
postura ética e respeitando a história que a criança e/ou adolescente já
passaram. O adotado durante a formação do vínculo, pode se sentir
inseguro levando a testar a capacidade de seus pais adotivos, é comum
apropriarem-se de mecanismo de defesa, pois para a criança e ou
adolescente existe sempre a sombra da fantasia de um novo abandono,
bem como o medo de serem devolvidos à instituição acolhedora.
Palavras-chave: Adoção; Vínculo; Família.
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A ÉTICA NA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NO TRATAMENTO DA
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SOUSA DO CARMO; ROSILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA

RESUMO
A ÉTICA NA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA
QUÍMICA
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A ÉTICA NA SEPARAÇÃO CONJUGAL E NA SAÚDE EMOCIONAL DOS
FILHOS
ELDA SILVA DO AMPARO CARDOSO; ROSILENE
RIBEIRO DE OLIVEIRA; LUÍS SÉRGIO SARDINHA;
VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
O divórcio e a separação conjugal passaram a ser cada vez mais frequentes
na sociedade atual, sendo, ao mesmo tempo, destacados por alguns
teóricos, como um fator estressor, causador de dor e sofrimento na vida de
um número cada vez maior de crianças e adolescentes. A literatura
apresenta que o divórcio desencadeia mudanças ocorridas no âmbito
familiar, econômico, bem como de mudanças de casa, contato com amigos
da família ou dos filhos. Esse é um acontecimento que normalmente
possibilita grandes conflitos e altera de forma significativa o futuro da
família, devido às rupturas afetivas e mudanças nas rotinas normais, bem
como à ausência do contato diário dos filhos com ambos, ou um dos pais.
Pesquisas mostram que o divórcio pode afetar a saúde física e emocional da
criança quando os pais não assumem a função parental. Este trabalho tem o
objetivo descrever e discutir a ética nos cuidados parentais com os filhos
diante do divórcio. Para o presente projeto foi feita uma ampla revisão
bibliográfica, utilizando-se de artigos científicos e pesquisa em livros,
mestrados e teses de doutorados, com o foco em temas relacionados ao
sofrimento de crianças em processo de divórcio dos pais. Os resultados do
presente estudo foram organizados a partir de 54 artigos, uma tese de
Doutorado e nove livros que abordam temas sobre o sofrimento de crianças
em processo de separação, num total de 64 trabalhos publicados entre
1969 e 2017. No que diz respeito às narrativas sobre a discussão do
processo de separação dos pais, sob a ótica dos filhos, fazem notar que o
ambiente familiar tem total influência sobre a vida sentimental dos filhos.
Os pais e ou cuidadores devem ter, ou procurar expressar ética emocional
capaz de oferecer aos filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, um
ambiente acolhedor e seguro. É importante ressaltar que as tensões
vivenciadas na relação conjugal poderão provocar sofrimento psíquico para
a criança, em especial, na fase do desenvolvimento infantil, dado que nessa
primeira fase a criança ainda não desenvolveu um “ambiente interno” em
que uma organização ativa seja capaz de aguentar falhas graves do
ambiente e produzir um cenário emocional mais prazeroso e mais seguro,
pois a característica central dos cuidados iniciais é a confiabilidade. Pode-se
notar que o ambiente familiar tem total influência sobre a vida sentimental
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dos filhos. Cabe aos pais, mesmo diante do divórcio manter a função
parental de maneira acolhedora, ética e suficientemente boa, assim darão
suporte aos filhos. É importante ressaltar que no processo de separação, o
que se desfaz é o relacionamento amoroso dos cônjuges, porém o casal
parental deve continuar sempre, com a finalidade de cuidar, amparar e
auxiliar as necessidades materiais e afetivas dos filhos. A criança tem
capacidade para lidar com a tensão causada pela separação, sobretudo,
depende da relação que ficará estabelecido e a capacidades dos pais
distinguirem claramente para o filho (s) o que é a função conjugal e
parental, transmitindo a certeza de que há o amor parental e que os
cuidados serão sempre mantidos, pois, as crianças tendem a reagir de
modo mais positivo quando entendem que os seus pais, mesmo com a
dissolução do casamento, continuam empenhados com a sua educação e
também com o seu desenvolvimento, pois quando os pais cooperam entre
si, procurando o que é melhor para a criança, há uma maior possibilidade de
que reajam melhor com a separação, mostrando- se mais seguras e
autoconfiantes. A saúde emocional dos filhos deve ser levada em conta,
tendo em vista que os problemas de um relacionamento, por vezes,
desafiam a capacidade infantil de dar coerência às muitas interações e
mudanças em um momento de extrema importância e que influenciará sua
vida no futuro. Diante deste contexto é importante que haja um melhor
entendimento do ponto de vista da criança com relação às várias formas de
se construir uma família hoje. Isto poderá contribuir para que melhor elas
processem as transformações sociais, buscando meios para que enfrentem
tais situações como: divórcio e novos relacionamentos dos pais com mais
facilidade.
Palavras-chave: Psicologia da família; Separação conjugal; Ambiente
familiar.
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOTERAPIA EM PESSOAS QUE SOFREM DE
MITOMANIA
LETICIA DOS SANTOS CARVALHO; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; VALDIR
DE AQUINO LEMOS; SARA CARLOS DA SILVA

RESUMO
A Mitomania é o comportamento de mentir e inventar histórias,
compulsivamente. podendo causar sofrimento, tanto para o indivíduo
acometido por este transtorno mental, quanto para os que vivem ao seu
redor. Nestes casos é indicado um tratamento psicológico, como meio de
auxiliar o indivíduo a lidar com esta questão. O objetivo do presente estudo
é descrever sobre a importância da psicoterapia para o indivíduo com
Mitomania. O objetivo é descrever e discutir sobre a importância da
psicoterapia no indivíduo com mitomania. Foi realizada uma revisão
bibliográfica da literatura, utilizando como fonte artigos indexados pela base
de dados Google Acadêmico, BVS e Pubmed, além de livros específicos que
abordaram a questão da mentira compulsiva e como a psicoterapia pode
ser eficaz na vida do indivíduo. Os resultados foram obtidos a partir de 24
artigos publicados em periódicos científicos e de 27 livros, num total de 51
trabalhos. Estes estudos sinalizam que a prática, frequente, de viver uma
situação imaginária pode ser resultado de uma profunda insegurança
emocional do sujeito, podendo estar relacionada com algum trauma
vivenciado na infância ou também estar relacionado a algum tipo de
transtorno mental. A psicoterapia em grupo é uma das formas de
tratamento, que pode ser utilizada ao longo de processo de psicoterapia,
pois, em grupo, existe uma relação de troca de experiências e
compartilhamentos, significativos para auxiliar o indivíduo a estabelecer
uma relação de entendimento de suas ações. Por outro lado é preciso que o
indivíduo em tratamento busque ser também o agente da sua própria
mudança. A psicoterapia é uma fonte para o desenvolvimento psíquico no
processo de mudança do paciente. A psicoterapia é uma relação dialógica,
na qual a comunicação não acontece somente por meio do diálogo verbal,
mas num contexto sensorial intersubjetivo, na qual acontecem trocas, se
constroem ou reconstroem muitos significados na vida do paciente que
sofre de Mitomania.
Palavras-chave: Mitomania; Transtorno mental; Psicoterapia.
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOTERAPIA NO PROCESSO DO LUTO
LUANA MANOCHIO LEAL; SARA CARLOS DA SILVA; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
Atualmente a morte não é muito discutida como um processo normal da
vida humana. Devido ao avanço da tecnologia e da medicina por vezes,
pode ser percebida como um fracasso do indivíduo. O luto faz parte da vida
de qualquer ser humano, porém, nem sempre as pessoas próximas podem
estar preparadas para lidar com esta situação. A morte ainda é vista como
um tabu, rodeada por crenças e mistérios. Independente de como ela é
causada, ainda existem negações sobre o tema, que é de difícil
compreensão e por vezes não é falado ou discutido, mesmo que em algum
momento de sua vida o indivíduo vai se deparar com tal situação. O objetivo
do trabalho é discutir do presente estudo é descrever e discutir sobre a
importância da psicoterapia no processo do luto. O presente projeto é
caracterizado como uma revisão bibliográfica da literatura que aborda estas
questões, nas bases de dados: Google Scholar, Scielo e Pepsic, onde foram
selecionados artigos científicos. Foram utilizados 14 artigos científicos e 12
livros, num total de 26 publicações disponibilizadas entre 1974 e 2017.
Todos os sites foram pesquisados e estudados na língua portuguesa. Os
resultados deste estudo apontam que o luto não é considerado um
transtorno mental, pois se trata de um evento natural da vida, porém,
algumas pessoas podem desenvolver um luto muito intenso ou até mesmo
negar a situação real, nesses casos é indicada uma psicoterapia, para o
auxiliar na elaboração da situação. Para auxiliar neste processo é
importante a expressão de sentimentos nas situações de perda, como
solidão e o abandono, que evocam sentimentos de culpa, raiva e tristeza,
podendo auxiliar no processo de perda da identidade e na possibilidade de
reinvestida libidinal, oferecendo um ambiente acolhedor tão importante
nesse momento. O processo de psicoterapia nesse momento pode se tornar
uma prevenção para que o enlutado não desenvolva um processo de luto
patológico. O aconselhamento para o luto é direcionado para a família ou
pessoas próximas e pode ser feito de forma individual ou coletiva. Existem
várias formas de psicoterapia que tratam tanto o luto recente quanto
aqueles que possuem um luto mais antigo que não foram resolvidos,
resultando manifestações e defesas patológicas do ponto de vista psíquico.
Autores destacam a importância da transferência na abordagem do luto,
pois o terapeuta precisa se atentar ao que está representando para o
paciente, fazendo a interpretação dos sentidos de ambivalência para que o
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paciente não atue. A respeito do luto patológico, às vezes esse quadro faz
com que o enlutado procure tratamento, porém, muitas vezes o profissional
percebe a existência de um luto patológico somente quando uma aliança
terapêutica já foi consolidada o bastante para que o paciente traga tal
conflito. Nessas situações, é necessário esperar que as fantasias e defesas
relacionadas ao luto possam submergir. A teoria psicanalítica possibilita a
compreensão dos processos de luto normal e luto patológico, trazendo a
possibilidade de elaborá-los. A psicoterapia é importante no período do luto,
uma vez que pode ajudar o enlutado a melhor elaborar esse processo, por
vezes difícil e doloroso; dando suporte, apoio e ajudando na ressignificação
de sua vida após a perda.
Palavras-chave: Morte; Luto; Prevenção; Psicoterapia
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

186

A IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO AFETIVO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ADOTADO
JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS; VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; LETÍCIA DE SOUZA LUCAS

RESUMO
Para o desenvolvimento saudável nos aspectos físico, social e emocional
para crianças e adolescentes no âmbito da adoção, é necessário visar a
importância da construção do vínculo seguro. Seja ele na consolidação da
adoção, na permanência na Instituição Acolhedora, ou beneficiando do
programa de apadrinhamento afetivo. O objetivo é descrever e discutir a
importância do vínculo afetivo saudável, de crianças e adolescentes com
pais adotantes. O presente projeto é caracterizado como uma revisão
bibliográfica da literatura que aborda estas questões, utilizando-se artigos
científicos e pesquisa em livros específicos, com obras publicadas de 1993
até 2009. Os principais resultados encontrados em artigos, livro, sites e
cartilhas informativas foi de que, apesar do tema adoção ser amplamente
abordado, percebe-se uma escassez de publicações voltadas a importância
da construção do vínculo afetivo na adoção. Referencialmente foram
utilizadas obras do autor BOWLBY, proporcionando uma revisão dos
primeiros anos de vida do bebê, descriminando já uma figura afetiva de
referência normalmente a mãe e posteriormente outras para suprir suas
necessidades, a família então ganha destaque na importância do vínculo
afetivo. Tendo em vista que a família, na medida que possibilite a cada
membro envolvido se construir-se como sujeito, proporciona os aportes
afetivos para a consolidação do vínculo, sendo biológicas ou do coração. A
família não é algo que surge da consanguinidade e sim, de diversos
aspectos sociais, compreendendo que a adoção consiste na formação de
vínculos acreditando que o pilar da adoção é acreditar que o filho do
coração necessita de carinho, amor, cuidados e principalmente que os pais
estejam dispostos a exercer essa função materna e paterna passando por
todos os testes de amor que a criança faz, para que a consolidação do
vínculo aconteça, dando a criança ou adolescente o direito a melhor
infância. A importância do vínculo afetivo, reconhecendo a importância da
família adotiva como formadores do sujeito para desenvolvimento físico,
social e emocional a crianças e adolescentes, que tem o direito a família.
Por fim, a realização dessa pesquisa proporcionou uma compreensão das
relações de vínculo de crianças e adolescentes que não estão ligadas
biologicamente, mas que estão dispostos a criar laços afetivos.
Palavras-chave: Adoção; Comportamento; Vínculo; Direito, Família adotiva
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A INFLUÊNCIA DA AUTOESTIMA NO PROCESSO DO
ENVELHECIMENTO: UMA VISÃO DA PSICOLOGIA
CAROLINA PARIOL; TATIANA TOGNOLLI BOVOLINI; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
A população brasileira, na média, está envelhecendo, um fator
determinante neste processo é o aumento da expectativa de vida, melhoria
na assistência como um todo e, consequentemente as reduções na taxa de
mortalidade. O envelhecimento é um processo natural da vida e caracterizase por diversas mudanças biológicas, psicológicas e sociais. Cada pessoa
reage de uma forma frente a todas estas questões, devendo ser tratada de
forma individualizada. A autoestima é uma questão significativa, pois vai ser
preponderante e vai influenciar uma série de fatores, que norteiam o
processo do envelhecimento. O presente estudo tem como objetivo
descrever e discutir as relações entre influência da autoestima em pessoas
idosas no processo do envelhecimento, segundo a visão da psicologia. O
presente projeto utilizou como método a revisão bibliográfica da literatura
que aborda estas questões. Foram utilizadas, para essa pesquisa, as bases
de dados eletrônicas: Google Acadêmico, Periódicos Eletrônicos de
Psicologia (PePSIC) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), no total
foram encontradas 69 estudos, 68 artigos científicos e um livro, publicados
entre 1998 e 2018. Os resultados do presente estudo mostraram que o
envelhecimento é uma etapa da vida em que ocorrem inúmeras mudanças,
relacionadas aos aspectos sociais, econômicos, saúde, físicos e psicológicos.
A baixa autoestima é uma característica comum das pessoas nesta fase,
pois se sentem inadequadas consigo mesmo, com os outros e com a vida
em geral; não acreditando na sua capacidade como ser humano. A
sensação de capacidade é um sentimento elevado, a sensação de felicidade
e alegria, de estar bem com a vida e consigo é revigorante; chegar a esta
fase com otimismo e autocontrole pode repercutir em maior segurança na
vivência da última fase do ciclo vital. É significativo a adaptação às
mudanças advindas da velhice, fazendo-se ajustes e mantendo a
capacidade de resolução dos problemas, para que isso aconteça, muitas
vezes é necessário um auxílio de um profissional, com o qual pode-se
identificar as contribuições da psicologia para o processo do
envelhecimento. Os idosos que mantêm este acompanhamento profissional
têm a preocupação em manter e otimizar a saúde física e psicológica,
independentemente das experiências já vivenciadas, conseguem ter metas
a serem atingidas e um nível de satisfação de vida maior aos que não
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passam por este acompanhamento. Para auxiliar os idosos neste
enfrentamento e tornar este momento em uma velhice saudável, se faz
necessário atuar preventivamente, entre um dos fatores de prevenção está
à autoestima elevada, pois as pessoas que têm este sentimento tem a
maior propensão a ter menos dificuldades durante o processo do
envelhecimento. O idoso, ao conseguir lidar com as transformações neste
ciclo da vida, deve ser capaz de entender que o envelhecer é um momento
não somente de perdas e tristeza, mas sim, de um recomeço inspirado pela
descoberta, criatividade e pela vontade de transformar antigos sonhos em
novos movimentos de vida. É relevante a importância o papel do psicólogo
diante do processo de envelhecimento, este profissional pode auxiliar a
resgatar e melhorar a autoestima.
Palavras-chave: Psicogerontologia; Gerontologia; Autoestima; Psicologia.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

190

A INFLUÊNCIA DA MUSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DE DOENÇA DE
ALZHEIMER: UMA VISÃO DA PSICOLOGIA
DENISE HENRIQUE DA SILVA; FÁBIO GUEDES DE SOUZA; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
A Musicoterapia exerce a análise de estruturação psíquica com o propósito
de identificar memórias no qual o paciente ainda preserva. Sabe-se que a
Musicoterapia pode ser eficiente para melhorar inúmeros problemas de
saúde, incluindo a Doença de Alzheimer. Com auxílio de um profissional de
Psicologia este recurso terapêutico pode contribuir na reestruturação de
expressões de sentimentos e emoção, proporcionando a ressignificação
para um bom desenvolvimento das relações sociais
Palavras-chave: Musicoterapia; Alzheimer; Tratamento.
MODALIDADE: PÔSTER
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A INFLUÊNCIA DA TERAPIA ORIENTAL LIAN GONG SOBRE O
EQUILÍBRIO DE IDOSOS – ESTUDO DE CASOS
PALOMA THAIS DA CONCEIÇÃO MOUTINHO; DEBORAH LOUISE
BUENO DE MELO; WILLIAM AKIRA LIMA SHIMIZU

RESUMO
Nos últimos anos a expectativa de vida teve um aumento mundial e,
consequentemente, um aumento no número da população idosa (PALÁCIOS
2004). O corpo humano com o passar do tempo sofre uma série de
transformações em seus sistemas musculoesqueléticas, somatossensorial e
vestibular, tal degeneração reflete em déficit de equilíbrio podendo
aumentar os riscos de quedas nesses indivíduos. Ao se tratar da população
idosa, a prática de atividade física regular permite o retardo nas
degenerações que são fisiológicas, e melhora no condicionamento físico (LI
JX et al. 2001). Indivíduos com disfunção/sequelas neurológica que afetem
estruturas do SNC podem apresentar alterações no equilíbrio estático e
dinâmico, tornando um possível risco de quedas (SHUMWAY-COOK A,
WOOLLACOTT MH. 2002) O objetivo é avaliar a influência da ginástica
terapêutica oriental Lian Gong no equilíbrio de idosos. Indivíduos idosos com
histórico de sequelas/ disfunção neurológica, de ambos os sexos foram
submetidos a um protocolo de intervenção fisioterapêutica na qual
realizaram a ginástica terapêutica Lian Gong 1 vez por semana, por 40
minutos durante 10 sessões na Clínica Escola da Faculdade de Fisioterapia
do Centro Universitário Brazcubas. Os indivíduos foram avaliados pré e pós
a intervenção através da Escala de Eficácia de Quedas – Internacional – FES
– I - Brasil; Escala de Equilíbrio de Berg (EEB); Teste de Romberg e
Romberg-Barré; Teste Timed Get Up and Go (TUG) os quais analisam o
equilíbrio estático e dinâmico. Sendo assim, um estudo experimental do tipo
ensaio clínico. Espera-se obter resultados que demonstre a influência no
equilíbrio corporal do idoso através do uso da ginástica terapêutica Lian
Gong. Devido ao estudo estar em fase de andamento, foram recolhidos os
resultados parciais. O estudo envolveu dois casos clínicos de idosos com
sequela/disfunção neurológica, sendo, paciente com sequela de AVE (N1) e
Doença de Parkinson (N2), a média de idade das amostras foi de 84 anos.
Anteriormente ao protocolo de intervenção a média do questionário FES-I foi
de 34,5 pontos; EEB 33 pontos; TUG 18,5s; Romberg Presente 75% dos
testes. Posteriormente após a reavaliação a média do questionário FES-I foi
de 32 pontos; EEB 44,5 pontos; TUG 19s; Romberg Presente 50% dos testes.
Palavras-chave: Idoso; Equilíbrio postural; Quedas.
MODALIDADE: PÔSTER
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A INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A COGNIÇÃO DO IDOSO
LEDA MARIA DA COSTA; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE
AQUINO LEMOS

RESUMO
Diante do crescente número da população idosa no Brasil, o envelhecimento
com qualidade de vida ainda é um tema pouco discutido na sociedade
contemporânea e no meio acadêmico. O processo de envelhecimento iniciase a partir dos sessenta anos e nitidamente é acompanhado pelo declínio
fisiológico e cognitivo. Neste sentido, estudos mostram que uma forma de
minimizar ou estabilizar tais declínios pode ser por meio da prática do
exercício físico regular. O objetivo do presente estudo é descrever e discutir
a influência da prática do exercício físico sobre as funções cognitivas de
idosos. O projeto faz uso da revisão bibliográfica da literatura que aborda
estas questões como método. Foram compilados 75 artigos científicos e 30
livros, totalizando 105 obras publicadas entre 1995 e 2017. As bases de
dados utilizados para a pesquisa foram Google Scholar, Bireme e Scielo. A
leitura dos artigos científicos e livros foram realizados na língua portuguesa.
Os resultados do presente estudo indicam que a prática regular do exercício
físico pode influenciar positivamente o funcionamento cognitivo do idoso,
incluindo a melhora da concentração, atenção e memória, que são funções
importantes às atividades diárias, o que, consequentemente, pode
contribuir em ganhos à qualidade de vida. O exercício físico, praticado
regularmente, pode aumentar o fluxo sanguíneo no córtex cerebral e
melhorar o desempenho cognitivo, pois com a maior irrigação cerebral pode
ocorrer maior aporte de nutrientes e oxigênio, responsáveis pela melhora
cognitiva. O exercício físico reduz a velocidade do percurso de declínio
cognitivo, promovendo uma melhor oxigenação cerebral, melhorando a
plasticidade
sináptica
bem
como
amplia
a
composição
de
neurotransmissores e contribuir para uma melhor capacidade cognitiva. O
exercício físico regular pode, ainda, retardar este processo de perda
cognitiva, pois anteriormente acreditava-se que do nascimento até a morte,
o número de células cerebrais permanecia as mesmas, entretanto estudos
indicam que novos neurônios podem crescer e produzir conexões atuais por
meio da neurogênese e melhorar as funções cognitivas de idosos. A
neurogênese é o nascimento de novos neurônios, que ocorre no cérebro,
procedente de células tronco neural e de células que concedem origem a
novas células, ou seja, são progenitoras. O exercício físico realizado
regularmente melhora as funções cognitivas de pessoas idosas. O
envelhecimento é inevitável e a prática do exercício físico pode ser
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importante, pois quando o indivíduo é ativo fisicamente isto traz benefícios
que estimulam a motivação e elevam a autoestima, além de produzir outros
efeitos benéficos, evitando doenças neurodegenerativas que afetam o
funcionamento cognitivo. Além disso, pode melhorar a capacidade de
raciocínio para solução de problemas do cotidiano; eficiência no
armazenamento de memórias a curto e longo prazo e habilidade de
concentração.

Palavras-chave: Idoso; Funções cognitivas; Exercício físico.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

195

A INFLUÊNCIA PSICOLÓGICA DO ESPORTE NA VIDA DE ATLETAS COM
DEFICIÊNCIA
JÉSSICA BAPTISTA; SARA CARLOS DA SILVA; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
O esporte tem papel fundamental na interação social e pode contribuir para
melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Todos possuem características,
habilidades e necessidades de aprendizagem e adequações que são únicas,
portando, todo indivíduo tem capacidade de se readaptar a novas formas de
vida quando preciso. O esporte, por vezes, é procurado por pessoas com
deficiência com o objetivo de superar seus limites, melhorar a autoestima,
ajudar na reabilitação e na reinserção dentro da sociedade, quando esta
deficiência ocorre ao longo da vida ou causado por alguma anomalia do
desenvolvimento, já que seu corpo sofreu, por vezes, severas mudanças em
relação a população em geral. A deficiência adquirida causa uma
modificação na estrutura física e psicológica do ser humano, podendo gerar
dificuldades em sua mobilidade e no desenvolvimento das tarefas diárias.
Em alguns casos o sujeito pode sofrer algum transtorno mental, em
decorrência desta situação, como a depressão, devido a não aceitação de
uma nova condição de vida. O objetivo do presente estudo é descrever e
discutir a influência psicológica do esporte na vida de pessoas com
deficiência. O projeto faz uso da revisão bibliográfica da literatura que
aborda estas questões como método. Foram analisados 56 artigos e cinco
livros, sendo o mais antigo datado, em sua publicação, em 1984 e o mais
atual em 2017. Os sites utilizados para essa pesquisa foram: Google
Scholar, Scielo, Organizações das Nações Unidas (ONU), Comitê
Paraolímpico Brasileiro (CPB), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e Associação Paulista da Psicologia do Esporte (CEPPE). Todos os
artigos e livros foram lidos na língua portuguesa. Os resultados do presente
estudo mostram que a prática do esporte para pessoas com deficiência
contribui positivamente para o progresso nos treinos, melhoram o auto
rendimento, as questões relacionadas à autoestima e fatores psicológicos,
evitando alguns transtornos mentais que podem ser causados pela não
aceitação de uma deficiência. Muitas pessoas, com deficiência física, que
não praticam esporte, sentem a necessidade de realizar alguma atividade
física. Isso ocorre por perceberem que a atividade física pode trazer uma
grande melhoria para a saúde e para seu desenvolvimento. Estas pessoas
podem encontrar motivação para interagir com a sociedade, trabalhar e se
alimentar, ajudando assim a lidar com alguns distúrbios alimentares e se
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sentir bem com seu próprio corpo. Por outro lado, o esporte pode ser um
fator indispensável no processo de inclusão social, fazendo com que as
diferenças desapareçam. Isso pode estar relacionado ao fato de os demais
atletas também terem suas limitações, permitindo-os ultrapassarem
barreiras, como forma de resgatarem sentimentos positivos e de amor
próprio, propiciando uma vida mais saudável. Estudos apontam que
deficientes físicos, que praticam apenas esportes como recreação apresenta
uma baixa autoestima, pois experimentam dificuldades de relacionamento
com outras pessoas, pelo fato de não alcançarem resultados como meio de
superação, como os propiciados aos atletas. Outros estudos apontam que o
esporte tem uma grande importância na recuperação da identidade do
deficiente, pois muitos têm sua identidade e autoestima prejudicadas pelo
preconceito da sociedade, desta forma o esporte ajuda a pessoa com
deficiência a recuperar sua autoimagem trazendo bom humor e qualidade
de vida. O esporte tem como significado para a pessoa com deficiência, a
competição do atleta contra suas barreiras e dificuldades. Desta forma, o
deficiênte sente seu desenvolvimento e evolução, além de reconstruir sua
autoconfiança, conquistar seu espaço de direito, e estabelecer contato com
outras pessoas com e sem deficiência. A aderência a práticas esportivas
possibilita uma ressignificação do indivíduo com deficiência, melhorando
sua autoestima, fazendo com que sua interação, tanto social quanto
psicológica, contribua efetivamente para melhora de sua qualidade de vida.
Palavras-chave: Esporte; Deficiência; Qualidade de vida.
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A INTERVENÇÃO DO PSICÓLOGO NO TRATAMENTO DE PACIENTES
COM PSICOSE
JULIA DE CAMPOS; VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS SÉRGIO
SARDINHA; EDUARDO LUIS DE QUEIROZ

RESUMO
O presente estudo procura expor as atuações do psicólogo na intervenção
com psicóticos, apontando os dispositivos e técnicas inclinando-se para a
valorização do indivíduo, entendendo sua subjetividade, incluindo-o na
relação familiar e na sociedade. O propósito do presente estudo é descrever
de que forma os profissionais da psicologia intervém através da psicoterapia
na intervenção de pacientes com psicose. Foi efetuada uma revisão
bibliográfica da literatura, valendo-se como base artigos e informações de
dados Google Acadêmico, BVS e Pubmed, além disso, foram incluídos livros
relativos ao assunto totalizando 93 trabalhos na visão referente
psicanalítica. A loucura acomete o ser humano de forma tão agressiva que
promove a modificação do seu comportamento, esses comportamentos na
maioria das vezes desajustados e muitas vezes agressivos se não forem
tratados. Desta forma por muito tempo o indivíduo estigmatizado como
“louco” foi enclausurado e excluído da sociedade, colocados em
manicômios, eram acometidos de banhos frios, sangrias, surras, alguns
amarrados, abandonados à própria sorte. A falta de conhecimento sobre a
questão foi um grande colaborador de todas essas ocorrências. O que era
estigmatizado como “louco” atualmente é conhecido como psicótico. Esses
indivíduos são acometidos por delírios, alucinações e alterações perceptivas
e grave alteração do comportamento. Baseia-se como início agudo com
evolução progressiva de uma representação clínica claramente anormal. Por
causa dos problemas que a psicose tem causado ao homem e a sociedade,
se pensa em intervenção. Diante dessa questão esse trabalho tem como
prioridade descrever e discutir sobre a importância da intervenção
psicológica na melhora da qualidade de vida de pacientes com psicose. Para
isso conta com tratamento em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS),
através de equipes multiprofissionais, que utilizam as oficinas com trabalhos
envolvendo desenhos, teatro, pintura em telas, possibilitando o paciente
expor o que sente, revelando sua subjetividade. Tem-se também a
colaboração do Acompanhante Terapêutico (AT), atua fortalecendo o “eu”
do paciente e o ajudando em suas atividades, é atuante no particular e no
social. A clínica tem uma parcela muito importante para o tratamento com
esse tipo de demanda, através da transferência e contratransferência que
ocorre frente ao psicanalista em um discurso livre de forma que o paciente
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possa expor o que o inconsciente trás para o consciente em um livre
discurso. É somente na clínica que o paciente tem essa liberdade. Desta
maneira, através do livre discurso que o paciente se revela diante do
analista, possibilita entender e proporcionar um alívio para o paciente. A
psicanálise com suas técnicas de intervenções é uma das principais
responsáveis para melhor avaliação dos pacientes com essa demanda, a fim
de usar as técnicas corretas para que se alcance o objetivo, que é favorecer
a inserção do paciente à família e a sociedade, com a pretensão única de
serem inseridos no ambiente adequado. Os resultados do presente estudo
mostram que as práticas dos profissionais da psicologia através da
psicoterapia utilizando as oficinas, através da arte e da clinica pelo discurso,
trabalha a proposta das técnicas e intervenções no tratamento com
pacientes psicóticos. Assim, desta forma conclui-se que a intervenção
psicológica melhora a qualidade de vida de pacientes com psicose. O
tratamento pode ter êxito, porém, apenas se o desempenho do analista não
ficar restrito ao vínculo transferencial. Falar de psicose demanda muitas
pesquisas e dedicação, pois é uma doença mental que esconde muitos
segredos que ainda precisa ser revelado, desta forma essa é uma pesquisa
que não finaliza aqui.
Palavras-chave: Doença mental; Psicose; Personalidade
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A MATERNIDADE FRENTE O NASCIMENTO DE UM FILHO DEFICIENTE
JOSIANE DE OLIVEIRA E SILVA; VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA

RESUMO
O nascimento de um bebê é um momento de muita felicidade e alegria para
todas as pessoas envolvidas. Momento em que as pessoas vivenciam
lembranças e retomada de uma série de expectativas. Porém, quando a
imagem do bebê idealizado, perfeito, não ocorre, devido a uma deficiência
que esse bebê apresenta, essa família acaba passando por um momento de
desespero, confusão e medo. Frente ao nascimento de uma criança com
deficiência, a família vivencia uma sensação de perda ou de morte, de um
filho desejado e idealizado. O objetivo é descrever especificamente os
sentimentos das mães com relação ao nascimento do filho com deficiência.
O processo de realização foi o revisão bibliográfica, mediante a busca de
literaturas científicas específicas sobre o tema, encontradas no Scielo,
Google Acadêmico e BVS, além de livros específicos que abordaram a
temática sobre o sofrimento das mães frente ao nascimento de um filho
deficiente. O presente trabalho teve como propósito discutir sobre o
sofrimento emocional de mães com filhos que nascem com algum tipo de
deficiência. Os estudos indicam que quando ocorre o nascimento de uma
criança com deficiência, o grupo familiar se vê obrigado a descontruir seus
modelos de pensamentos, recriando uma nova gama de conceitos que
possa lidar com esta realidade. A notícia de que um bebê está sendo gerado
é um acontecimento surpreendente na vida do ser humano, com isso,
muitas são as preocupações em relação ao presente e futuro dessa criança.
Quando são informados que há uma deficiência essa preocupação aumenta
consideravelmente e ela pode ser com maior ou menor intensidade,
dependendo do grau de adaptação de todos os membros e acompanha a
família por toda a vida. O bebê imaginário é um resultado dos padrões da
mãe que são verbalizados durante a gestação, a intensidade do desejo de
ter um filho ou da maternidade pode ser transmitida por meio das
representações do movimento do feto, imaginação do sexo, atribuir
características ao filho, aspectos do bebê com a própria função materna. As
manifestações dos pais diante do diagnóstico da deficiência do filho pode
demonstrar uma diversidade de sentimentos como tristeza, raiva e
ansiedade com a chegada do bebê, mas a mãe, geralmente, apresenta
estes sentimentos em um grau mais intenso, por estar responsável pela
gestação de maneira direta. Com a informação do diferente do idealizado os
impactos produzidos nos pais são as dúvidas em relação à própria
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capacidade de ação, prejudicando a aceitação dos fatos, formação de
vínculo com o bebê e desestruturando a rotina dessa família, obrigando a
troca de projetos de vida e mudança de papéis. Ao tomar conhecimento da
deficiência de seu filho a mãe é lançada a desenvolver o papel de uma nova
mãe. Geralmente a mãe não está preparada ou não entende as limitações e
atrasos no desenvolvimento que seu filho terá, pois estava prepara para um
desenvolvimento normal. Este trabalho buscou descrever os sentimentos de
mães que tenham filhos com deficiência, sabendo que a notícia de uma
gravidez é algo surpreendente, um momento de felicidade para os pais,
porém quando vem o diagnóstico de uma deficiência muitos são os medos
em relação ao futuro do filho. Os pais, particularmente a mãe,
experimentam uma diversidade de sentimentos em relação à chegada
desse bebê, expressando sentimentos de raiva, tristeza, medo, até de
rejeição no primeiro momento. Sendo necessário que tenham amparo
profissional para melhor lidar com esta situação.
Palavras-chave: Preconceito; Deficiência; Maternidade; Prevenção.
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A PSICANÁLISE COMO POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DO LUTO
LETÍCIA DOS SANTOS FERREIRA; LETÍCIA DE SOUZA LUCAS;
VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS SÉRGIO SARDINHA

RESUMO
A perda do vínculo com uma pessoa ou objeto amado, desencadeia um dos
processos do desenvolvimento humano mais doloroso, o luto. Processo esse
que está presente desde a mais tenra infância com as inúmeras separações,
sejam elas temporárias ou definitivas, são sempre dolorosas.Comumente, o
luto é somente visto como a perda de um ente querido, mas não
necessariamente tem que estar vinculado somente à perda de vínculo com
uma pessoa, mas como a perda de qualquer objeto que exerça o papel de
objeto amado, podendo ser um status social, um emprego ou um país.
Diante desse doloroso processo nem todas as pessoas têm habilidades para
vivenciar o luto de maneira saudável. Algumas pessoas necessitam de um
suporte clínico para aceitar a mudança, após o vínculo rompido.O objetivo é
descrever e discutir sobre o manejo clínico psicanalítico no processo de luto
por morte. O presente projeto é caracterizado como uma revisão
bibliográfica da literatura que aborda estas questões, utilizando-se artigos
científicos e pesquisa em livros específicos, que relatam sobre o processo
de luto e como a psicanálise e as psicoterapias com base psicanalítica
podem auxiliar na elaboração do luto por morte. Os resultados surgem a
partir de pesquisa realizada em 31 trabalhos científicos publicados entre
1969 e 2017. Estes apontaram que a psicanálise e as terapias de base
psicanalítica se mostram eficientes na elaboração do luto por morte, pois
oobjetivo do tratamento psicanalítico é liberar o paciente de seus sintomas,
angústias e inibições, fazendo com que este se torne capaz de gozar. É
comum que pessoas em processo de luto tenham sentimentos de raiva e
busquem transferir esse sentimento a quem acreditam ser o culpado pela
sua dor, que podem ser os médicos que atenderam ao morto, Deus, a
própria morte ou até mesmo o falecido. A raiva também pode ser
direcionada a outra pessoa do grupo familiar pela crença de que ela foi a
responsável ou que ela poderia ter evitado e nada o fez. Nos casos de luto é
necessário que o psicoterapeuta ou o psicanalista auxilie o paciente na
retomada da energia psíquica investida no falecido, a qual retorna ao ego
para ser novamente investida. Cabe ressaltar que de acordo com os
resultados obtidos não se faz necessário mudanças na técnica psicanalítica
no tratamento de pessoas em luto por morte. Diante do exposo, se pode
entender que somente nos casos em que o luto deixa de ser um processo
de ordem natural faz-se necessário uma intervenção clínica, num
tratamento psicológico com base na teoria psicanalítica.
Palavras-chave: Processo de luto; Luto atípico; Psicanálise.
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A RELAÇÃO ENTRE GESTÃO ÉTICA E ESTRESSE NO TRABALHO: UMA
ABORDAGEM SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR
CARLA ROBERTA SPERCEL LEAL; ALEXANDRE HENRIQUE DE
QUADROS

RESUMO
A saúde do trabalhador tem sido muito discutida atualmente, e as
empresas, por sua vez, estão em busca de melhorias e condições de
trabalho e de qualidade de vida para seus trabalhadores. O estresse tem
sido apontado como um mal do mundo atual e pode afetar tanto adultos
quanto crianças. As desordens associadas ao estresse podem ser
caracterizadas por uma grande gama de sintomas. Os indivíduos que
sofrem com este transtorno costumam apresentar problemas variados,
sendo de origem físicas e psicológicas, refletindo em seu comportamento
físico e ambiente social. Nesse ponto, encontra-se o dilema da gestão ética:
a constituição de uma organização lucrativa e competitiva com um
ambiente laboral saudável e estimulante. As pressões da competitividade
eliciam demandas produtivas cada vez mais estressantes, impondo um
ritmo às metas produtivas e ao empenho do trabalhador. Esse aspecto
fomenta uma forte discussão sobre o custo humano da produção em massa
e acumulação de riqueza (lucro) das organizações. Assim, o problema que
suscitou esse estudo foi acerca dos efeitos que a organização do trabalho,
somados aos eventos situacionais provocam na vida dos trabalhadores e
como a gestão pode atuar eticamente sobre tais questões. Nessa pesquisa
foi realizada uma revisão integrativa através de artigos publicados por
pesquisadores brasileiros, a partir das palavras-chave ética, estresse do
trabalhador e saúde. As buscas foram feitas em base de dados de acesso
aberto, como SCIELO, PsycInfo, SPELL e Google acadêmico, totalizando 85
trabalhos. Não foram consideradas publicações sem acesso ao texto integral
A revisão da literatura aponta que a maioria das pesquisas realizadas sobre
o tema, focam especificamente em aspectos financeiros e administrativos e
o alto nível de estresse está relacionado com a percepção do indivíduo em
seu trabalho. É importante destacar que o estresse refere-se a um
esgotamento pessoal que interfere na vida do indivíduo, e não
necessariamente na relação com o trabalho, trata-se de um processo
gradual, de experiências subjetivas que resulta em problemas práticos e
emocionais no trabalhador. Nota-se que a grande maioria das organizações
apresenta ferramentas que contribuem para o favorecimento do ambiente
de trabalho, a fim de proporcionar melhores condições. Porém, o índice de
sofrimento psíquico entre os trabalhadores ainda é significativo, o que
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enseja uma análise e intervenção na organização do trabalho para que se
assegure a saúde mental dos trabalhadores. À ciência dos fatos, as
organizações conscientes do impacto do estresse sobre a competitividade,
salientam valores de humanização do processo produtivo, na tentativa de
construir parâmetros minimamente éticos de gestão do estresse. Outro
fator relevante destacado na literatura refere-se à resistência às mudanças,
ou seja, quanto maior a resistência, maior o nível de estresse. A gestão
ética da mudança tende a dirimir o estresse da pouca informação ou pela
desinformação promovidos por meios informais de comunicação. Há uma
tendência à transparência do processo, comunicando aos interessados as
etapas da mudança e o impacto em suas vidas. Essa tendência evidencia a
preocupação com a distribuição da justiça organizacional. Em geral, as
variáveis que podem desencadear o estresse são: falta de reconhecimento,
falta de promoções, ausência de benefícios, falta de treinamento adequado.
Outros aspectos também aparecem em estudos específicos como: trabalho
por turno, pouco tempo para cumprir metas, prazos curtos para entrega,
sobrecarga de horas de trabalho, dentre os casos clínicos, destaca-se a
existência de medo, depressão, nervosismo, tensão, fadiga, distúrbio do
sono, síndrome de adaptação e de estresse grave. Dessa forma, conclui-se
que o estresse ocupacional pode ser causado por fatores diferentes que têm
origem na qualidade das relações sociais e organização do trabalho,
suscitando uma enorme gama de manifestações sintomáticas, nem sempre
evidentes e que variam fortemente para cada indivíduo. A gestão ética do
estresse está relacionada aos valores da organização e a preocupação com
sua sobrevivência no mercado. Os estudos de revisão são limitados pelo
próprio método que os compõem, assim, sugere-se que pesquisas
complementares auxiliem a modelar o relevante tema apresentado.
Palavras-chave: Gestão ética; Estresse no trabalho; Saúde do trabalhador
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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A RELEVÂNCIA ÉTICA DO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA NOS
SERVIÇOS PRESTADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
LETÍCIA RIBEIRO SILVA; GUILHERME ALEXANDRE
FONTES; RAEL BESERRA; TABBATHA SANTOS VITAL;
JESSICA RUZEIRO CARREIRA; NATHALYA SIMONI
NUCCI; ROSILENE RIBEIRO OLIVEIRA

RESUMO
A RELEVÂNCIA ÉTICA DO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA NOS SERVIÇOS
PRESTADOS A CASA DE
Palavras-chave: Acolhimento institucional; Vínculo emocional; Profissional
de psicologia.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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A SOBRECARGA DO TRABALHO DO CUIDADOR DE PACIENTES COM
TRANSTORNO MENTAL
VALQUÍRIA APARECIDA SILVA; VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; ROSILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA

RESUMO
A arte de cuidar do outro não envolve onipotência, mas sim, um trabalho
que demanda sensibilidade e capacidade de envolvimento físico e psíquico.
Partindo desse conceito, é possível relatar que em diversos momentos a
atividade do profissional, o “Cuidador de um paciente com Transtorno
Mental”, também necessita de cuidado, pois a sobrecarga desta atuação
pode levar a ausência de sua própria saúde. O objetivo é descrever e
discutir teoricamente se há influências no cuidado do doente mental sobre a
saúde do cuidador. Foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura
especifica sobre este tema, foram pesquisados na Scientific Eletronic Library
(SCIELO), Biblioteca Virtual em saúde (BVS) e nos Periódicos Eletrônicos em
Psicologia (PESPIC), sendo encontrados 85 trabalhos que versavam sobre
estas questões. Os resultados do presente estudo mostraram que existe
sofrimento no trabalho do cuidador, e a sobrecarga desta atuação impacta
na própria saúde do cuidador de um paciente com algum transtorno mental.
O sintoma mais comum entre os cuidadores, por ser o mais perceptível é o
estresse, que por vezes podem também desencadear outras patologias,
como a psicossomática. Logo, os cuidadores também sofrem com a
ausência da reflexão sobre a sobrecarga dessa ocupação, o que impacta na
vida pessoal, que invariavelmente afastam-se dos relacionamentos sociais
pela falta de tempo, apenas se percebem com o desgaste físico. Outro lado
relevante é que em geral, são mal remunerados e deixam de cuidar da
própria vida para se dedicarem quase que integralmente, ao paciente.
Diante dos resultados apresentados a sobrecarga do profissional cuidador
de um paciente com transtorno mental é constante e corriqueira, sendo um
ponto de atenção relevante para a realização de práticas preventivas
voltadas ao cuidador. Por fim, cuidar de quem cuida, diante dos resultados
apresentados, passa a ser uma demanda ética de saúde preventiva.
Palavras-chave: Cuidador; Paciente; Prevenção.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
207

ABORDAGEM ÉTICA NO ALEITAMENTO MATERNO EM SALA DE PARTO
DENISE MARY COSTA; MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS

RESUMO
A experiência de realizar o contato pele a pele precoce e amamentação
ainda na sala de parto é traduzida pela puérpera como um momento único e
marcante. É neste momento que a mãe pode conhecer seu filho, viver uma
experiência nova, diferente e gratificante. O trabalho tem como objetivo
analisar a visão das puérperas sobre o aleitamento materno na sala de
parto no período imediato, na primeira meia hora de vida do recém-nascido,
levantando os índices de acontecimentos, analisando as práticas exercidas
pelos profissionais de enfermagem e levantando os problemas para tal
método não acontecer dentro dos serviços hospitalares. Será realizado uma
revisão sistematizada da literatura nas bases de dados, Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), SciELO (Scientific
Electronic Library Online). Os resultados trouxerem que entre os nove
artigos estudados, 44,4% das mães relataram uma boa experiência
realizada com os bebês, e as puérperas relatam sentir-se à vontade com o
método e sentem diferença entre os partos anteriores quando não foi
realizada a amamentação. A conclusão deste estudo conseguiu atingir os
objetivos propostos, e possibilitou conhecer a iniciativa correta de
amamentação segundo o hospital amigo da criança e conclui que a
amamentação iniciada na primeira meia hora de vida na sala de parto é de
suma importância para os binômios, pois, ocorre o vínculo mãe e bebê,
aproxima-os e resulta em benefícios na fisiologia materna e neonatal.
Palavras-chave: Aleitamento materno; Puérperas; Recém-nascidos.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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ACOMPANHAMENTO FARMACÊUTICO À PACIENTE ACOMETIDO DE
TIREOIDITE DE HASHIMOTO E DEPRESSÃO
DIÓGENES BIANCHI; DIBHA ESCATE; DIEGO DINIZ; BRUNA DIAS;
RAUL TAMASCO; FERNANDA MARIA DUARTE RODRIGUES;
ALEXANDRE RODRIGUES; ANDRÉ WILLIAN HOLLAIS

RESUMO
Umas das principais desordens psiquiátricas descritas na literatura, é a
depressão, que tem sido tema de diversos estudos e pesquisas científicas
em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 9,5%
das mulheres e 5,8% dos homens irão passar por um evento depressivo
dentro de um período de doze meses, mostrando uma tendência crescente
nos próximos vinte anos. Na depressão pode haver alteração crônica do
sono, que caracteriza a insônia, o que constitui um fator de risco. Pessoas
que sofrem muito cedo de depressão, possuem maior fator de risco em
desenvolver e morrerem de doenças cardíacas. A tireoidite de Hashimoto foi
descrita em 1912, e afeta 5% da população mundial. Sua incidência é maior
nas mulheres, entre os 20 e os 50 anos de idade, é caracterizada como
doença autoimune na qual observa-se infiltração linfocítica difusa, fibrose e
atrofia do parênquima tireoidiano. O processo inflamatório que ocorre na
Tireoidite Hashimoto (TH) causa uma distorção estrutural da tireoide, de
modo que frequentemente observam-se, formações nodulares que deixam
dúvidas quanto a malignidade ou não. A doença nodular da tireoide é
bastante comum, alcançando um número bem elevado de 50% em pessoas
acima de 60 anos de idade, e a punção aspirativa da tireoide guiada pela
ultrassonografia (PAAF-US) é a técnica sensível e específica para
diagnosticar os nódulos malignos e selecionar os pacientes que devem ser
encaminhados a cirurgia. O objetivo é valiar o caso clínico e propor
intervenções sobre a farmacoterapia do paciente que sofre de depressão e
suspeita de tireoidite de Hashimoto. O caso trata de um paciente do sexo
feminino, 42 anos, com entrada no PS com queixa de cansaço, prisão de
ventre, falta de apetite, sonolência, fraqueza e desânimo. Relata fazer
tratamento para depressão há 11 anos com sertralina 100mg duas vezes ao
dia e tratamento para insônia há 3 anos com hemitartarato de zolpidem
10mg, à noite. Está tratando uma micose a 3 dias com cetoconazol 200mg
duas vezes ao dia, e faz uso de hemifumarato de bisoprolol 10mg, uma vez
ao dia (2 anos). Também relatou ter passado pelo pronto socorro 2 dias
antes com arritmia cardíaca e alegou ter tomado verapamil intravenoso
(não soube informar dosagem). Ao final da consulta relatou o aparecimento
de um caroço pequeno no pescoço. Foi solicitado pelo profissional os
209

seguintes exames: hemograma completo, eritrograma e leucograma (todos
os valores normais), também foi solicitado um monitoramento da frequência
cardíaca, o qual detectou uma redução. Paciente alegou não fazer uso de
álcool e cigarro. Foi sugerido o seguinte plano de ação: avaliação
psiquiátrica para reajuste de dose do medicamento sertralina, avaliação
com dermatologista comunicando ao profissional o uso do hemitartarato de
zolpidem e os sintomas queixados, monitoramento de frequência cardíaca
por um profissional, pois pode haver uma parada cardíaca. Diante do relato
de aparecimento do caroço no pescoço e observado todos os sintomas há
uma suspeita de tireoide de Hashimoto, com isso o procedimento para
indicação conclusiva do diagnóstico foi a solicitação de exames como: TSH
ultra-sensível, T4 livre, T3 livre, T3 reverso e TPOAb e TgAb. O farmacêutico
clínico através de entrevista pode obter as informações sobre dados do
paciente, história clínica, medicamentos utilizados, e assim identificar
eventuais problemas relacionados ao uso de medicamentos e quais os
planos de ação para cada um deles e queixa principal. Através destes dados
realizar o acompanhamento do caso e as intervenções farmacêuticas
juntamente com a equipe multidisciplinar da instituição.
Palavras-chave: Depressão; Farmacêutico clínico; Tireoidite de hashimoto.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO NO NÚCLEO DE
ATENÇÃO FARMACÊUTICA DA BRAZCUBAS - RELATO DE CASO
PALOMA GRAZIELI DE MENEZES PINHEIRO; MAIARA
CAROLINE DA SILVA RIBEIRO; ALEXANDRE RODRIGUES;
ANDRÉ WILLIAN HOLLAIS; CAUE SANTOS LIMA; HERON
FERNANDES VIEIRA TORQUATO; SUELI YURIKO YOSHIDA;
FERNANDA MARIA DUARTE RODRIGUES

RESUMO
Atenção farmacêutica é uma nova prática profissional baseada em ações
proativas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste
contexto, o acompanhamento farmacoterapêutico realizado no Núcleo de
Atenção farmacêutica (NAF) da Brazcubas, demonstrou ser uma estratégia
importante que auxilia o cuidado da saúde da população. Sendo assim, o
objetivo desse trabalho é demonstrar a importância da intervenção
farmacoterapêutica em um paciente atendido pelos estagiários do Núcleo
de Atenção Farmacêutica (NAF) do Centro Universitário Brazcubas. S.M, 73
anos, masculino, polimedicado, após sofrer Acidente Vascular Encefálico
(AVE) apresentou quadro de Diabetes Melittus tipo II e Hipertensão Arterial
Sistêmica. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma patologia que
ocorre geralmente na meia-idade, distúrbio muito comum, caracterizado
pelo aumento acentuado da pressão arterial que, se não tratado
corretamente, pode resultar em trombose venosa, AVE, insuficiência renal e
óbito. A HAS está diretamente relacionada a casos de AVE, conhecido
popularmente como derrame cerebral, caracterizado pela perda rápida da
função neurológica, decorrente do entupimento ou rompimento de vasos
sanguíneos cerebrais. Diabetes Melittus (DM) tipo II é uma patologia
caracterizada por uma hiperglicemia sanguínea que resulta na deficiência
secretória da célula beta, podendo ser precedida ou não por resistência
insulínica. A DM não é determinada somente por uma acentuação da
resistência à insulina, atribuível ao excesso de peso e/ou envelhecimento,
mas, também, pela incapacidade do pâncreas em aumentar a secreção
insulínica adequadamente em resposta à hiperglicemia, podendo levar a
complicações vasculares. Mesmo com adesão ao tratamento farmacológico
e não farmacológico (alimentação e exercícios) o paciente não apresentava
melhora nos valores de Pressão Arterial (P.A) mantendo-a constantemente
alta. Após várias consultas, conversas e minuciosa análise da prescrição, foi
identificado que o paciente não tomava a quantidade correta do
medicamento para controle da P.A. Realizou-se a orientação deste paciente,
elaboração de tabela para acompanhamento farmacoterapêutico, e registro
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continuo dos valores de P.A, uma hora antes da medicação e uma hora
após, para analise dos parâmetros. Já na primeira semana após a
intervenção e orientação, foi observado uma melhora importante desse
quadro, uma vez que a P.A. que se apresentava em torno de
180x100mm/Hg, passou a 130x90mm/Hg, com pequena variação, o que é
referência para indivíduo idoso. Desta forma, esse trabalho realizado no NAF
resultou positivamente no controle da PA do paciente em questão, bem
como comprovou a importância do cuidado farmacêutico para a população.
Palavras-chave: Atenção farmacêutica; Polimedicação; Intervenção
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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AMANHECER, UMA NOVA ESPERANÇA, ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
FERNANDO DE SANT' ANA PIERUCETTI

RESUMO
A morte ou a segregação durante muito tempo foi a principal medida para
afastar da sociedade e o encargo de cuidar e educar suas crianças. Diversos
eram os motivos do abandono, deformidades, sexo da criança, doenças, ou
simplesmente porque eram indesejadas. Desde os tempos remotos o
indivíduo em tenra idade não era considerado detentor de direitos, já na Lei
de Hamurabi TABUA IV “Se uma criança nascer com alguma deformidade
deveria ser morta”. As crianças deformadas não eram capazes de serem
soldados romanos ou mesmo agricultores e, portanto, seriam um risco a
sociedade. No Brasil , sequer a Primeira Constituição do Império do Brasil de
1824 fazia menção a proteção da criança e adolescente . Foram passos
lentos, seculares, que evoluíram da roda dos excluídos, da Lei do ventre
Livre, para o Eca ( 1990). As crianças são titulares de direitos humanos,
como quaisquer outros indivíduos. Aliás, em razão de condição de pessoa
em
desenvolvimento,
faz
jus
a
um
tratamento
diferenciado.
Arquitetonicamente, pode-se pontuar, que passou de preocupar-se com
espaços não apenas para manter crianças e adolescentes reclusos com
princípios baseados na vigilância e repressão, mas, para espaços que
asseguram a proteção integral de sujeitos detentores de direitos, a fim de
viabilizar o desenvolvimento físico, psicológico e social pleno, garantir um
lar, ainda que de permanência temporária , buscando a qualidade de vida
por meio instalações que busquem o conforto, livre de barreiras físicas e
proporcionem a integração entre os indivíduos que ali habitam. Assim,
temos o modelo atual de acolhimento institucional misto para 20 crianças e
adolescentes de ambos os sexos. A prioridade deve ser assegurada por
todos, família, sociedade e poder público. Quando esgotadas todas a
possibilidades de inserção deste em seu seio familiar aí sim são
institucionalizados e encaminhados para os Acolhimentos (casas abrigo)
onde são acolhidos e cuidados por técnicos e educadores. O objetivo
principal foi desenvolver um projeto exclusivamente voltado para as
necessidades
de uma instituição de acolhimento de 20 crianças e
adolescentes, de ambos os sexos com idades entre 0 e 18 anos
incompletos. O projeto tem como premissa privilegiar a integração social
dos acolhidos com o ambiente, reduzindo o estresse e mantendo a
individualidade de cada acolhido estreitando a relação de todos com meio
exterior em especial espaços para os trabalhos de reinserção familiar,
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criando áreas de convívio coletivo, lazer, atendimentos, refeições, higiene,
limpeza e ainda ambiente para atendimento da equipe técnica. A
metodologia utilizada engloba o conhecimento teórico e a pesquisa
empírica, com visita ao local e levantamento da área de intervenção e
entorno urbano. Finalmente os estudos realizados, possibilitaram a visão de
como manter integrar atividades de acolhimento de lazer e na criação de
um espaço novo e adequado para as necessidades e realidade local,
agregando uma edificação rica em paisagismo que acrescenta tanto no
desenvolvimento humano do local em atividades socioculturais para os
moradores, resultando numa
edificação atenderá as necessidades
específicas de uma instituição voltada para acolhimento de menores, bem
como a integração com um equipamento público de lazer e atividades
culturais e uma praça guarnecida com uma estação literária.
Palavras-chave: Acolhimento institucional; Lar temporário; Qualidade de
vida.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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ANÁLISE DE SUPERFÍCIE DE UMA CERÂMICA DE DISSILICATO DE
LÍTIO APÓS TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA FINS
ODONTOLÓGICOS
ERICA BARROSO; INGRID APARECIDA SANTOS; JULIANA CESAR
RODRIGUES DE GODOY; JOYCE FERREIRA PINTO DOS SANTOS;
RONALDO LUÍS ALMEIDA DE CARVALHO

RESUMO
As restaurações cerâmicas apresentam-se como uma alternativa
conservadora e estética para estabelecer a forma e cor dos dentes para um
sucesso clínico favorável. Para isso, a cerâmica necessita passar por
algumas etapas como condicionamento e cimentação. A cerâmica a base de
dissilicato de lítio apresenta a uma característica de ser ácido sensível e sua
adesão é obtida pelo condicionamento ácido e aplicação de silano, com a
aplicação do ácido fluorídrico a superfície da cerâmica passa por uma
modificação química. O condicionamento ácido remove e cria microporos
retentivos, formando uma superfície irregular mais favorável para adesão.
Diante disso, o presente estudo propõe avaliar a influência de dois
diferentes protocolos de condicionamento ácido na rugosidade superficial
de uma cerâmica de dissilicato de lítio. Para a análise foi necessário utilizar
os blocos de dissilicato de lítio, que foram arredondados em máquina de
usinagem, até obter um formato de cilindro. Em seguida os discos foram
polidos em lixas de granulação 280, 400, 800 e 1200. Os discos foram
levados ao interior de forno cerâmico Ivoclar para o processo de
cristalização da cerâmica. Em seguida, os discos foram divididos 3 grupos:
5% (Ácido fluorídrico a 5% por 20 segundos, em seguida, lavados com jatos
de água por 60 segundos, secos com jatos de ar por 30 segundos), 10%
(Ácido fluorídrico a 10% por 20 segundos, em seguida, lavados com jatos de
água por 60 segundos, secos com jatos de ar por 30 segundos), e controle
(sem condicionamento ácido). Depois de concluídos os tratamentos na
superfície das cerâmicas, todos os discos foram submetidos a análise da
rugosidade atrás da perfilometria óptica. Os dados de rugosidade foram
analisados pelo teste Anova (um fator) e de Tukey (p ˂ 0,05). Os resultados
de rugosidade Ra (média e desvio padrão) foram os seguintes: Controle
(54,19± 8,009 ƞm); 5% (76,48± 25,34 ƞm); e 10% (362,3± 196,3 ƞm). Já os
resultados de rugosidade Rq (média e desvio padrão) foram os seguintes:
Controle (78,32 ± 13,84 ƞm); 5% (107,2 ± 41,59 ƞm); e 10% (909,4 ±
504,5 ƞm). Diante dos resultados, pode-se concluir que os dois diferentes
protocolos de condicionamento ácido produziram alterações significativas
na rugosidade superficial de cerâmica de dissilicato de lítio, sendo que o
grupo 10% produziu os maiores valores estatisticamente significativo em
relação aos demais grupos.
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ANÁLISE SOBRE SEMÁFORO NUTRICIONAL EM RÓTULOS DE
ALIMENTOS
ELIZA LOPES; MICHELE APARECIDA; ELIANA DE SENA ALARCON

RESUMO
O rótulo nutricional tem por finalidade principal atuar em benefício do
consumidor, orientando sobre as propriedades dos alimentos, quanto à
qualidade e escolha pelo alimento que melhor se enquadre na sua dieta, e
quanto mais o sistema de rotulagem nutricional é clara e simples a escolha
do alimento, ocasiona a redução do risco de doenças crônicas. O sistema de
semáforo nutricional analisa individualmente as concentrações de gorduras,
gorduras saturadas, açúcares e sódio que cada produto apresenta,
utilizando as cores do semáforo de trânsito para indicar excesso, moderação
ou quantidade adequada de cada nutriente em 100g ou miligramas de
produto. O objetivo do presente trabalho é realizar análise comparativa dos
rótulos alimentares padrão de barra de cereais por um rótulo para o modelo
de Semáforo Nutricional que utiliza cores (verde, amarelo e vermelho) para
traduzir as informações sobre o teor de açúcares, gordura e sódio dos
produtos. O método aplicado ao trabalho, visou que diante a atualidade
uma questão vem se colocando de maneira cada vez mais consistente,
quando se discutem os efeitos que o sistema de rotulagem nutricional
impacta a compreensão do consumidor, frente à leitura das informações
nutricionais. O estudo ainda não tem resultados reportados, mas esperamos
que a proposta aplicada em relação ao sistema de semáforo nutricional
pode apresentar um efeito positivo como um forte instrumento de apoio ao
consumidor no momento de decisão da compra de alimentos mais
saudáveis, por ser de fácil compreensão e de maneira mais fácil para leitura
do rótulo alimentar.
Palavras-chave: Alimentos; Análise; Rótulo nutricional.
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ARQUITETURA GEOBIOLÓGICA: O SER HUMANO E A SAÚDE DO
AMBIENTE CONSTRUÍDO
CELSO LEDO MARTINS

RESUMO
A humanidade, desde os primórdios, fez do simples abrigo a sua proteção e
arquitetura. Entretanto, unir materiais construtivos e se proteger não basta.
É necessário que se atente quanto à qualidade do espaço construído.
Partindo do princípio que os materiais, sejam eles quais forem, utilizados em
uma obra, são formados de moléculas e átomos, estes, por sua vez são
condutores de energia. A Física Quântica tão bem tem demonstrado, até por
meio de uma linguagem mais acessível à população, que os materiais
influenciam na saúde, no bem estar e na vida das pessoas. O homem da
Antiguidade já sabia da importância correta não só do lugar ideal para a
construção, mas também de que materiais poderiam utilizar, visto que
forma, espaço e composição criado, influenciavam e influenciam ainda hoje
em sua vida. Mais recentemente, no século XX é que essas preocupações
retomaram a pauta e renasce o conhecimento adquirido através dos tempos
com o nome de Arquitetura Geobiológica. Sendo assim, “Geobiologia” é a
palavra cujo significado é composto por “geo” (“terra”) e “bio” (“vida”) e
que é a ciência que estuda da influência da terra sobre a vida.
Pesquisadores como Ernst Hartmann, Manfred Curry, Dr. Peyré trouxeram a
público a importância das Redes Globais de campos energéticos da Terra,
assim como as patologias referentes a estudos de casos. No Brasil um dos
grandes estudiosos é Allan Lopes Pires. Índia, China e Espanha são alguns
dos países onde mais se tem estudado essa área da Arquitetura e suas
implicações projetuais e os reflexos patológicos e profiláticos para as
pessoas. A preocupação com a qualidade dos espaços arquitetônicos
projetados requer atenção espacial e aplicada dos conhecimentos técnicos e
práticos da Arquitetura Geobiológica. Necessário se faz então cada vez mais
o estudo e aprofundamento desse conhecimento, não só no meio
acadêmico, ainda pouco estudado no Brasil, assim como a utilização nas
edificações, como minimizador das atuais patologias tão presentes nas
cidades atuais ditas modernas. O estudo científico, as comprovações
aplicadas (como no caso particular comprovado pessoalmente em meu
corpo), a análise dos ambientes prévios para a posterior implantação de
uma edificação, ou mesmo da remediação de algo existente é fundamental.
Para tal o arquiteto necessita fazer uso metodológico dos procedimentos
necessários, assim como o domínio dos instrumentos básicos para detecção
energéticas de campos radiantes. A análise prévia de um terreno pode
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nortear muito o arquiteto na melhor implantação da edificação, assim como
a definição da melhor forma arquitetônica (Energia da Forma), materiais
menos radiativos, espaços com menor geração de energias não salutares
(Verde Negativo), entre outras orientações. No caso de edificações já
construídas, a melhor orientação profissional do arquiteto que trabalha com
os conhecimentos da Arquitetura Geobiológica podem ser úteis para a
atenuação das doenças físicas geradas por uma arquitetura não tão bem
previamente elaborada. A busca incessante de uma melhor qualidade dos
espaços construídos, tendo em vista atualmente a geração de muitos
campos eletromagnéticos criados principalmente por equipamentos
elétrico-eletrônicos têm causado patologias nas edificações e alterado
comportamentos humanos, além de deixar marcas físicas nos corpos de
pessoas pelo desconhecimento do tema por grande parte da população. Há
atualmente uma boa literatura que apresenta cases sobre o assunto, assim
como nós mesmos já comprovamos em consultorias em empresas,
instituições e moradias de como o bom emprego da Geobiologia pode
auxiliar na saúde e bem-estar das pessoas. Necessário se faz no Brasil, e
principalmente nas universidades, a divulgação, o ensino e a preparação
dos arquitetos para o emprego dos conhecimentos da Arquitetura
Geobiológica para o projeto de edificações mais saudáveis às pessoas e
população em geral neste século.
Palavras-chave: Arquitetura; Saúde; Bem-estar
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AS INFERÊNCIAS DA BRANQUIDADE NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO
DAS IDENTIDADES CULTURAL, SOCIAL E INDIVIDUAL DOS SUJEITOS
NEGROS: UMA VISÃO DA PSICOLOGIA
THAISY REGIANE FERREIRA FERRAZ; SARA CARLOS DA SILVA; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
Passaram-se 130 anos de abolição no Brasil, mas as ressonâncias do
período escravocrata persistem na sociedade brasileira, o negro tem sua cor
de pele utilizada como principal elemento de estigmatização, incidida por
meio do racismo, que dificulta o diálogo entre os diferentes grupos que
compõe a sociedade brasileira, pois cria fronteiras simbólicas rígidas,
estabelecendo binarismos identitários, ou seja, uma identidade do que é ser
negro contraposta ao que é ser branco, ideias baseadas em estereótipos
negativos para os primeiros e positivos para os últimos. O trabalho objetiva
descrever e discutir sobre a ideologia da branquitude, que constitui uma
importância negativa na constituição da identidade do sujeito negro. O
projeto faz uso da revisão bibliográfica da literatura que aborda estas
questões como método. Para isso foram pesquisadas e encontrados 15
livros e outros 20 trabalhos (13 artigos acadêmicos, cinco teses de
doutorado e duas dissertações de mestrado, num total de 35 obras, nas
plataformas Bvspsi e Scielo. Os resultados do presente estudo indicam que
a ideologia da branquitude, manifestada por meio do racismo, interferem de
forma negativa na construção das identidades (cultural, social e individual)
do sujeito negro, assim como traz importante sofrimento psíquico. Essa
discriminação direcionada à estética negra, quase que impreterivelmente é
introjetada por todos os indivíduos da sociedade, interferindo diretamente
na construção da identidade das crianças negras, fazendo com que estas,
na luta contra a negritude em favor do ideal do branco, tentem reverter à
situação biológica do corpo, por meio de técnicas de correção física,
deixando-se contaminar pela ilusão de poder interferir sobre o patrimônio
genético, mediante o emprego de artefatos mecânicos aplicados à
superfície corporal, como estratégia para serem aceitas e minimizarem de
alguma forma, as discriminações raciais sofridas constantemente. Essa
dimensionalidade singular torna a condição do negro impossível de ser
simetrizada a uma condição de branco, e para o negro isso se torna um
sofrer dentro do próprio corpo. Essas inferências determinarão formas
particulares de constituição da dimensão psíquica, envolvendo certas
configurações de sentido, que caracterizam para o negro, a condição
subjetiva. Pautadas nas premissas da valorização de uns (brancos) em
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detrimento de outros (não-brancos), as imagens circuladas nos meios de
comunicação fazem o serviço de perpetuação das imagens estereotipadas
do sujeito negro desqualificado e, do branco como ideal carregado de
qualidades positivas. As questões apontadas são importantes e não devem
ser negligenciadas por toda a sociedade, o papel da psicologia, dentro
deste contexto, como ciência e prática profissional, é fundamental para a
promoção do bem estar biopsicossocial desta população, bem como agente
atuante de provocações e discussões de políticas públicas mais isonômicas
para a sociedade brasileira.
Palavras-chave: Racismo; Branquitude; Identidade; Psicologia.
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AS RELAÇÕES ENTRE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES
SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA
AMANDA GRAZIELA HOLANDA DOS SANTOS; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
A realização de cirurgias bariátricas vem crescendo no Brasil, devido ao
aumento do número de pessoas obesas e com morbidades relacionadas ao
aumento do peso. Por outro lado, se considera que os pacientes submetidos
à cirurgia bariátrica, em geral, têm maior predisposição à alterações
psicológicas, particularmente a ansiedade e depressão, devido à cirurgia ser
invasiva e as significativas mudanças comportamentais posteriores ao
procedimento cirúrgico. O objetivo deste trabalho é descrever e discutir
sobre a atuação do psicólogo e a contribuição da Terapia Cognitiva
Comportamental (TCC) sobre a depressão e ansiedade em pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica. Para a elaboração deste projeto, foi
realizado um levantamento bibliográfico, utilizando-se rastreamento em
publicações científicas e pesquisa em livros específicos, que relatam as
relações entre ansiedade e depressão a paciente submetido que abordam
estas questões. Os resultados, em andamento se referem aos estudos
encontrados em seis livros e 54 artigos científicos datados desde o ano de
1990 até o ano 2017, totalizando 60 trabalhos. Estes estudos apontam que
os pacientes que se submetem a cirurgia bariátrica têm grandes chances de
desenvolver alterações comportamentais, sendo que as mais características
são ansiedade e a depressão, desse modo é de grande valia os processos
de avaliação clínica e psicológica minuciosa e criteriosa, para que assim
possam ser minimizados os impactos relacionados a estas complicações. A
ansiedade contribui diretamente para o aumento de peso durante o
processo que antecede ao procedimento cirúrgico e com o reganho de peso
no período pós-operatório, devido à modificação dos hábitos alimentares,
juntamente com o procedimento cirúrgico, apresenta uma elevação nos
níveis de ansiedade. Assim, estudos que apontam a ligação com distúrbios
do comportamento, reforçaM que a ansiedade pode ser caracterizada como
um sintoma que muitas vezes está associado a transtornos alimentares.
Também foi observado que após a realização dos procedimentos cirúrgicos,
há uma maior ocorrência dos sintomas depressivos. Com esta grande
prevalência de transtornos de ansiedade a de transtornos depressivos em
pacientes que se submetem ao procedimento de cirurgia bariátrica, é
possível observar uma correlação entre os transtornos, reforçando a
importância do acompanhamento psicológico no pós-operatório de
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pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Desse modo também é
enfatizado que a atuação do profissional de psicologia, na abordagem da
TCC, se torna eficaz no tratamento contra obesidade, auxiliando o paciente
a
criar possibilidades de
reestruturação na organização de rotinas,
construção de pensamentos, crenças, buscando reorganizá-las segundo a
nova perspectiva de vida do paciente. Com base nestes estudos se pode
entender que o acompanhamento psicológico em todo o processo de
preparo pré-operatório e pós-operatório é importante, para que, durante a
avaliação e tratamento psicológico sejam sanadas as demandas psíquicas
existentes. O procedimento cirúrgico não se dá somente pelo fato de reduzir
a capacidade do estômago, para isso existe um contexto associado à equipe
multidisciplinar, existindo evidências que a assistência psicológica é
importante neste processo, principalmente durante o processo pósoperatório, já que em muitos casos encontra-se resistência à nova rotina de
vida.
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica; Psicologia; Obesidade.
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ASPECTOS DA RELAÇÃO ENTRE MÃE E FILHA
JOYCE BRAZ DE ANDRADE; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; TATIANA
TOGNOLLI BOVOLINI

RESUMO
A figura materna por estar presente em muitas teorias psíquicas e, sendo de
grande importância para construção do sujeito, torna-se cada vez mais
necessário o entendimento do seu papel e as consequências que um
relacionamento negativo pode acarretar. Como é a relação da mãe com a
filha? Seria esta uma relação conflituosa ou somente de amor? O que a
teoria pode nos trazer para auxiliar na compreensão das relações entre
mães e filhas? O tema apresentado é pouco explorado, aumentando a
importância do estudo para compreensão desta relação ambivalente. Lacan
e Freud formulam que a relação entre mãe e filha vai além de uma relação
conflituosa, utilizaram termos como Devastação e Catástrofe para justificar
os conflitos e esclarecer as raízes desta relação. Como tal relação envolve
duas figuras femininas, cada uma em seu tempo, com suas características
subjetivas, surgem situações e conflitos, muitas vezes inconscientes, que
podem trazer sofrimento para a mãe ou para a filha. Assim, o objetivo do
presente estudo é discutir os aspectos psicológicos acerca da relação mãe e
filha. Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica exploratória. O
desenvolvimento do trabalho foi articulado por meio do procedimento
técnico bibliográfico, desse modo, o propósito da pesquisa bibliográfica e o
levantamento da literatura foi realizado junto a sites de pesquisas, livros,
periódicos e revistas e bibliotecas, com a finalidade de verificar os fatores
psicológicos existentes na relação mãe e filha. Os principais resultados se
referem a dois artigos científicos e seis livros, num total de oito referências.
A partir dos resultados obtidos e após a análise do material teórico
observou-se que de maneira geral, a relação entre mãe e filha é carregada
por conflitos devido à competição entre ambas para com a figura paterna na
fase edipiana, devido a projeção da mãe sob a filha dos seus desejos e
sonhos não concretizados e devido à dificuldade em que a filha enfrenta
entre buscar sua própria identidade ou sucumbir aos desejos de sua mãe.
Entretanto, tais conflitos carregam também o amor, ao desejo inato da mãe
em desejar somente o que há de bom para a filha e ao respeito da filha a
sua mãe, aquela a quem ela considera como ser onipotente e que coloca
como um ser acima de todas as coisas, sendo por este amor, a filha capaz
de abrir mão de suas necessidades para realizar os sonhos de sua mãe. As
considerações possíveis, por ora, são que existem conflitos na relação mãe
e filha devido à competição existente entre ambas e devido ao narcisismo
materno presente, o que pode acarretar em pressões para que a filha
realize desejos não satisfeitos da mãe.
Palavras-chave: Família; Maternidade; Narcisismo materno
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA SAÚDE MENTAL
DÉBORA MIRANDA DE MORAIS; FERNANDA DOS SANTOS BATISTA;
ANDRÉ WILLIAN HOLLAIS; CAUÊ SANTOS LIMA; FERNANDA MARIA
DUARTE RODRIGUES; ALEXANDRE RODRIGUES; SUELI YURIKO
YOSHIDA; HERON FERNANDES VIEIRAS TORQUATO

RESUMO
Atenção Farmacêutica é um modelo de prática farmacêutica que
compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades,
compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças e na
promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É
a interação direta com o paciente, que visa uma farmacoterapia racional e a
obtenção de resultados definitivos e mensuráveis, buscando a melhoria da
qualidade de vida. Essa interação envolve concepções do paciente,
respeitando suas especificidades biopsicossociais, na busca da integralidade
das ações de saúde. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a
importância da atenção farmacêutica na saúde mental, com foco principal
nos pacientes com transtorno esquizofrênico. Trata-se de um trabalho
teórico de revisão sistemática da literatura, considerando o elevado o
número de pessoas com transtornos mentais associado ao fato da prática
farmacêutica junto à população portadora de tais afecções, em especial a
esquizofrenia, ser extremamente reduzida ou pouco divulgada. Também, ao
fato de que diversos tratamentos cuja eficácia na maioria das vezes não
supera os efeitos colaterais, tendo em vista que cada paciente apresenta
características reativas próprias, e que a falta de orientação atrapalha a
adesão, consequentemente fazendo com que os pacientes que não são
orientados de forma correta venham a interromper o tratamento. Outro
ponto discutido neste trabalho é a dificuldade de identificar de forma
detalhada como ocorrem às intervenções farmacêuticas na área da saúde
mental implicando de forma direta no cuidado aos pacientes com
transtornos mentais. Expor a falta de conhecimento nos tipos de
abordagens utilizados com pacientes que apresentam estas peculiaridades
e outros aspectos citados é preponderante para a construção de um projeto
de Atenção Farmacêutica em Saúde Mental.
Palavras-chave: Atenção farmacêutica; Saúde mental; Esquizofrenia.
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ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NO AMBIENTE HOSPITALAR
DIÓGENES BIANCHI; DIBHA ESCATE; DIEGO DINIZ; ALEXANDRE
RODRIGUES; ANDRÉ WILLIAN HOLLAIS; FERNANDA MARIA DUARTE
RODRIGUES; HERON TORQUATO; CAUÊ SANTOS LIMA

RESUMO
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os sistemas de atenção à
saúde são compostos de atividades que têm como intuito impulsionar,
restabelecer e manter a saúde de uma população. Para que possam resultar
em benefícios a Atenção Básica à Saúde (ABS), deve ser reformulada, em
Redes de Atenção à Saúde, ou seja, ter capacidade para solucionar mais de
85% dos problemas de saúde de sua população. Para assegurar o adequado
uso de medicamentos o farmacêutico deve ter a destreza para atuar em
todo o conjunto dos processos que envolvem os medicamentos, desde a
etapa de prescrição (colaborando com os médicos), liberação,
administração (provendo informação à equipe de Enfermagem sobre como
a administração de forma segura) e monitoramento (de reações adversas e
da efetividade dos mesmos prescritos). Assim, vê-se a necessidade de
explorar os problemas relacionados à temática e a importância da atuação
do farmacêutico clÍnico em meio aos mesmos. Avaliar os problemas
relacionados a medicamentos e validar um questionário elaborado com
base na metodologia Dáder é o objetivo. A partir do conhecimento obtido
com a leitura de artigos e utilizando como base o manual de seguimento
farmacoterapêutico (método Dáder), foi elaborado um questionário com 20
perguntas a serem realizadas para voluntários que se enquadram nos
seguintes critérios de inclusão: alfabetizado, com idade entre 18 e 90 anos,
ambos os gêneros, em tratamento com medicamento(s) de uso contínuo e
ser residente da cidade de Mogi das Cruzes, com a finalidade de avaliar
problemas relacionados a medicamentos e demonstrar a importância do
farmacêutico no acompanhamento da farmacoterapia. Este estudo será
realizado entre os meses de Junho a Agosto de 2018, e serão selecionados
50 voluntários para participar do estudo através de contato pessoal pelos
pesquisadores. Após o contato serão informados de todos os procedimentos
da pesquisa e deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, para participar. Projeto submetido ao comitê de ética,
aguardando parecer para dar continuidade a pesquisa. Através da atenção
farmacêutica é possível evitar os problemas relacionados a medicamentos.
Palavras-chave: Farmacêutico clínico; Acompanhamento
farmacoterapêutico; Método dader.
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AVALIAÇÃO DA MAGNITUDE DO PROCESSO DE DEPENDÊNCIA A
NICOTINA ESTABELECIDA EM UNIVERSITÁRIOS DA SAÚDE
MICHELE ROSA TEIXEIRA; BEATRIZ VITAL REIS; ANDRÉ WILLIAN
HOLLAIS; ALEXANDRE RODRIGUES; FERNANDA MARIA DUARTE
RODRIGUES; HERON TORQUATO; CAUÊ SANTOS LIMA

RESUMO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve o tabagismo como a maior
causa de morbidade e de mortalidade em muitos países. A frequência do
consumo está associada diretamente a dependência da nicotina, droga
psicoativa capaz de alterar o comportamento e induzir ao hábito de fumar.
A nicotina é o principal composto presente nos produtos derivados do
tabaco, suas propriedades neurolépticas conduzem a dependência e os
fatores decorrentes dela, inclusive a síndrome de abstinência. Cerca de 70%
dos fumantes relatam desejo de parar de fumar, nos quais apenas 5 %
destes atingem o objetivo. Uma das principais estratégias para reduzir o
consumo desde o primeiro contato é a conscientização e campanhas
educacionais que enfatizam a prevenção e alternativas de tratamento,
através da aplicação do método quantitativo do teste de Fagerstrom.
Avaliar a magnitude do processo de dependência a nicotina. O estudo será
realizado com estudantes da área da saúde no Centro Universitário
Brazcubas em Mogi das Cruzes, com cerca de 100 voluntários que serão
convidados a participar do estudo através de contato pessoal pelas próprias
pesquisadoras. Os voluntários serão devidamente informados sobre os
procedimentos e objetivos deste estudo através do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados será realizada através
de questionários sendo eles o questionário 1: dados pessoais e se ocorreu o
abandono do cigarro através de algum medicamento. E o questionário 2
teste de Fagerstrom : para a interpretação quando são conceituados três
níveis de dependência. O trabalho foi submetido ao comitê de ética, até o
momento aguardando parecer para início da pesquisa. Espera-se, assim,
ajudar os estudantes da área de saúde no tratamento da dependência
nicotínica através da atenção farmacêutica.
Palavras-chave: Nicotina; Fagerstrom; Dependência
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BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NA REDUÇÃO DE
SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO
LUCAS KENJI IKEMATU GUIMARÃES; LUIS SÉRGIO SARDINHA; VALDIR
DE AQUINO LEMOS

RESUMO
A prática do treinamento de força, popularmente chamado de musculação,
tem se tornado cada vez mais frequente entre pessoas de todas as idades;
jovens, adultos e até mesmo as pessoas que estão na fase da melhor idade.
Assim como a prática de exercícios tem sido muito mais frequente na
atualidade, as manifestações de transtornos de ansiedade e depressivos
também tem sido muito frequentes entre o mesmo público, em todas as
faixas etárias. O exercício físico, especificamente a modalidade do
treinamento de força, proporciona liberação de substâncias, como, por
exemplo, a endorfina e dopamina, que causam bem estar, relaxamento e
tornam o indivíduo praticante mais disposto. A prática deste treinamento,
quando realizado de forma constante, pode auxiliar no bem estar tanto
físico e mental, pois libera substâncias que auxiliam na redução nos
sintomas de ansiedade e depressão. O objetivo é descrever como a prática
do treinamento de força pode auxiliar na melhora dos sintomas de
ansiedade e depressão. O presente trabalho foi realizado com base em
pesquisas bibliográficas acerca dos temas abordados. Para compor o
material deste trabalho, foram usados livros e artigos científicos acerca do
tema. As pesquisas para a realização deste trabalho até então envolvem
dois livros e 15 artigos a respeito dos temas musculação, ansiedade e
depressão, totalizando 17 obras. Notou-se, por meio das pesquisas, que os
benefícios da prática do treinamento de força na redução dos sintomas de
ansiedade e depressão são diversos; além da saúde física, aumento de
disposição e energia, também ocorre aumento na produção de dopamina e
serotonina, substâncias responsáveis por melhorar o humor, dar ânimo e
disposição ao indivíduo. Quem sofre com transtornos depressivos tem como
sintomas característicos o desânimo, falta de vontade na realização de
qualquer tipo de tarefa; das mais simples às mais complexas. Sofre também
com falta de perspectiva para o futuro; e a musculação, quando praticada
de forma constante, pode auxiliar revertendo alguns destes sintomas, pois a
medida que ocorre a liberação de dopamina e serotonina pelo corpo, o
indivíduo vai se sentindo mais disposto, animado e isto implica numa
melhor qualidade em relação à saúde mental. Com a ansiedade, os
sintomas característicos são a agitação, vivência no futuro, dificuldade em
manter o foco, excesso de pensamentos, que muitas vezes podem ser
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torturantes; medo, insônia, taquicardia, dentre outros. A prática do exercício
físico auxilia o indivíduo a manter-se psicologicamente equilibrado; que a
agitação seja reduzida, bem como os demais sintomas, de forma
progressiva. Os trabalhos consultados até este momento apontam para os
benefícios da prática do treinamento de força na redução dos sintomas de
ansiedade e depressão, demonstrando que a prática regular pode ser uma
forma eficaz de aliviar os sintomas causados por estes transtornos mentais.
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CIÚME E TRANSTORNO MENTAL
ROGERIO APARICIO DO PRADO; LUÍS SÉRGIO SARDINHA

RESUMO
Um ponto muito relevante, ao estar de frente com uma pessoa investida
pelo ciúme seria observar se suas preocupações são racionais ou não e se
existem prejuízos ou limitações. Sendo que, geralmente o tamanho do
prejuízo acarretado é proporcional ao grau da patologia e suas
preocupações são compreensíveis. Em seguida é preciso entender a
psicopatologia do sintoma, buscar a diferença, e entender se o sintoma é
uma ideia obsessiva ou um delírio do indivíduo. É preciso também avaliar o
grau de crítica da pessoa com suas preocupações, mesmo que o
companheiro esteja de fato cometendo traição o indivíduo pode estar
delirando. Isso acontece quando sua crença na traição está fundada em
atos ou acontecimentos que não se justifica. Por meio deste trabalho
procura - se entender o que leva o indivíduo a apresentar um ciúme
doentio. Como se pode identificar o ciúme considerado normal do ciúme
doentio? O que leva uma pessoa a ter ciúme? Como o ciúme afeta o
matrimônio? Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa
bibliográfica, levando em consideração a relevância do tema e também a
autenticidade e a veracidade do material levantado e estudo. Para melhor
realização deste trabalho, foram realizadas consultas em registros,
materiais publicados, verificações de textos, livros, artigos científicos e
materiais da internet. Por meio deste trabalho pode - se dizer que o ciúme é
uma emoção caracterizada pela ausência de segurança e também de
confiança em si próprio, que leva o indivíduo a ter um medo exagerado e,
muitas vezes imaginário, de perder o objeto amado. Todos já tiveram em
algum momento da vida este sentimento em um nível de menor grau e
souberam administrar em sua vida. Quando isso não acontece, pode
atrapalhar o relacionamento do casal e ocasionar problemas muitas vezes
emocionais e físicos, por atingir o psicológico. O trabalho buscou esclarecer
alguns conceitos e contextos sobre o ciúme patológico, principalmente os
ciúmes ocorridos em um relacionamento amoroso. Já que muito são os
casos ocorridos em uma relação a dois, porém, se vê à importância de
delinear o contexto do ciúme no matrimônio e como este pode dificultar a
qualidade desta relação e na vida como um todo. Há várias maneiras de
tratamento para o indivíduo com ciúme patológico, várias terapias, mas
inicialmente é necessário que o indivíduo entenda que tem uma doença e
que precisa de tratamento.
Palavras-chave: Ciúme patológico; Relacionamento; Infidelidade.
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COMPARAÇÃO DA FISIOLOGIA DO ESTRESSE EM PROFESSORES E
COMPORTAMENTO ÉTICO
ROGERIO DA SILVA COELHO; FRANCISCO ITAPEMA NETO

RESUMO
O estresse pode ser definido como um estado antecipado ou real de ameaça
ao equilíbrio do organismo, que visa a busca do equilíbrio através de um
conjunto de respostas fisiológicas e comportamentais. Muitos autores
discutem a necessidade de reorganização das rotinas diárias, a partir das
evidências sobre os ritmos de desempenho cognitivo em humanos. A falta
de uma organização diária pode resultar em prejuízos para o rendimento
escolar, menor produtividade e até mesmo um maior risco de acidentes e
aparecimento de doenças como a depressão e ansiedade. Um melhor ajuste
entre os ritmos biológicos e as rotinas sociais poderia contribuir para
aprimoramento do desempenho humano, com impacto positivo sobre a
rotina. As questões éticas, entendidas como dimensões complexas e
integradoras, nas quais, se imbrica o racional e o emocional, o afetivo e o
intuitivo, o pensamento e a ação, o objetivo e o subjetivo, extravasam a
reflexão sobre os valores dos indivíduos e das comunidades, contribuindo
para que aí equacionem os seus sentidos individuais e coletivos. Assim,
temos como objetivo avaliar os diferentes níveis de estresse presentes nos
professores, associando com o cronotipo de cada voluntário, sua qualidade
de sono, qualidade de vida, sua resiliência, ansiedade e depressão. Trata-se
de uma pesquisa de campo de caráter quanti-qualitativo, quando serão
analisados 200 professores de rede pública e particular. O estudo desta
população trará informações para possíveis ações preventivas na
Universidade e também em escola pública, a correlações dos pontos
avaliados, poderá esclarecer as relações entre estes fatores e contribuirá
para as contínuas discussões que envolvem o tema.
Palavras-chave: Estresse; Ética; Síndrome de burnout.
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CONTROLE DE QUALIDADE FISÍCO-QUÍMICA DO LEITE UHT
ADRIELE APARECIDA DOS SANTOS; LEANDRO VINICIUS CECCON
MELO; FERNANDA MARIA DUARTE RODRIGUES; ALEXANDRE
RODRIGUES; ANDRÉ WILLIAN HOLLAIS; CAUE SANTOS LIMA; HERON
FERNANDES VIEIRA TORQUATO; SUELI YOSHIDA YURIKO

RESUMO
O leite é um líquido branco com um odor suave e sabor doce. É produzido
através da glândula mamária de mamíferos para alimentar a sua prole. O
leite e seus derivados merecem grande atenção por possuírem um grupo de
alimentos de grande valor nutricional, uma vez que são fontes consideráveis
de proteínas de grande valor biológico, além de conterem vitaminas e
minerais. O consumo habitual desses alimentos é recomendado,
principalmente, para que se atinja a adequação diária de ingestão de cálcio,
um nutriente que, dentre outras funções, é fundamental para a formação e
a manutenção do sistema esquelético do organismo. Em média, o leite de
vaca possui 87% de água e 13% de componentes sólidos, divididos entre
cerca de 4% a 5% de carboidratos, 3% de proteínas, 3% a 4% de lipídios
(em sua maior parte encontram-se saturados), 0,8% de minerais e 0,1% de
vitaminas. Por esse motivo o presente trabalho tem como principal foco a
realização de análises comparativas entre duas marcas de Leite UHT
vendidas em Supermercados da região do Alto-Tiete visando suas
propriedades Físico-Químicas. Serão analisadas duas marcas de Leite
Integral dentro do prazo de validade de diferentes lotes para as análises
físico-químicas. O objetivo é avaliar aspectos físico-químicos do leite UHT e
comparar os resultados com os padrões da legislação vigente. Para a
realização das análise físico-químicas no LEF foram utilizados procedimentos
adaptados pela IN 62/2011 – IN nº 68 – 12/12/2016 (Métodos Analíticos
Oficiais para Analises Físico-químicas para controle de Produtos de Origem
Animal e Água). Os testes terão como princípio avaliar as características
físico-químicas do leite e comparar duas marcas distintas, a fim de qualificálas de acordo com legislação vigente; serão eles: Teste de acidez;
Densidade; Fosfatase, Peroxidase e Características organolépticas. Esperase a obtenção dos resultados positivos dentro dos parâmetros aos testes
realizados no leite UHT, seguindo por sua vez as características da
legislação que o cerca, para qualificá-lo apto ao consumo. O trabalho se
encontra e fase preliminar, em coleta de dados.
Palavras-chave: Leite; Uht; Testes físico-químicos.
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CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE LEITE UHT
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DUARTE RODRIGUES; ALEXANDRE RODRIGUES; ANDRÉ WILLIAN
HOLLAIS; CAUE SANTOS LIMA; HERON FERNANDES VIEIRA TORQUATO;
SUELI YOSHIDA YURIKO

RESUMO
O leite é considerado um dos alimentos mais completos em termos
nutricionais e fundamentais para dieta humana. A Sociedade Brasileira de
Alimentação e Nutrição, mostra a importância do consumo de leite no atual
cenário brasileiro. O leite de vaca possui 87% de água e 13% de
componentes sólidos, divididos entre cerca de 4% a 5% de carboidratos, 3%
de proteínas, 3% a 4% de lipídios, 0,8% de minerais e 0,1% de vitaminas
(AMANCIO et al.,2015). A Portaria nº 370, de 04 de setembro de 1997,
define leite UHT como leite homogeneizado submetido durante 2 a 4
segundos a temperatura entre 130ºC e 150ºC, em processo de fluxo
contínuo, e imediatamente resfriado à temperatura inferior a 32ºC,
envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e
hermeticamente fechadas (TAMANINI, 2012). O trabalho tem como objetivo
avaliar a qualidade microbiológica de 2 marcas de leite UHT. Para os
métodos usaremos contagem em placa para Staphylococcus aureus,
bactérias aeróbias mesófilas, (UFC/ml). As amostras serão homogeneizadas,
diluídas em série, em solução salina, plaqueadas sobre um meio ágar Plate
Count e incubadas. Para coliformes fecais e totais usaremos a técnica do
Número Mais Provável. Agitaremos o frasco contendo água e semearemos
volumes de 10 ml em cada tubo de Caldo Lactosato (CL) de concentração
dupla; a seguir semearemos 1ml na primeira série de CL concentração
simples e 0,1ml na segunda série e os tubos serão incubados por 24-48h a
37°C. A partir de cada tubo positivo, semearemos 0,1 ml para Caldo verde
Brilhante e 0,1 ml para caldo EC separadamente. Incubaremos os tubos de
Caldo verde Brilhante por 24-48h á 37°C e então iremos verificar o número
de tubos positivos, consultando a tabela de NMP (coliformes totais).
Incubaremos o caldo EC por 24h a 44,5°C em banho maria, e após a
incubação verificaremos os tubos positivos para saber o NMP de coliformes
fecais. Se houver a presença e coliformes fecais, será evidenciada pelo
crescimento da produção de gás nos tubos. Anotaremos os resultados e
consultaremos na tabela de NMP. Para coliformes totais o resultado será
identificado pela ocorrência de reação ácida (coloração amarelada) ou pela
produção de gás retirada no tubo de Durhan com caldo laurel tripose. Para
Staphylococcus aureus, bactérias aeróbias mesófilas, aeróbias mesófilas, os
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resultados serão obtidos através da contagem de todas as colônias visíveis,
se houver o crescimento das mesmas. A RDC nº 12, DE 02 DE JANEIRO 2001
estabelece que leite UAT (UHT) e produtos à base de leite UHT em
embalagens herméticas, após 7 dias de incubação a 35-37ºC de embalagem
fechada, não deve apresentar microrganismos patogênicos e causadores de
alterações físicas, químicas e organolépticas do produto, em condições
normais de armazenamento. O trabalho se encontra em fase preliminar, em
coleta de dados.
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CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL E O PROCESSO DE
REVELAÇÃO ÀS MÃES: UMA ANÁLISE PSICOLÓGICA
ANA PAULA RABELO PINTO; TATIANA TOGNOLLI BOVOLINI; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
O abuso sexual infantil é um assunto que vem sendo discutido com muita
ênfase atualmente, pois podem acarretar problemas físicos e psicológicos à
criança e suas respectivas famílias. Pode ser considerado abuso sexual
infantil, qualquer situação na qual a criança é usada para satisfazer o desejo
do outro. Essa violência pode ocorrer dentro da família da vítima ou fora
dela, por pessoas próximas à criança. A mãe da vítima tem um papel
fundamental após a descoberta de abuso, pois na maioria dos casos é ela a
primeira pessoa a saber, por ser, geralmente, quem a criança mais confia. O
objetivo deste trabalho foi descrever e discutir sobre o abuso sexual infantil,
além do processo de revelação às mães, com ênfase nos problemas
psicológicos causados às mães de crianças abusadas. O presente projeto é
caracterizado como uma revisão bibliográfica da literatura que aborda estas
questões. Para este trabalho foram pesquisados quarenta e nove artigos
científicos, cinco livros, duas leis e vinte teses e dissertações, publicados
entre 1990 e 2017. As bases de dados utilizadas foram Google Scholar e
Scielo. Nestes trabalhos foram encontrados estudos que proporcionaram
estudos sobre a revelação do abuso sexual infantil às mães, a definição de
abuso sexual, definição de criança, o papel do psicólogo diante desta
situação, a importância deste profissional e a relação entre abuso sexual
infantil e psicologia. Todos estes sites foram pesquisados e estudados em
português. Os resultados do presente apontam que, a mulher, em geral, é
percebida, culturalmente, como quem mais pode e deve zelar por toda a
família, é ela quem desempenha o papel de mãe, esposa, dona de casa e
cuidadora do lar. Isto decorre de tempos antigos, quando o papel feminino
era como o de uma escrava do homem, este deveria ser sempre servido por
ela e a mesma acatar todas as ordens do esposo. Já na atualidade a mulher
desenvolve outros papéis, outros posicionamentos, pois muitas delas se
tornam provedoras da família. No entanto, muitas vezes ela ainda é vista
como a defensora do lar, quem cuida e protege o filho. Diante desse cenário
as mães tendem a sentir muita culpa quando algo dá errado em suas
famílias, como o abuso sexual incestuoso, bem como são questionadas
quanto ao papel de mãe. As mães de crianças vítimas de abuso sexual são
importantes no processo de revelação e acompanhamento, pois ajudam na
recuperação do(a) filho(a). Porém, cada uma tem um modo de lidar com
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essa situação, algumas acreditam no relato de seus filhos e passam a ajudálos neste processo, já outras, se mantém do lado do abusador pensando que
a criança está inventando a situação. Esse processo, de aceitação de que
seu filho(a) está sendo abusado, pode influenciar no prognóstico da criança.
Em outros casos, mães de crianças abusadas sexualmente tendem a
apresentar maior dificuldade para lidar com as crianças, após a revelação
da situação, bem como apresentar mais transtornos mentais que a
população em geral, principalmente se elas também foram abusadas
quando pequenas, ou quando o abuso contra seus filhos ocorre de forma
intrafamiliar. A maior parte das mães sentem dificuldades em se
relacionarem com seus filhos após a descoberta, outras oferecem um
suporte à criança, acolhendo e protegendo. Existem questões e sofrimentos
específicos, que acometem a mãe neste processo. Desta forma a psicologia
se faz importante para ajudar mãe e filho(a), assim como toda a família a
entenderem a gravidade do ocorrido, para que esta situação possa ser
tratada adequadamente.
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DOENÇA PERIODONTAL EM GESTANTES E O NASCIMENTO DE BEBÊS
PREMATUROS E/OU DE BAIXO PESO
CAMILA APARECIDA DA FONSECA; FÁBIO ANTONIO SIGNORINI
SARTORATO

RESUMO
A influência da doença periodontal em outros órgãos e tecidos vem sido
extensamente estudada. O mecanismo que tem sido proposto para este
processo é o de que o aumento de mediadores químicos do processo
imunoinflamatório produzido nesta doença oral poderia interferir
negativamente na fisiologia de outras áreas do corpo humano inclusive
ameaçando a unidade feto-placentária. Como o processo que desencadeia o
início do trabalho de parto permanece obscuro em alguns aspectos e que
boa parte dos fatores de risco ao nascimento prematuro ainda são
desconhecidos existe grande interesse na elucidação desta possível
interação em gestantes. Estudar por meio de revisão bibliográfica a possível
inter-relação entre a doença periodontal em gestantes e o nascimento de
bebês prematuros e/ou com baixo peso. Foram utilizadas as bases de
dados PubMed e Scielo a partir do ano 2000. A busca incluiu artigos
publicados em periódicos em português. Diversos artigos apontam a
possibilidade da associação entre a doença periodontal e o nascimento
prematuro e/ou baixo peso, mas, metodologias muito diferenciadas entre as
pesquisas dificultam a comparação de resultados. Apesar da plausibilidade
biológica consistente encontrada na literatura ainda são necessárias mais
evidências científicas que comprovem esta inter-relação.
Palavras-chave: Periodontite; Nascimento prematuro; Baixo peso ao
nascimento.
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BRUNA RAMOS DIAS; MAYARA CHONTI MASSENA AMORIM;
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ANDRÉ WILLIAN HOLLAIS; CAUE SANTOS LIMA; HERON FERNANDES
VIEIRA TORQUATO; SUELI YOSHIDA YURIKO

RESUMO
No Brasil a regulamentação dos germicidas está a cargo do Ministério da
Saúde, por meio da Divisão de Saneantes Domissanitários (DISAD), que
cuida dos sanificantes e desinfetantes, e da Divisão de Medicamentos
(DIMED) responsável pela normatização dos antissépticos. O primeiro
dispositivo aprovado junto ao Ministério da Saúde foi a Portaria 196 de 1983
que no anexo V estabelece as Normas para seleção de germicidas em
hospitais (ANDRADE, 2007). O álcool possui variadas apresentações que lhe
conferem características próprias, sendo comercializados para diferentes
aplicações como, por exemplo, desinfetante, solvente e combustível,
respectivamente o álcool etílico, o isopropílico e metílico (GRAZIANO, et al.,
2013). Sua atividade ocorre pela desnaturação de proteínas e remoção de
lipídios, inclusive de alguns vírus. Para apresentar sua atividade, o álcool
deve ser diluído em água, que possibilita a desnaturação das proteínas. A
concentração recomendada do álcool etílico é de 70% em peso e com o
isopropílico, entre 60 e 95% (SANTOS, et al., 2002). Para que sejam
eficazes, é necessária à sua aplicação de forma correta, utilizando as
concentrações e o tempo de exposição indicada. O álcool é classificado
como desinfetante de nível intermediário, sendo destinado à aplicação na
desinfecção de superfícies de mobiliários e equipamentos (TIYO, et al.,
2009). Devido a grande variedade de produtos, diferentes aplicabilidades e
formas de aplicação, o respectivo trabalho teve como objetivo avaliar a
eficácia da aplicação de álcool gel 70% em superfícies distintas, sendo um
deles fabricado por estudantes do Centro Universitário Brazcubas em
período de estágio no Laboratório de Especialidades Farmacêuticas e outro
já existente no mercado. Para os produtos foram realizados testes de pH,
viscosidade e aparência, sendo eles compatíveis. A metodologia aplicada foi
análise de crescimento de colônias de bactérias e fungos, em placas de
petri de ágar nutriente e ágar saboraud, sendo a coleta das amostras
realizadas em superfície de laboratório de microbiologia e em pia de
banheiro, antes da aplicação do álcool gel 70% e após sua aplicação de
forma triplicata. Os resultados observados antes da aplicação e após
período de incubação de 07 dias das superfícies foi abundante crescimento
de colônias em placas semeadas, e após aplicação, significativa redução de
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colônias. Desta forma, comprovando assim a eficácia do álcool gel
produzido no Laboratório de Especialidades Farmacêuticas (LEF) do Centro
Universitário Brazcubas, de forma comparativa ao já existente no mercado,
e ambos apresentaram redução significativa de microrganismos em
superfícies.
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ESTRESSE EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO
TRATAMENTO DE PACIENTES TERMINAIS
GABRIELLA SALTI SANTANA; TÂNIA DEL TEDESCO; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
Os profissionais de enfermagem, que atuam no tratamento de pacientes em
estado terminal, apresentam danos provocados pelo estresse. Devido aos
aspectos negativos causados pela Síndrome de Burnout, aplica-se medidas
preventivas frente a esta demanda que assegurem a qualidade de vida no
ambiente de trabalho, como momentos de lazer, promover também o
engajamento das empresas nas medidas de melhoria, a fim de evitar a
síndrome em seus funcionários. O objetivo é descrever as contribuições da
psicologia para diminuir a carga de estresse em profissionais de
enfermagem. O presente projeto é caracterizado como uma revisão
bibliográfica da literatura que aborda estas questões, utilizando-se artigos
científicos e pesquisa em livros específicos, que relatam a importância da
Psicologia e suas técnicas para reduzir o estresse. Os principais resultados
se referem aos estudos encontrados em 24 livros e 41 artigos científicos
datados desde o ano de 1965 até o ano 2015, totalizando 65 trabalhos.
Verificou-se que o estresse em si não é uma doença, sendo inclusive
considerado bom para o melhor funcionamento do organismo quanto às
adaptações necessárias a novas situações. Porém, quando este começa a
apresentar-se de forma negativa ao contexto de vida do sujeito, passa a ser
entendido como patológico, advêm então deste ponto as definições de
eustresse e distresse, tidas como as fases positivas e negativas do estresse.
Percebeu-se pelo estudo em questão que este enfrentamento é uma das
principais fontes estressoras na organização hospitalar. O viver do paciente
em estágio de vida terminal pode desencadear mecanismos na tentativa de
fuga da realidade. Os profissionais que acompanham pessoas à beira da
morte também desencadeiam mecanismos parecidos, acompanhando a
trajetória de seu cuidando, também na tentativa de fuga da realidade.
Quando estes mecanismos são utilizados positivamente, podem contribuir
para melhor adaptação e proteção, mas se são utilizados negativamente,
tornam-se prejudiciais a pessoa que os vivencia. A literatura aponta vários
estudos enfatizando as consequências negativas do estresse no trabalho do
profissional de enfermagem, enfatizando as respostas psicológicas, físicas,
fisiológicas e comportamentais do estresse. O estresse interfere na vida do
indivíduo, causando um esgotamento pessoal no trabalhador de
enfermagem. O estresse também diminui a resistência imunológica do
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indivíduo, tornando-o vulnerável ao desenvolvimento de diversas patologias
às quais já haveria uma pré-disposição. Desta forma, observou-se que o
estresse funciona como um gatilho, possibilitando maior suscetibilidade ao
aparecimento de outras doenças, as quais podem apresentar-se como uma
resposta psicossomática do sujeito. Com base nos resultados descritos no
presente estudo conclui-se que o estresse vem ganhando a cada dia mais
enfoque pela mídia e pela comunidade médica, quando do tratamento de
pacientes terminais. Com o intuito de tratar da real ocorrência do estresse
em ambiente hospitalar, especificamente em profissionais da área da
enfermagem, os pesquisadores buscaram a comprovação da hipótese de
que o tratamento ou o cuidado dispensado a esta clientela poderia acarretar
este transtorno, visto que o trabalho do enfermeiro em si, já é considerado
uma das profissões mais estressantes do mundo. Com o referido estudo
houve a possibilidade de identificar os estressores presentes na atividade
dos profissionais de enfermagem, tendo em vista que estes atuam
cotidianamente com a dor e a morte, estando, desta forma expostos ao
sofrimento psíquico e ao estresse. Desta forma os profissionais de
enfermagem podem gerenciar o estresse profissional por meio das técnicas
da psicologia, podendo prevenir e promover o bem-estar.
Palavras-chave: Estresse ocupacional; Profissional de enfermagem;
Paciente terminal.
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ESTUDO DE ESTABILIDADE DE SABONETE ÍNTIMO
BEATRIZ COSTA; FABIO VENÂNCIO DA SILVA; ALEXANDRE
RODRIGUES; CAUÊ DOS SANTOS LIMA; FERNANDA MARIA DUARTE
RODRIGUES; SUELI YOSHIDA; ANDRÉ HOLLAIS; MARGARETH
FERREIRA CUNHA

RESUMO
A estabilidade é definida como o tempo durante o qual a especialidade
farmacêutica ou a matéria prima considerada isoladamente, mantém dentro
dos limites especificados e durante todo o período de estocagem e uso, as
mesmas condições e características que possuía quando da época de sua
fabricação. A produção deste tipo de cosmético deve ter sua eficácia e
segurança asseguradas antes de disponibilizá-los ao consumo. O
desenvolvimento deste trabalho tem a finalidade de ressaltar a importância
dos estudos de estabilidade em sabonetes de uso íntimo. O objetivo é
realizar um estudo de estabilidade de sabonete líquido íntimo, destacando
os testes de estabilidade, apresentar os benefícios da estabilidade físicoquímica e microbiológica das matérias primas do sabonete líquido. O
presente trabalho será realizado no Centro Universitário Brazcubas, e as
preparações de sabonetes íntimos serão submetidas a estudos de
estabilidade acelerada com um intervalo de 2, 4 e 8 semanas. Após o
estudo será feita avaliação organoléptica no que consiste aspecto, cor, e
odor e avaliação físico – química que consiste no valor do pH, materiais
voláteis, viscosidade, centrifugação, densidade, teor de ácidos graxos,
acidez livre e teste microbiológico. Este estudo busca submeter tais
produtos às mais diversas condições, de modo a constatar possíveis
variáveis após a comercialização, que possam comprometer a sua
segurança e eficácia. Durante a realização desta etapa do trabalho
constatamos através das diversas pesquisas por nós realizadas, que há
muito acerca deste mesmo tema, acreditamos que ao final possibilitará o
esclarecimento de questões que possam surgir durante e após esta etapa
do estudo.
Palavras-chave: Estabilidade; Sabonete; Garantia da qualidade
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FAMÍLIA, AFETO E AUTOESTIMA
HELENA DE MELO BARROS; VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; LETÍCIA DE SOUZA LUCAS

RESUMO
Atualmente, tem sido discutida a questão da parentalidade visando um
maior foco no vínculo e na questão psíquica (no valor do sentimento de
pertencimento e da identificação) e não na herança genética. Por ser a
primeira rede de interação social, a família torna-se referência nas crenças
e atitudes, servindo para orientar as escolhas e pensamentos do indivíduo.
A falta de suporte, cuidado e afeto proveniente da relação familiar,
denominada de prática parental pobre, pode gerar sérios problemas no
desenvolvimento do indivíduo, bem como na personalidade. Familiares que
se tratam com carinho, com uma comunicação respeitosa, e delimitação de
regras (dispondo dos cuidados para que estas sejam cumpridas), geram nas
crianças a autoestima, além de proporcionar um bom modelo a ser seguido,
um modelo de vivências menos conflituosas e mais saudáveis para todos. A
presença de sentimento positivo paterno em relação ao filho, o convence de
sua importância para a família, facilitando a possibilidade de o filho sentir-se
importante também para outras pessoas. Em relação à atuação da
Psicologia voltada para o assunto deste trabalho, percebeu-se como um
campo interessante para este profissional a possibilidade de atuação em
psicoterapia de família, que tem como foco a dinâmica familiar e não um
indivíduo em específico. A prática do psicólogo deve estar pautada,
também, em auxiliar os pais ou responsáveis a exercerem a parentalidade
de modo saudável. Pretendeu-se, por meio deste trabalho, descrever e
discutir a importância da relação de afeto entre componentes da família
sobre a autoestima. O presente estudo segue o modelo bibliográfico.
Utilizou-se, como fonte, artigos provenientes de bases de dados como:
Scielo, Pubmed, Google Acadêmico e Pepsic, bem como livros e teses que
abordam aspectos relacionados ao afeto da família e ao processo de
construção da autoestima, no período de 1910 a 2016. Foram selecionados,
ao todo, 112 trabalhos que versavam sobre o tema. Como resultado do
presente estudo foi possível observar que a relação de afeto entre
componentes da família melhora a autoestima dos envolvidos, ajudando no
decorrer do processo de construção da identidade e da personalidade dos
indivíduos, servindo como apoio, proteção e segurança no aspecto
simbólico. Os pais exercem sua influência diante da dinâmica e do convívio
familiar, trazendo, para as vivências atuais, resquícios de identificações
produzidas desde experiências da infância. O afeto dirigido aos filhos faz
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com que os pais realizem uma reparação em suas feridas narcísicas,
resgatando componentes narcísicos perdidos da infância. É essencial que
haja, de fato, uma inserção da criança na história da família para que se crie
a sensação de pertencimento e se construa a filiação. Além disso, para que
esta relação familiar ocorra de maneira saudável, é importante que os pais
saibam renunciar as expectativas frustradas em relação ao filho idealizado,
e entendam que um filho não é um preenchimento de uma falta que existe
nos pais. A dificuldade dos pais de aceitar o filho em suas peculiaridades
dificulta a filiação, e pode produzir prejuízos na vida psíquica do indivíduo.
Tendo em vista a ideia do ambiente familiar como crucial no
desenvolvimento, sendo um meio de relações extremamente significativas,
é importante destacar a importância de existir, na relação familiar, três
características: a reciprocidade, o equilíbrio de poder, e o afeto.
Considerando o suporte familiar como algo que abrange uma relação
afetuosa, de confiança, liberdade e respeito às individualidades, boa
comunicação e resolução de problemas, pode-se dizer que o suporte
familiar está correlato com melhores condições de saúde e autoestima. Com
os resultados do presente estudo conclui-se que a família influencia na
construção da identidade do indivíduo e o modo afetuoso de relação gera
uma melhor autoconfiança, por sentir-se amparado e amado. Assim, o afeto
entre componentes da família possibilita uma melhor autoestima. Portanto,
sugere-se que haja um olhar mais atencioso da sociedade sobre a
importância da demonstração de afeto entre as pessoas.
Palavras-chave: Família; Autoestima; Afeto.
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FITOMETABÓLITOS COM ATIVIDADE EM CÉLULAS-TRONCO
TUMORAIS
MATEUS MATOS; MÁRCIO JOSÉ INÁCIO; ALEXANDRE RODRIGUES;
ANDRÉ WILLIAN HOLLAIS; FERNANDA MARIA DUARTE RODRIGUES;
CAUÊ SANTOS LIMA; SUELI YOSHIDA; HERON TORQUATO

RESUMO
O câncer é uma doença global que ocorre pelo acúmulo de mutações em
células do indivíduo. A resistência aos tratamentos é um dos principais
pontos que prejudicam a eficácia dos medicamentos antitumorais, e exerce
um impacto negativo na taxa de sobrevivência de pacientes com câncer. As
células-tronco tumorais (CTT) representam uma pequena população de
células com baixa taxa de proliferação e alto potencial tumorigênico, que
podem se dividir e originar várias células presentes nos tumores. Dentre
diferentes características das CTT podemos citar a capacidade de autorenovação, possibilidade de evasão da apoptose, grande expressão de
telomerase, aumento do efluxo de substâncias através da membrana, sendo
esse último ponto, um dos principais motivos de resistência aos tratamentos
antitumorais. Foi constatado também que as CTT são resistentes à
radioterapia e à quimioterapia, podendo explicar o reaparecimento da
doença, visto que, além de não eliminá-la completamente, quantidades
mínimas das CTT podem repovoar um tumor. Com o diagnóstico em
estágios iniciais aumenta muito as chances de cura do câncer. A
identificação das CTT em meio a um tumor é alvo para o desenvolvimento
de tratamentos mais eficazes. As plantas medicinais em especial,
representam uma importante fonte de moléculas bioativas e com grande
diversidade estrutural. Diferentes estudos têm revelado que compostos
vindos de plantas, apresentam efeitos em CTT. Portanto, essa revisão
pretende abordar diferentes fitometabólitos que podem agir como
antitumorais, em especial, por atingir a população de células-tronco
tumorais, modulando a bomba de efluxo. O objetivo é revisar substâncias de
origem natural que apresentem efeitos citotóxicos em células-tronco
tumorais e modulem a atividade de bombas de efluxo. Os métodos de
levantamento de dados utilizados para o desenvolvimento deste trabalho
serão através de pesquisas bibliográficas em artigos obtidos das bases de
dados PUBMED, SCIELO. Foi-se realizada uma análise interpretativa dos
Fitometabólicos utilizados para inibir as bombas de efluxo nas células
tronco-tumorais, os artigos científicos de embasamento foram publicados
entre os anos 2002 e 2017. Sistemas de transporte ABC, também
denominados bombas de efluxo, são proteínas extremamente importantes
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em todos os organismos, uma vez que desempenham diferentes funções
relacionadas ao transporte de moléculas, incluindo o fenômeno de
resistência às drogas em células cancerígenas. A família de transportadores
ABC (ATP-Binding Cassette, em inglês) é um grupo de 48 proteínas
transmembrana responsável pelo efluxo das drogas para o exterior da
célula. Três delas são amplamente descritas na literatura, e fazem parte do
mecanismo de MDR (Multidrug Resistance): Glicoproteína-P (Pgp. codificada
no gene ABCB1, também conhecida como MDR1 – Multidrug Resistance
Protein 1), MDR-Associated protein 1 (MRP1, do gene ABCC1) e BCRP
(Breast Cancer Resistance Protein, sintetizada pelo ABCG2). Teoricamente,
os inibidores do transportador ABC poderiam reverter a resistência à
quimioterapia das CTT e eliminar os tumores. Os compostos naturais têm
sido objetivo de pesquisa por atuar como concorrentes de locais ativos de
bomba de efluente reduzindo o efluxo de quimioterápicos. A atividade
benéfica de moduladores naturais em transportadores ABC é principalmente
associada ao sinergismo com outros fármacos antitumorais. Entre a classe
de metabolitos secundários, os flavonoides se destacam como inibidores da
bomba porque inibem a atividade de glicoproteína-P ATP-ase por interação
com os locais de ligação ao ATP.
O produto natural polifenol
epigalocatequina-3-galato (EGCG), o composto fenólico mais abundante e
ativo encontrado no chá verde, exibe propriedades antitumorais. Apigenin é
um flavonoide presente em vegetais e plantas medicinais, como Salvia
officinalis, Lawsonia inermis, Turnera aphrodisiaca, Ocimum basilicum e
Tamarindus, tem considerável atividade citotóxica, sendo inibidor de
diferentes transportadores ABC. O câncer é uma doença que vem crescendo
em números alarmantes, vendo nisso a necessidade de novas alternativas
de tratamentos que visam a cura ou prolongamento da vida, contudo, os
produtos naturais têm obtido excelentes resultados, além de menos efeitos
tóxicos.
Palavras-chave: Bomba de efluxo; Células-tronco tumorais; Produtos
naturais
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GESTAÇÃO, MATERNIDADE E LUTO
JOSIÉLEN MILITO; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE
AQUINO LEMOS; SARA CARLOS DA SILVA

RESUMO
No período de desenvolvimento gestacional (gravidez) a mulher se depara
com várias mudanças, tanto emocionais quanto físicas, mudanças essas que
serão barganhadas pelo nascimento da criança. Durante a gestação a futura
mãe investe no futuro bebê toda sua atenção, suas idealizações e
expectativas de vida. A perda de um filho no período perinatal gera diversos
tipos de sentimentos, entre eles o sofrimento, desespero, revolta, negação e
o desamparo. A tristeza impede a mãe enlutada em ver-se como pessoa que
precisa dar continuidade a sua vida profissional e social. Com a morte do
bebê a mãe precisa compreender o processo de luto para continuar a viver.
O estudo em questão tem como objetivo compreender o sofrimento de
mães em luto no período perinatal. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica,
em trabalhos e artigos científicos relacionados ao tema. Os principais
resultados se referem aos estudos encontrados em um livro e 49 artigos
científicos, datados desde o ano de 1986 até o ano de 2017, totalizando 50
trabalhos. Verificou-se que compreender esse processo de luto, pelo qual a
mãe passa, para que consiga dar continuidade a própria vida, sem a
presença de seu objeto de amor, pode levar muito tempo. O luto, por ser
um processo doloroso e profundo, é acompanhado por uma tristeza muito
grande, que leva alguns indivíduos a diminuir ou até evitar a interação
social, afastando-se de todas as atividades que não estejam ligadas ao
objeto perdido. Esta profunda tristeza pode chegar até a depressão, não só
da mãe, mas das pessoas ao seu redor. Mas o que se espera é que essa
mãe possa se resignar e aceitar a realidade. Há que se considerar que
perder um filho, seja durante a gestação, ou após o nascimento, se
contrapõe a ordem natural da vida, sendo que, dentro dos conceitos
socialmente estabelecidos, os filhos enterram os pais. Quando o contrário
ocorre, rompem-se sonhos, idealizações, expectativa e esperanças que são
projetadas nas crianças até mesmo antes de seu nascimento. Esse
rompimento gera nos pais sentimentos frustrantes e falta de coragem em
dar continuidade a seus projetos existenciais. Muitas vezes as mães
escutam: "Volte para casa e desmanche o quartinho", "Foi melhor assim,"
"Calma, você é jovem e poderá ter outros filhos". Essa visão do
acontecimento não leva em consideração o sofrimento efetivo de cada mãe,
a qual está sofrendo gravemente pela perda do seu bem mais querido e
amado. A não atenção a esses sentimentos da mãe pode trazer
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repercussões sérias de desconforto e incapacidade daqueles que não
tiveram a oportunidade de vivenciar essa perda de forma mais saudável,
entretanto, essa fala não tranquiliza ou acalma a mãe, servindo somente
como um gerador de revolta diante da tão dolorosa perda. É necessário que
o luto seja vivenciado, aceito e elaborado não somente pela mãe, como
também pela família, como um todo. O luto perinatal precisa de um enfoque
mais atento, pois, é uma perda não plenamente reconhecida, que não é
abertamente apresentada, e muito menos socialmente validada, porque não
houve um convívio efetivo com a sociedade, a não ser pela mãe que
vivenciou toda a gestação de seu filho. Essa mãe precisa sentir-se amada e
amparada por todos, sem julgamentos nem cobranças, pois cada pessoa
necessita do tempo certo para se estabelecer e continuar a vida.
Palavras-chave: Luto; Gravidez; Perinatal.
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GRUPO DE REFLEXÃO SOBRE O ATO DE ADOTAR COM
PRETENDENTES À PARENTALIDADE VIA ADOÇÃO
ROSILENE RIBEIRO DE OIIVEIRA; JESSICA ELLEN DOS SANTOS

RESUMO
Os grupos de apoio reflexivos sobre a adoção oferecem momentos em que
os pretendentes podem falar sobre todo o processo de adoção, bem como
dúvidas, compartilhar angústias e medos. Este grupo foi mediado por uma
estagiária do último ano do curso de psicologia sob supervisão de uma
docente psicóloga. Nos grupos de apoio a adoção os pretendentes são
ouvidos e compartilham suas angústias e dúvidas com o intuito de auxiliálos na escolha da importância da adoção, consequências e manejo parental
via adoção, assim como a possibilidade de reflexão se estão preparados
para isto (SCORSOLINI – COMIN, AMATO E SANTOS, 2006). Os grupos de
apoio aos pretendentes à adoção podem ser realizados em universidades
que tem parcerias com os fóruns de sua região (OLIVEIRA, 2014). O objetivo
é promover encontros com pessoas que desejam adotar para reflexão sobre
a parentalidade via adoção. Foram realizados seis encontros semanais com
os pretendentes a adoção, todos com duração de 1h30min. Em cada
encontro foi abordado temas que possibilitaram a reflexão sobre escolha de
serem pais adotivos. Para tanto utilizamos como método o grupo reflexivo.
Os resultados do presente trabalho, no grupo de reflexão sobre adoção,
mostraram-se de extrema relevância aos pretendentes, pois eles puderam
refletir sobre os passos da adoção; desejo de serem pais; na escolha do
perfil do filho desejado; no tempo de espera; nos projetos econômicos para
receber essa criança e/ou adolescente, bem como devem se planejar para a
chegada da criança ou adolescente; o estágio de convivência no qual cada
filho tem seu tempo para formar vínculos. Sendo assim, é importante que os
adultos respeitem o tempo da criança e/ou adolescente, assim como
compreendam que os filhos via adoção podem testá-los. Por fim, refletiram
também sobre a importância de revelá-los desde o primeiro contato com a
família adotiva. O grupo de reflexão sobre adoção foi importante ao
pretendentes, pois refletiram se há o desejo em serem pais, se estão
preparados para adotarem, bem como se estão se planejando
financeiramente para receber a criança desejada. Assim como, também
foram levados a refletir na importância de contar à criança e/ou adolescente
que foi deseja(o), mas que não é “filho (a) biológico”, mas sim filho (a) do
desejo. Este trabalho também se deu de forma ímpar futura formanda em
Psicologia. O referencial teórico baseou-se em OLIVEIRA, Rosilene Ribeiro.
Critérios e estratégias utilizados pelos assistentes técnicos judiciários
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psicólogos na avaliação de pretendes à adoção. Dissertação.101 fls.
Universidade de São Paulo, 2014, Acesso em 09 de junho de 2018.
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IMPACTO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA SOBRE A SAÚDE DE UM
PACIENTE UM DIABÉTICO – RELATO DE CASO
LUCAS LOURENÇO; ANDRÉ WILLIAN HOLLAIS; ALEXANDRE
RODRIGUES; HERON TORQUATO; SUELI YOSHIDA; FERNANDA MARIA
RODRIGUES; CAUÊ SANTOS LIMA

RESUMO
O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica não transmissível
caracterizada
pela
elevação
da
glicemia
e
responsável
pelo
desenvolvimento de complicações em vários sistemas que podem promover
o desenvolvimento de patologias adjacentes, dentre elas destacam-se
doenças renais, retinopatias e neuropatias. Além disso, estudos
demonstram que as complicações do DM estão associadas a
aproximadamente 470 mil mortes por ano no Brasil. O tratamento para o
DM é complexo e pode exigir terapias múltiplas, suas complicações podem
ser provenientes de muitos fatores, sendo a falta de adesão ao tratamento,
o uso indiscriminado ou desordenado destes, a interações entre
medicamentos e alimentos destacam como fatores principais. A atenção
farmacêutica tem como objetivo instruir, monitorar e avaliar o
desenvolvimento do paciente sobre as várias formas terapêuticas, verificar
problemas relacionados aos medicamentos (PRM), reações adversas
medicamentosas (RAM) e consequentemente diminuir as comorbidades.
Esse trabalho relata o caso de um paciente idoso diabético insulinizado, poli
medicado, que apresentava níveis elevados da glicemia, lipohipertrofia,
confusão quanto ao uso dos medicamentos, dores nos membros superiores
e inferiores, possivelmente decorrente da neuropatia diabética. Após o
contato com profissionais farmacêuticos e os alunos que integram o Núcleo
de Atenção Farmacêutica (NAF) do Centro Universitário Brazcubas, foram
realizados diversas análises do caso, utilizando como base o método clínico
de atenção farmacêutica Dáder que tem como princípio a disponibilização
contínua dos serviços farmacêuticos através de visitas sucessivas; e
atualmente o paciente apresenta adesão ao tratamento, rodízio nas
aplicações de insulinas, controle da dieta, utilização correta dos
medicamentos, seguindo horários e doses; aferições frequentes e registro
dos níveis de glicemia capilar em seu caderno de auto monitoramento e
melhora significativa dos sintomas iniciais.
Palavras-chave: Atenção farmacêutica; Diabetes; Idosos
MODALIDADE: PÔSTER
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IMPACTO NA FAMÍLIA, DO USUÁRIO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
ELAINE MARINHEIRO

RESUMO
O uso de substâncias psicoativas é avaliado com um grave problema social
e de saúde pública. Existe a preocupação de vários especialistas em
entender a importância da família e como ela é afetada ao perceber que
existe um membro envolvido com drogas, um melhor entendimento e
tratamento do problema. A família é o alicerce de cada indivíduo e quando
existem conflitos, todos seus membros são afetados. Trata-se de um estudo
exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa. A composição
familiar encontrada varia (mãe/pai/irmão; mãe/irmão; mãe; pai/irmão e
outros). Os entrevistados utilizavam vários tipos de drogas mas, a cocaína,
álcool, maconha e crack, nesta ordem são as mais usadas. Recomenda-se a
realização de novos estudos ligados à temática em questão, devido a sua
importância no contexto social. Não restam dúvidas que a família precisa
estar mais atenta, principalmente com crianças e adolescentes, dando
apoio, frequentando os centros de orientação e buscando sempre
conhecimento. O fato de considerarmos a dependência de drogas uma
questão de saúde, isto não significa que se trata apenas de um problema
com causas físicas, orgânicas. A dimensão psíquica ou emocional, assim
como os fatores de contexto incluindo fatores sociais, culturais, familiares
são igualmente importantes.
Palavras-chave: Substâncias psicoativas; Dependência química; Família;
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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INDIVIDUALIDADE, INSTITUCIONALIZAÇÃO E O PAPEL SOCIAL DO
IDOSO
ADRIANA MESQUITA DA SILVA; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; VALDIR
DE AQUINO LEMOS; RAEL BISBO BEZERRA

RESUMO
A velhice chega demarcada pela alteração de papéis e pela perda de alguns
deles, como por exemplo, a perda da aptidão profissional, mudança nos
vínculos familiares e nas redes sociais, ressaltando como acontecimento
marcante o distanciamento dos familiares. Considerando alguns aspectos da
atual configuração familiar que influenciam diretamente o modo como a
população se relaciona e trata seus idosos. Citamos a incapacidade dos
filhos de cuidarem de seus pais. à falta de recursos financeiros a ausência
de tempo, uma vez que o emprego preenche o dia-a-dia dos ativos da casa;
os sentimentos de egoísmo e individualidade por vezes, impossibilitam os
membros da família a cuidar de seu idoso levando-os a internação. Tendo
em vista que, institucionalização muitas vezes, representa a única
possibilidade de sobrevivência ao idoso e chega carregada de sofrimentos e
limitações. O objetivo é descrever e discutir sobre o sofrimento emocional
que a institucionalização acarreta no idoso. O processo de formulação do
trabalho se deu mediante a busca de literaturas científicas encontradas no
Pubmed, Google Acadêmico e BVS, além de livros específicos que
abordaram a temática sobre o sofrimento dos idosos moradores de
instituições. Os resultados do presente trabalho mostram que a
institucionalização é considerada uma das situações mais estressante vivida
pelo idoso, e tem potencial de gerar grande sofrimento. Os idosos
institucionalizados são alvos da política da assistência social, evidencia de
que não só o Estado, mas a sociedade, de um modo geral falhou em
produzir condições adequadas de vida a seus membros. Percebe-se, ainda
que o idoso institucionalizado sofre constantes ataques à sua condição de
indivíduo e esse processo tem como efeito a mediocrizacão da vida, na qual,
o “outro” é anulado pelo olhar da indiferença que faz desaparecer sua
humanidade, transformando num estranho desqualificado, tornando-se
banal o desrespeito físico e moral. Essa é uma realidade diferente e
estranha, que chega num momento tão frágil da vida, trazendo consigo
sentimentos de medo, de insegurança, de solidão, diminuindo a qualidade e
vida. O idoso vive as perdas dos papeis sociais o abandono da família, e
acredita que seja por sua culpa, deixando - o vulnerável, e isso predispõe o
idoso a entrar num quadro depressivo. Faz-se necessário ressaltar que a
permanência dos idosos nas instituições, muitas vezes, favorece a
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separação do convívio familiar, que estabelece uma falha em relação à vida,
e dificuldades na adaptação a um novo ambiente o que gera um forte
impacto emocional. Esse impacto da institucionalização é uma das
principais situações que causa sentimentos de angústia no idoso. O idoso
institucionalizado sente-se abandonado e triste, acaba se afastando dos
outros moradores da instituição. Esse isolamento social o leva a perda da
identidade, e se vê dentro de um existir no qual não se sente pertencente, e
já não se reconhece como sendo ele mesmo. Há um sofrimento psíquico nos
idosos inseridos nas Instituições de Longa Permanência, pois acabam se
tornando membros de uma nova comunidade, e vivenciando uma brusca
ruptura de seus vínculos relacionais e afetivos e essa nova realidade é
referida pelos idosos como uma perda de sua individualidade, e
desencadeia um processo de isolamento resultando num mundo sem
significado. O sofrimento emocional do idoso institucionalizado advém de
algumas fontes, sendo algumas delas o abandono, o luto vivenciado, o
afastamento do convívio familiar, a perda da privacidade, entre outros,
provocando mudanças em sua vida, podendo prejudicar a saúde levando a
um estado depressivo. Por fim, acaba propenso a desencadear, sensações
de abandono, isolamento, ansiedade e medo, pela possibilidade de passar
os últimos dias da vida num lugar estranho, em meio a desconhecidos.
Palavras-chave: Sofrimento; Institucionalização; Velhice; Abandono;
Família.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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INDUÇÃO PERCUTÂNEA DE COLÁGENO POR AGULHAS NO
TRATAMENTO DE SEQUELA DE QUEIMADURAS
PAMELA BARBOSA ARANTES; KATIA CRISTINA UGOLINI MUGNOL

RESUMO
Queimadura é a lesão causada pela energia proveniente de agentes
térmicos, químicos, elétricos ou radioativos, entre outros menos comuns,
que atuam nos tecidos de revestimento, interno e externo do corpo humano
podendo destruir parcial ou totalmente a pele e os tecidos profundos.
(ARTZ, MONCRIEF E PRUITT, 1980)
As lesões pós-queimadura são
classificadas em sequelas funcionais, àquelas que limitam qualquer função
de um segmento após uma queimadura, e as sequelas estéticas ou não
funcionais, que não comprometem a funcionalidade, mas que podem
intervir nos aspectos sociais decorrentes da nova aparência. (VANA, 2013) O
microagulhamento, técnica de indução percutânea de colágeno por agulhas
(IPCA), foi classificado em 1997 como uma nova modalidade de tratamento
para cicatrizes e rugas, utilizando equipamento chamado dermaroller.
(NAIR, 2014). As micro agulhas penetram na epiderme, causando micro
lesões controladas e localizadas. Apesar das micro lesões, a barreia de
proteção da pele permanece íntegra, evitando problemas como
hiperpigmentação, ou despigmentação por exemplo. A partir da aplicação
da IPCA, inicia-se imediatamente o processo de cicatrização, objetivando a
restauração do tecido lesado, que consiste numa sequencia de eventos
moleculares, divididos em três fases que sobrepõe-se de forma temporal e
contínua. (FERNANDES,2008) Os objetivos do trabalho são avaliar a
melhora dos seguintes aspectos cicatriciais: - Pigmentação / coloração
Elasticidade
/ distensibilidade, Vascularização,
Altura, volume,
Sensibilidade. A primeira etapa, será constituída numa pesquisa
bibliográfica. Foram realizadas consultas em literatura tais como livros,
artigos (PUBMED, SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO, BVS e outros), com o
objetivo de reunir material sobre o assunto. Serão considerados para o
estudo artigos publicados no período de 2000 a 2017. Serão incluídos na
pesquisa os sujeitos que: Possuam cicatrizes causadas por queimaduras de
segundo ou terceiro graus, com ou sem enxerto de pele, após 12 meses ou
mais; tenham mais de 18 anos; de ambos os sexos, que assinem o Termo
de Assentimento ou Consentimento Livre e Esclarecido. Serão Excluidos da
pesquisa: os sujeitos que: Possuam Cicatrizes queloideanas; diabéticos;
estejam fazendo uso de: anticoagulantes; anti-inflamatórios; de corticoides
ou outro tipo de tratamento médico e/ou estético na região. Após a
assinatura do TCLE será realizada anamnese e serão aplicados os testes
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abaixo para avaliar a cicatrização: Escala de Cicatrização de Vancouver,
Foto documentação, Escala Visual Numérica. Protocolo de tratamento e
periodicidade: Serão realizadas, 3 sessões de Terapia por Indução
Percutânea de Colágeno, duração de aproximadamente 1 hora, com
intervalo de 60 dias entre cada uma, em 15 voluntários que possuam
sequela (12 meses ou mais) de queimadura, em uma clinica de fisioterapia
da região de São Paulo. O procedimento não oferece riscos fisícos ou
psicológicos aos sujeitos da pesquisa. Espera-se que ao final do trabalho as
cicatrizes tenham melhora significativa em todos os aspectos avaliados.
Palavras-chave: Ipca; Microagulhamento; Queimaduras
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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INFERTILIDADE, ESTRESSE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM
MULHERES
TAYANE MARINS COSTA; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE
AQUINO LEMOS; FÁBIO GUEDES DE SOUZA

RESUMO
A maternidade é supervalorizada na sociedade e a vontade de ser mãe é
compartilhada por muitas mulheres. Em qualquer meio social é comum uma
cobrança aos recém-casados a chegada do primeiro filho. Entretanto, o fato
de não conseguir engravidar pode gerar inúmeros problemas psicológicos
às mulheres e a seus cônjuges. Desencadeiam-se sentimentos de vergonha
por não serem capazes de conceber como os outros casais. Os casais
tendenciam a ter um isolamento social, evitando comentários da sociedade
a respeito da procriação. Com base em estudos, a depressão, ansiedade e o
estresse são algumas das consequências psicológicas que podem estar
presentes na vida da mulher infértil. O presente trabalho traz como objetivo
descrever e discutir as relações entre depressão, ansiedade e estresse em
mulheres inférteis. Para este trabalho foi adotado o método de pesquisa
bibliográfica, com o intuito de apresentar e expor a infertilidade em suas
vias históricas, biológica e social. Foram utilizados trinta e dois artigos, vinte
e sete livros, dez revistas e nove dissertações publicados nos últimos 38
anos, afim de embasar e respaldar este trabalho. As palavras chave
utilizadas para busca foram: infertilidade, depressão, ansiedade e estresse.
A escolha das palavras chave teve o intuito de facilitar a localização do
trabalho de forma objetiva. Perceber com uma impossibilidade, o processo
de ter filhos, produz uma escala de sentimentos tais como; perda, medo,
tristeza, desvalia entre outros, provocando por vezes quadro de estresse,
que vão progredindo para uma ansiedade mais intensa e, quando este
processo perdura, para uma possível depressão. O estresse pode abalar
muitas mulheres que pretendem engravidar, pois como um elemento
psíquico e emocional é encarado como um empecilho para uma futura
gravidez. Deste modo, os diversos mecanismos biológicos relacionados ou
desencadeados pelo estresse podem corromper a função reprodutiva a
ponto de ocasionar a redução da fertilidade. As repercussões negativas da
experiência da infertilidade nas particularidades emocionais são
presenciadas na prática pelo surgimento de transtornos tais como a
ansiedade e depressão. A infertilidade traz muito sofrimento para a mulher
e para o casal, é possível identificar que muitas mulheres com dificuldades
de engravidar se sentem responsáveis por serem inférteis e até mesmo
pelos sentimentos que a infertilidade traz em seus companheiros. O desejo
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de ser mãe se faz presente em muitas mulheres, mesmo com limitações
físicas temporárias, ou não, nota-se a vontade de exercer a maternidade. A
dificuldade conceptiva pode remeter à presença da sintomatologia
depressiva e ansiosa face ao confronto a perda de um objetivo idealizado.
Os casais inférteis que se deparam em tratamento e possuem em sua
equipe um psicólogo, têm a sua disposição um espaço de escuta e apoio,
podem contar com o acompanhamento psicológico em diversas fases do
tratamento médico, tanto na categoria individual quanto em casal.
Constantemente, o espaço de escuta abre para o casal a vontade de tratar
de uma forma mais ampla todos os conflitos causados pela situação da
infertilidade. Outra probabilidade de intervenção em situações que
transcendam a indicação é um encaminhamento para psicoterapia por
outros profissionais.
Palavras-chave: Infertilidade; Depressão; Ansiedade; Estresse.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA E ATENDIMENTO CONTEMPORÂNEO
COM ENFOQUE ÉTICO
SOLANGE MORAIS; FÁTIMA DIAS DE MORAES; ALINE BIANCA DA
SILVA GOUVEA; ALAIR DE AZEVEDO PIMENTEL; VALDIR DE AQUINO
LEMOS; LUIS SÉRGIO SARDINHA

RESUMO
Quando o assunto é psiquiatria, existe o processo de transformação das
práticas no âmbito da saúde mental assim como a efetivação dos
pressupostos do “Movimento da Luta Antimanicomial” que implicam
mudanças em diversos âmbitos: do teórico ao cultural, passando pelo
campo de construção de políticas e modelos de atenção, o que leva ao
entendimento de um modelo de atendimento contemporâneo com enfoque
ético ao institucionalizado. Atualmente busca-se não só constituir novas
práticas no campo da assistência à saúde mental como também produzir
transformações no que diz respeito ao lugar social dado à "loucura",
questionando uma cultura que estigmatiza e marginaliza determinados
grupos sociais. Diante disso, não se resume apenas a um processo de
normatização, mas sim um sistema ético, que garanta ao indivíduo práticas
de reconhecimento, a partir de um tratamento efetivo, devolvendo aos
mesmos dignidade e direitos a sua cidadania. O objetivo do presente estudo
foi observar e descrever a função do psicólogo dentro de uma instituição
psiquiátrica localizada no estado de São Paulo que apresenta atendimento
contemporâneo com enfoque ético. O delineamento do presente estudo foi
realizado por meio da prática de observação e coleta de informações da
instituição Psiquiátrica citada. No momento da visita foram coletadas
informações a respeito do histórico da Instituição, a função do psicólogo, o
modelo de atendimento e questões éticas. Por meio da observação e coleta
de informações investigou-se o mundo real da presente instituição na
tentativa de compreendê-la e interpretá-la. Além disso, para construir o
conteúdo teórico deste estudo foram utilizados quatro artigos científicos e
dois livros, totalizando seis obras. As “palavras chaves utilizadas para
pesquisar os artigos científicos foram: “ética”, “saúde mental”, “instituição
psiquiátrica” e “atendimento contemporâneo”, e a base de dados utilizados
foram Google acadêmico e Scielo”. Todos os livros e artigos foram lidos em
Língua Portuguesa. Ao longo dos últimos anos, houve uma modificação das
práticas terapêuticas. Tal modificação ocorreu por razões econômicas e a
transformação de ordem no tratamento na demanda da saúde mental no
campo psiquiátrico foi muito influenciada. A psicoterapia realizada dentro
das instituições através dos psicólogos mostra-se eficaz e com excelentes
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resultados, pois existem diversos tipos de psicoterapias, como as de grupo
que são aplicadas aos pacientes integrantes. Tais psicoterapias apresentam
baixo número de abandono no tratamento e melhorias pontuais em
pacientes com transtornos cujas características são de difícil
restabelecimento. Porém, o que se pôde ver, foram as melhorias na
qualidade de vida, e empenho para não interromper o tratamento
psiquiátrico e psicoterapêutico. Sendo assim é importante ressaltar a
importância do profissional de psicologia como agente na prevenção da
saúde mental, amenizando os sintomas e promovendo qualidade de vida ao
usuário dos serviços de saúde com enfoque ético. No hospital psiquiátrico
em questão, o trabalho é diário, incessante e, por isso, a experiência de
observação que a visita trouxe aos pesquisadores, foi a de valorizar a busca
do conhecimento cultural e social, sendo importante para mudar a forma de
pensar e repensar em outras maneiras de lidar com os sofrimentos
psíquicos de maneira ética. Assim, de acordo com Nise da Silveira (1931), o
trabalho é pautado no paciente, com o olhar para ele. Desse modo a
importância que se dá ao tratamento psicológico no Hospital Psiquiátrico
observado é semelhante ao pensamento de Nise da Silveira, o qual
demonstra liberdade, comprometimento e aceitação das diferenças e
subjetividades dos indivíduos. Além disso, também vai ao encontro da teoria
de José Bleger (1970), a qual descreve a importância do equilíbrio na
relação teoria-prática ao enfatizar que a prática não é um desmembramento
do sujeito à ciência, mas, ao contrário, o seu núcleo vital; bem como a
investigação científica não está acima ou para além da prática, porém
inserida no curso da mesma. Ambos devem estar interligados
inseparadamente. Diante da observação realizada no Hospital Psiquiátrico,
pode-se concluir que este apresenta um modelo de atendimento
contemporâneo com enfoque ético, o que leva a entender que antes de ser
um “bom profissional” devem-se respeitar as singularidades e apresentar
empatia ao sofrimento do outro com ética e cidadania. Além disso, o serviço
psiquiátrico prestado nesta Instituição vai além da ética baseada no
respeito e nas normais morais entre colaboradores, equipe médica e
diretores; estende-se ao paciente que já não é mais usado por definição e
sim, "cliente", como conceito de resinificação, tolerância, valorização e
entendimento diante de qualquer problema de saúde mental que o tenha
levado à Instituição Psiquiátrica.
Palavras-chave: Ética; Saúde mental; Instituição psiquiátrica; Atendimento
contemporâneo.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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MUITO ALÉM DA COR DA PELE: PSICOLOGIA, SAÚDE MENTAL E
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SUZANO, SÃO PAULO
MONICA FEITOSA SANTANA

RESUMO
As diversas formas de ciência e profissão da Psicologia brasileira se inserem
em diversos campos de políticas públicas nas últimas décadas, dentre elas o
Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar de coadunar em sua gênese com a
afirmação hegemônica de valorizar a normatização/adaptação de pessoas
aos padrões socialmente esperados (Dimenstein, 2000), pesquisas e
práticas profissionais são constantemente revistas em novos contextos
políticos, econômicos, sociais e culturais no país (Costa-Rosa, Yasui, & Luzio,
2003). A Psicologia constitui campo fértil de produções que podem
compactuar ou romper com tradições do status quo (Macedo & Dimenstein,
2013; Pitta, 1996). De forma que este estudo qualitativo-descritivo e
exploratório investiga como profissionais inseridos nos serviços públicos na
área da saúde mental no município de Suzano, SP lidam com o tema das
relações étnico- raciais em seu cotidiano de trabalho. Apesar do campo de
pesquisa estruturado no Brasil sobre relações étnico-raciais na Psicologia
científica (Santos, Schucman e Martins, 2012), esta pesquisa foi realizada
buscando elucidar contingências que originam a ausência do tema na
atuação profissional nos serviços públicos de saúde mental. Utilizando-se de
entrevistas semi dirigidas tratadas por meio da técnica de análise de
conteúdo (Franco, 2012). Os resultados derivaram em quatro categorias:
01) Trajetória e identidade profissional: concepções; 02) Formação no tema
das relações étnico-raciais e dificuldades na definição das relações étnicoraciais; 03) Concepções sobre relações étnico-raciais, preconceito e
racismo; 04) Cenas do cotidiano: preconceito e discriminação na atuação
em saúde mental e intervenção no tema. Em síntese, os resultados
mostram a relevância da revisão paradigmática da Psicologia dentre os
desafios para atuação na América Latina e a ausência de abordagens no
que diz respeito às relações étnico-raciais na graduação, de modo que este
pudesse se tornar um marcador no processo de análise das desigualdades.
Foram ainda apresentadas evidências de ações de preconceito étnico-racial
com profissionais de saúde cuja cor da pele é negra. Não há narrativas de
intervenções realizadas no âmbito institucional nos serviços de saúde em
Suzano para diminuir as práticas de preconceito e discriminação, do mesmo
modo que não há narrativas que mostrassem o uso de subsídios teóricos e
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metodológicos científicos da Psicologia como estratégia de prevenção de
práticas de preconceito étnico- racial
Palavras-chave: Pesquisa qualitativa; Psicologia; Relações étnico raciais;
Saúde mental; Sistema único de saúde
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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MUSICOTERIAPIA NA ILPI VIDA VIVA PELO VIÉS DA ÉTICA E
QUALIDADE DE VIDA
DENISE ROVARIS LAIS LOBO E SILVA; AMANDA GOTO; AMANDA
LINO; FELIPPE NASCIMENTO; STEPHANI SANTI; ROSILENE RIBEIRO
DE OLIVEIRA; MARLY ROSINHA UNELLO

RESUMO
De acordo com Cohen (2015), o envelhecimento populacional não é mais
uma realidade somente de países desenvolvidos, agora é um fenômeno de
âmbito mundial com repercussão social, cultural, econômica e política e
passou a exigir atenção da sociedade, tornando-se ponto de estudo e
intervenção de profissionais e serviços de saúde voltados a essa faixa
etária. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2018), estima-se
que no Brasil para o ano de “[...] 2025, haverá 32 milhões de idosos”. Um
crescimento significante que vem exigindo respostas do Estado e da
sociedade. Como a implantação da Política Nacional do Idoso Lei 8.842/94 e
Decreto 1.948/96; que deve ser complementada por ações desenvolvidas
pelos Estados e Municípios. Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(2005), ILPIs são instituições governamentais ou não governamentais, de
caráter residencial, designadas a domicílio grupal de pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos, que contem ou não com o apoio familiar, em
condição de liberdade, dignidade e cidadania. Nesse sentido, pretende-se
nesse trabalho desenvolver um projeto pautado na ética e na qualidade de
vida dessa população. A musicoterapia é uma terapêutica que colabora para
a humanização dos cuidados em saúde, e também estabelece uma forma
inovadora, simples e criativa para alivio da dor e no tratamento de
distúrbios psicossomáticos e físicos. Para os adeptos da musicoterapia, ela
apresenta uma sensação de paz, alegria, tranquilidade, descontração e bem
estar (BACKES et al, 2003). O objetivo é verificar referenciais teóricos sobre
o tema em questão; realizar uma visita a ILPI “VIDA VIVA” para
levantamento de intervenção diagnóstica. De acordo com o levantamento
diagnóstico implantar um projeto de intervenção voltado para uma melhor
qualidade de vida dos moradores. A escolha do projeto de intervenção
pautado na musicoterapia deve pretender atingir com respeito ético a
totalidade dos internos, bem como, a permanência do projeto em questão.
O presente trabalho foi elaborado através de pesquisa bibliográfica
indexada, diário de campo e método de entrevista semidirigida, que será
gravada e transcrita e Técnica de Musicoterapia. De acordo com Gil (2008),
pesquisa bibliográfica é aquela desenvolvida com base em um material já
elaborado por um determinado autor. Para Falkembach (1987), diário de
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campo é um registro de pesquisa no qual se aponta os fatos concretos,
acontecimento, comentários, experiências pessoais do investigador, entre
outros. Manzini (1991) afirma que a entrevista semiestruturada ou dirigida é
aquela em que se foca em um assunto e se confecciona um roteiro com
perguntas principais e são complementadas por outras questões pertinentes
às circunstâncias no momento da entrevista. A musicoterapia é a utilização
profissional da música e dos seus elementos em contextos médicos,
educativos e quotidianos, com indivíduos, grupos, famílias ou comunidades
que procuram aperfeiçoar a sua qualidade de vida e melhorar a sua saúde
física, social, comunicativa, emocional e espiritual” (WFMT, 2011). De
acordo com as informações contidas no diário de campo correspondente a
1ª visita à ILPI VIDA VIVA, pode-se saber que a instituição compreende 15
moradores, sendo 06 homens e 09 mulheres, com média de idade entre 69
a 89 anos, indivíduos estes que apresentam as mais diversas comorbidades,
porém o Alzheimer e a falta e/ou deficiência de mobilidade acometem a sua
maioria. A vista disso, elaborar um projeto com base na qualidade de vida
que é o eixo principal desse trabalho, em consenso com a premissa ética,
que envolve a aplicação da técnica da musicoterapia, revelou-se o método
de intervenção mais apropriado para esse público. A segunda visita, nos
propiciou a intervenção, bem como, entender que a realização desse projeto
com a técnica da musicoterapia foi positiva, no sentido de que, veio
possibilitar a interação de todos os internos independente de suas
capacidades e potencialidades; assim como, observar que a musicoterapia
despertou a atenção e memórias relacionadas a emoções, o que levou
alguns dos idosos à sentirem-se impulsionados a dançar. Sendo assim,
conclui-se que os objetivos alçaram êxito na intervenção e na proposta
ética. A elaboração deste projeto propiciou benefícios na formação
acadêmica dos alunos participantes, por conciliar tanto a teoria acerca de
um conhecimento mais complexo em relação ao envelhecimento, bem
como a prática com os idosos, que gerou vivências para a construção de um
saber crítico. De acordo com o conteúdo abordado, os resultados deste
projeto de intervenção vem corroborar com os dados da entrevista realizada
com a Dra. Unello, na qual, afirma que, “a música é emoção, antes de ser
até um som, ela é processada como um evocador de memórias emocionais.
Já que estamos falando de Alzheimer, mesmo o indivíduo completamente
afetado, pode se beneficiar da música, porque a música age no cérebro via
sistema límbico como apaziguadora dos sistemas cerebrais aversivos, dos
medos e traz essas lembranças emocionais, essa evocação dessas
memórias mais profundas que são as últimas a desaparecer” (UNELLO,
2018).
Palavras-chave: Ilpi; Musicoterapia; Ética
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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O ESTABALECIMENTO DO APEGO E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
MEIRE ELLEN CANDIDO; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE
AQUINO LEMOS; LETÍCIA DE SOUZA LUCAS

RESUMO
É por meio da interação familiar, que são constituídos os primeiros e
fundamentais vínculos para o processo de desenvolvimento afetivo na
criança, uma vez que ele servirá de base para todas as demais relações em
que a mesma irá fazer parte. O desenvolvimento afetivo pode ser
compreendido a partir da teoria do apego, o qual é o resultado do
estabelecimento de vínculo entre o bebê e seu cuidador principal,
estimulando laços afetivos. Contudo é fundamental que se estabeleça o
apego seguro, que ocorre quando o cuidador é solícito em relação às
necessidades do bebê, pois quando este não é estabelecido, ocorre o apego
inseguro, que representa a inconsistência do cuidador diante as respostas
às necessidades básicas que a criança possui, acarretando em
consequências negativas para o processo de desenvolvimento afetivo. O
objetivo deste estudo é descrever e discutir as consequências do
estabelecimento do apego inseguro para o desenvolvimento afetivo da
criança. Para a realização deste trabalho foi empregado o método de
pesquisa bibliográfica com base na literatura, o qual utilizou 19 livros e 60
artigos científicos investigadas em bases de dados como: PePSIC, SciELO,
LILACs entre outros, publicados entre 1976 até 2016. Os resultados do
presente estudo mostram que o processo de vinculação na infância é muito
importante para o desenvolvimento da criança, sendo a mãe sua figura de
apego principal. Ele é estabelecido desde os primeiros dias do bebê, e
quando é constituído o apego seguro, a criança que o vivencia sente-se
corajosa para criar vínculos e interagir com outras pessoas. Já quando é
estabelecido o apego inseguro, a criança desenvolve desconfiança e
insegurança, o que interfere em seus relacionamentos interpessoais, pois a
criança que o vivencia enxerga os relacionamentos de forma negativa. Além
de produzir na criança ansiedade de separação, visto que não sabe quando
o cuidador estará disponível, por essa razão ela permanece próxima a ele
com medo do abandono. A criança que experiência essa forma de apego,
também sofre consequência voltada para o contexto escolar, como desafios
na adaptação e problemas no desempenho escolar e esta problemática
também afeta o comportamento da criança. A vinculação entre a mãe e seu
bebê é a base para todas as outras relações que virão após, dessa forma
conseguimos compreender que o apego construído, quando estabelecido de
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forma segura trará consequências positivas para a criança em seu processo
de desenvolvimento. Entretanto, se o apego for apresentado de forma
insegura à criança sofrerá consequências negativas. Portanto, é possível
compreender que a privação de cuidados é responsável pelo
desenvolvimento do apego inseguro, ou seja, a negligência familiar e
principalmente a negligência materna na infância desencadeiam um apego
inseguro, no qual a criança não se sente seguro em relação à mãe, o que
acarreta em consequências negativas em suas emoções em relação aos
cuidados e as demais pessoas, interferindo na interação familiar.
Palavras-chave: Apego seguro; Apego inseguro; Desenvolvimento; Criança
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O MANEJO CLÍNICO E ÉTICO EM PACIENTES COM IDEAÇÃO SUICIDA
ANA KARINE FERNANDES DA SILVA ROSA; LUÍS SÉRGIO SARDINHA;
VALDIR DE AQUINO LEMOS; ROSILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA

RESUMO
O suicídio é um assunto permeado de preconceitos e tabus, entre a
população em geral e, por vezes, até entre profissionais da saúde, motivo
pelo qual o tema nem sempre é discutido abertamente entre as pessoas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o suicídio é responsável
por uma morte a cada quarenta segundos no mundo. Diante destes dados,
considerou-se necessário a ética voltada à saúde preventiva do suicídio. As
campanhas contra o suicídio são essenciais, pois possibilitam a
conscientização sobre o combate ao suicídio e permitem uma abertura para
conhecimentos e acessos para as pessoas buscarem ajuda e formas de
prevenção. Este trabalho tem como objetivo discutir sobre como ocorre o
manejo técnico do profissional de psicologia com pessoas que apresentam
ideações suicidas. Bem como comentar sobre o respeito ético diante de
campanhas preventivas contra o suicídio. Foi realizada uma revisão
bibliográfica da literatura, como fonte de pesquisa, foram utilizados 23
artigos científicos e 17 livros, que abordam os temas: manejo clínico,
ideação suicida, suicídio e psicologia. Os resultados do presente estudo
apontam que as estratégias de intervenções e prevenções, na psicologia,
sobretudo os instrumentos de avaliação, possibilitam melhor diagnóstico,
auxiliando no prognóstico e minimizando os comportamentos de risco do
paciente. É necessário o estabelecimento do contrato terapêutico, com o
paciente e seus responsáveis, cuidadores ou familiares, com a finalidade de
resguardar a vida do paciente. O manejo clinico, do profissional de
psicologia, com pacientes que apresentam ideações suicidas ou tentativas
de suicídio, ocorre a partir da construção do vínculo, por meio da escuta
atenta e livre de julgamentos, além do acolhimento ao sofrimento do
paciente e em conjunto com a rede de apoio. O manejo articulado do
psicólogo em conjunto com outros profissionais e a investigação psicológica
minuciosa, são questões primordiais no tratamento, sendo benéfico para os
pacientes que tiveram ideação ou que fizeram tentativas suicidas. O
benefício ético das campanhas contra o suicídio são formas de reflexão,
alerta, desconstrução de preconceitos e quebra dos estigmas existentes no
senso comum, visando contribuir para a redução dos números alarmantes
de mortes por suicídio.
Palavras-chave: Manejo clínico; Ideações suicidas; Suicídio.
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O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR FRENTE AS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
MARIANE NASCIMENTO CORREA; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; VALDIR
DE AQUINO LEMOS; LENI LEONOR NELLI DE MIRANDA

RESUMO
Aprendizagem é um processo que se dá mediante certos estímulos, sendo
considerada a mudança no comportamento do indivíduo em função de suas
experiências. Acredita-se que a aprendizagem escolar se diferencia das
outras aprendizagens, pois, de certa maneira, ela é intencional,
sistematizada e organizada e elaborada pela via de atividades determinadas
e organizadas, na busca pela aquisição do conhecimento. É importante criar
espaços de escuta e oportunidades para dar voz aos professores, às
crianças e também as famílias. Para que estas intervenções sejam positivas,
todos devem ser ativos neste sistema. Entende-se então, a necessidade de
que o psicólogo deve trabalhar como agente de mudança no âmbito
educacional possuindo os devidos conhecimentos para tratar do assunto,
compreender a fonte dos problemas em sala de aula e assim, colaborar com
o desenvolvimento de ensino intermediando informações entre pais e
equipe educacional. O objetivo é escrever e discutir sobre o papel do
psicólogo escolar diante da dificuldade de aprendizagem. Foi realizada uma
revisão bibliográfica da literatura, em artigos publicados em revistas
científicas e livros que abordam este tema. Os resultados do presente
estudo enfatizam que as dificuldades de aprendizagem são consideradas
como uma perturbação ou um atraso no desenvolvimento da criança, mas,
sem ser, necessariamente, uma situação limitadora ou definitiva, em um ou
mais pontos dos períodos psicológicos no preparo da aprendizagem. Nem
sempre o aluno está preparado psicologicamente, seja por questões
cognitivas ou emocionais, para aprender, sendo necessário possibilitar a
este indivíduo tempo e espaço, para que isto ocorra de maneira mais
natural. O profissional de psicologia pode auxiliar neste processo. Entre os
principais aspectos que dificultam o conhecimento estão: compreensão,
utilização da linguagem falada ou escrita, dificuldades de escuta,
processamento do pensamento e capacidade de realizar cálculos. Quando
se pensa em dificuldades de aprendizagem, sabemos que a escola despreza
os métodos de ensino, relação professor e aluno, objetivos e ideologia da
instituição. Simplesmente acreditam que o problema é do aluno, assim
solucionam esses problemas com encaminhamentos à rede pública de
saúde, onde os especialistas diagnosticam a necessidade da medicalização
porque as crianças foram patologizadas pelo sistema.
É necessario
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esclarecer que o papel do psicólogo escolar é avaliar todos esses aspectos
que são deixados para trás, a fim de evitar encaminhamentos inadequados.
Com base na descrição dos resultados mostrados no presente estudo
conclui-se que a dificuldade de aprendizagem faz parte do dia-a-dia das
gerações humanas em contexto familiar, cultural e social, o sofrimento
psíquico desses alunos que são rotulados como fracassados é grande, estes
necessitam de uma atenção maior por parte dos profissionais inclusive do
psicólogo.
Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem; Psicologia escolar;
Psicologia do desenvolvimento.
MODALIDADE: PÔSTER
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O PERFIL DO INDIVÍDUO PSICOPATA
SIMONE GENOVEZ; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE
AQUINO LEMOS; MARLY UNELLO ROSINHA

RESUMO
O indivíduo que apresenta comportamento agressivo, manipulador e
desonesto, entre outros, associado a algum ato criminoso, é chamado como
pela sociedade e pela mídia, sem nenhum diagnóstico que possa identificar
se o mesmo, que cometeu um crime ou algum outro ato criminoso, pode ou
não ser psicopata. A psicopatia é um transtorno mental, nem sempre de
fácil diagnóstico, pois suas características não são totalmente estabelecidas
pela ciência. O objetivo do presente estudo é estabelecer quais
características evidenciam o perfil do indivíduo psicopata associando
possíveis traços psicológicos e sociais. O presente projeto é caracterizado
como uma revisão bibliográfica da literatura que estuda este tema. Para
esta pesquisa foram utilizados trabalhos encontrados nas bases de dados
Medline, Scielo e Google Acadêmico, publicados entre 1990 a 2018. Ao todo
são 15 referências, sendo dez artigos científicos, três livros e duas teses. Os
resultados do presente estudo apontam que os psicopatas apresentam
características do comportamento que podem ser desencadeadas já na
infância, mas o diagnóstico só deve ocorrer após o indivíduo atingir 18 anos.
Alguns autores entendem que o indivíduo considerado psicopata apresenta
características
semelhantes
aos
indivíduos
com
Transtorno
de
Personalidade Antissocial (TPAS). Assim, entende-se que as características
que evidenciam os TPAS são pré-requisitos para se chegar ao diagnóstico do
psicopata, já que o termo psicopata não é descrito por associações que
classificam os transtornos mentais. Outros autores entendem que o
comportamento antissocial deve ser considerado uma consequência para
que o indivíduo passe a ser entendido como psicopata. Outros autores ainda
entendem que o indivíduo, portador de psicopatia é extremamente sedutor
e busca ser atraente, podendo parecer, num primeiro momento, mais
inteligente que a média da população, pois é autoconfiante em suas
palavras, possui egoísmo exagerado, incapaz de seguir um plano de vida,
tendendo a ter uma vida sexual desenfreada. Deste modo, para o psicopata
não importam as consequência de seus atos, não existe medo e nem
sentimento de culpa. Estudiosos também apontam dois subtipos de
psicopatas, os primários e os secundários. Os primários apresentam traços
impulsivos, são agressivos, extrovertidos, confiam em tudo que se dispõe a
fazer, apresentam baixo nível de ansiedade, sendo neste subtipo
encontrados os psicopatas narcisistas. Os considerados secundários
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apresentam traços semelhantes aos primários, com dificuldades em se
socializar, pois são ansiosos, mal-humorados, com menor autoestima em
relação ao primários. Entende-se que os primários buscam novas sensações
excitatórias cometendo crimes mais violentos e os secundários crimes de
menor periculosidade, como pequenos roubos. Em geral as características
sociais e psicológicas que evidenciam o perfil dos psicopatas são: charme
superficial, aparente inteligência, pouca vivência de emoções, desconfiados
com o meio em geral, desleais, não sofrem com delírios ou outros sinais de
pensamento desorganizado, são incapazes de sentir remorso ou compaixão
pelo alheio, incapazes de aprender com as experiências vividas, falta de
qualquer afeição mais profunda em relação a pessoas ou animais. Não
existem marcadores biológicos claramente especificados na literatura. O
indivíduo com psicopatia pode ser entendido como um sujeito com certas
características sociais e psicológicas definidas, mas sem um marcador
biológico. Podem viver em sociedade sem nunca lhes seja atribuído um
diagnóstico preciso, pois existe uma enorme dificuldade em se chegar a um
diagnóstico quando o sujeito não se envolve em atos criminosos de maior
gravidade.
Palavras-chave: Psicopatia; Psicodiagnóstico; Transtornos mentais.
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O PROCESSO DEPRESSIVO EM MULHERES SUBMETIDAS À CIRURGIA
DE MASTECTOMIA
DANILA FERREIRA BOSCHI TANIKAWA; ROSILENE RIBEIRO DE
OLIVEIRA; LUIZ SERGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
Mulheres mastectomizadas vivenciam diversos tipos de estressores
diariamente, sendo que alguns deles estão relativamente associados com o
sofrimento psicológico, pois ao receber o diagnóstico de câncer de mama a
mulher vivencia uma série de processos que ocasionam a dor, sofrimento,
medo, negação, aceitação, dentro outros diversos sentimentos. O objetivo
do presente estudo é descrever e discutir sobre o processo depressivo que
as mulheres submetidas à cirurgia de mastectomia eventualmente
vivenciam. O projeto faz uso da revisão bibliográfica da literatura que
aborda estas questões como método. Foram utilizadas para essa pesquisa
as bases de dados eletrônicas Google Acadêmico, Periódicos Eletrônicos de
Psicologia (PePSIC) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Ao final
foram selecionados 54 artigos, pois abordavam as questões já apontadas.
Os resultados do presente estudo mostram que a maior parte dos estudos
discorrem sobre o sofrimento, a vergonha a depressão aliada a
desesperança por parte das mulheres que foram submetidas a
mastectomia. Os estudos também indicam que o psicólogo possui papel
fundamental no auxílio à essas mulheres, pois muitas vezes, são assistidas
conforme sua doença de base, neste caso o câncer de mama, mas não
assistidas em sua total integralidade, o que possibilita ao profissional de
psicologia maior presença e autonomia no que tange o tratamento
psicológico dessas mulheres. A reação da paciente relacionada ao seu
diagnóstico depende principalmente de suas características de
personalidade e da doença, mas na ocasião em que essa decide por
submeter-se ao ato cirúrgico, começa uma procura para resolver o quanto
antes o seu problema, tendo dessa forma, um lado reconfortante. A mulher
crê estar no controle da doença, e que, a retirada cirúrgica do tumor e as
implicações do tratamento, trarão proteção na perspectiva de não ter de se
afligir mais com isso. Na realidade, o processo de luto pelo qual passa a
mulher com câncer de mama é um momento em que esta tem a
possibilidade de entrar em contato com seus conteúdos internos e os
confrontar, conscientemente ou não, com a nova realidade, elaborando isso,
para que possa refazer psiquicamente sua autoimagem, por meio do
contato com uma nova realidade, neste caso, o câncer de mama. Porém,
este processo é doloroso, sendo acompanhado desde uma tristeza até uma
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profunda depressão, além de sentimentos como angústia, medo e
desesperança. A mama é um órgão repleto de simbolismo para a mulher,
feminilidade, sexualidade e maternidade e a mastectomia traz uma dolorosa
transformação para a vida dessas mulheres em relação a sua autoimagem,
autoestima e até vida sexual e sua sexualidade. O diagnóstico do câncer de
mama vem representado como primeira forma de mutilação, interferindo
em todas as significações que davam sentido à vida da mulher, acometida
pela patologia. Os aspectos psicológicos das mulheres que foram
acometidas pelo câncer de mama e a mastectomia revelam vivências e
expectativas otimistas sobre o futuro como uma forma de enfrentamento,
assim como também atitudes de total desamparo e desilusão em relação ao
tratamento. Existem poucos estudos científicos acerca do tema, o que
evidência um campo fértil para os profissionais de saúde. Sendo assim,
considera-se fundamental mais estudos sobre a temática do presente
estudo para que se possa fomentar maiores subsídios que auxiliem
pacientes com o diagnóstico de câncer de mama. As atuações principais no
momento se pautam no tratamento médico, na notícia da mastectomização,
mas deve também oferecer melhor qualidade de vida, aceitação e
reabilitação psicológica, de modo a minimizar um sofrimento prolongado
que pode levar a quadros depressivos.
Palavras-chave: Mastectomia; Câncer; Depressão.
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O SOFRIMENTO PSICOLÓGICO DOS PAIS OU CUIDADORES DE
CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
SAMANTA FERNANDES BASTOS; ROSILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA;
LUIZ SERGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
O diagnóstico do autismo geralmente ocasiona mudanças estruturais na
família. Devido às manifestações desse transtorno e pela dependência nas
realizações de certas tarefas diárias da pessoa acometida por esta
síndrome, pode ocorrer uma sobrecarga física e emocional à família. Os pais
ou cuidadores tem total importância na vida de indivíduos com autismo e
sua colaboração é fundamental no seu desenvolvimento. O objetivo é
descrever e discutir o sofrimento psicológico dos pais ou cuidadores diante
da criança com transtorno do espectro autista. O projeto faz uso da revisão
bibliográfica da literatura que aborda estas questões como método. Foram
utilizadas para essa pesquisa as bases de dados eletrônicas: Google
Acadêmico, Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) e Scientific
Eletronic Library Online (SCIELO), ao final foram selecionados : 55 artigos
científicos, 17 dissertações de Mestrado, sete livros, quatro trabalhos de
finalização de curso de especialização, três trabalhos de conclusão de curso
de graduação e uma tese de doutorado, totalizando o 87 obras. Os
resultados do presente estudo apontam que após a descoberta do autismo
de seus filhos, os pais ou cuidadores podem apresentar momentos de
intenso sofrimento e dualidade emocional. Com a notícia do autismo, a
família sofre um abalo e precisa de atenção, sobretudo, a mãe que
apresenta maior desgaste ao cuidar de uma criança com necessidades
especiais. Nessa perspectiva, o apoio dado à mãe pelos demais membros da
família é preponderante. Podem ser desenvolvidas estratégias de
enfrentamento como a busca de um apoio psicológico que visará a
superação e adaptação diante dessa realidade. Os pais passam por um
período de luto, pois projetam nos seus filhos o ideal de perfeição e
continuidade de seus desejos frustrados, assim, ter um filho que precise de
cuidados especiais rompe com suas expectativas e sonhos. Diante disso, os
pais vivem momentos estressantes, pois se veem obrigados a tomar
decisões pelas quais ainda não estavam preparados no que tange ao
tratamento de uma criança autista. Nesse sentido, é observado que após o
diagnóstico do autismo os pais ou cuidadores vivenciam o luto de um filho
vivo, pois esse filho não corresponde com as suas fantasias. Os sentimentos
transitam e normalmente são conflituosos, sendo comum encontrar
momentos de angústia, medo e insegurança. Por vezes é necessário um
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apoio profissional, particularmente do profissional de Psicologia. No
ambiente terapêutico ocorre o momento de escuta com os pais ou
cuidadores, com a finalidade de ouvir o sofrimento; os momentos de
angústia, dúvida que normalmente o sujeito se depara. Por meio das
técnicas adequadas o psicólogo pode auxiliar na dinâmica familiar,
facilitando os enfrentamentos diários. Esse ambiente terapêutico contribui
para os pais ou cuidadores entenderem sobre o autismo da criança e
buscarem o melhor tratamento, pois a forma como lidam com o autismo
podem impedir ou retardar a melhora do quadro. É fundamental que o
psicólogo tenha a sensibilidade para observar a criança autista e também
seus pais ou cuidadores. A descoberta do autismo ocasiona, nos pais,
geralmente, um sofrimento psíquico importante, pois o ideal do filho
perfeito não se realiza. No período de nascimento do filho, os pais projetam
seus desejos frustrados, idealizando o filho que irá satisfazer seus desejos
malogrados, seria o narcisismo primário, ou seja, uma forma dos pais
reviverem sua infância perdida. Com a notícia de que o filho possui alguma
deficiência os pais precisam lidar como esta nova realidade, para a qual
nem sempre estão preparados.
Palavras-chave: Autismo; Transtorno do espectro autista; Prevenção;
família.
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O TRABALHO DO PSICÓLOGO EM SITUAÇÕES DE DESASTRES E
EMERGÊNCIAS
INGRID JERÔNIMO; FÁBIO GUEDES DE SOUZA; VALDIR DE
AQUINO LEMOS; LUÍS SÉRGIO SARDINHA

RESUMO
Desastres e emergências, naturais ou produzidos pelo homem, são
definidos como acontecimentos imprevistos que causam grandes danos
sociais, econômicos, ambientais e psicológicos e acabam atingindo a todos,
em maior ou menor intensidade, variando a forma de como os indivíduos
lidam e quais as consequências diante destes eventos. O objetivo deste
trabalho é descrever e discutir a importância do profissional de Psicologia
frente aos eventos de desastres e emergências. O presente projeto é
caracterizado por uma revisão bibliográfica. Foram selecionados, como
fonte de pesquisa, 11 trabalhos científicos que abordavam o tema de modo
mais específico, em Língua Inglesa, Portuguesa e Espanhola, além de livros
e revistas científicas específicos do assunto, selecionados entre 80 trabalhos
que tratavam destas questões, nas bases de dados Psi, SciELO, Bireme e
Google Acadêmico, utilizando-se de descritores associados ao tema. Os
principais resultados se referem aos estudos encontrados em materiais
provenientes de artigos científicos, livros e teses, totalizando em 11
referências, escritas em português e em espanhol. Verificou-se que as
contribuições do psicólogo no tratamento das consequências psicológicas
de um evento traumático são importantes, pois quando não há o
acompanhamento com o profissional de Psicologia, o indivíduo pode ter
consequências intensificadas. A experiência traumática gera um alto nível
de estresse que pode comprometer os mecanismos de adaptação da
pessoa.
Isso ocasiona, em algumas situações, o desenvolvimento do
Tr}nstorno de Estresse Pós-Tr}umático – TEPT. Mas as ações do campo da
Psicologia não se justificam apenas pela presença de um transtorno mental,
mas também são legitimadas pela presença do sofrimento psíquico
humano. O acompanhamento psicológico é de grande relevância em
situações de desastres e emergências, visto que o psicólogo desempenha
atuações breves e efetivas, tendo como finalidade prevenir a curto, médio e
longo prazo as consequências psicossociais negativas, pois no momento do
trauma, o indivíduo pode, momentaneamente, perder a capacidade de
perceber sua existência para além da situação vivenciada naquele
momento.
Palavras-chave: Psicologia; Prevenção; Saúde mental; Emergência;
desastre.
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OS BENEFÍCIOS PSICOLÓGICOS DA TERAPIA ASSISTIDA COM
ANIMAIS EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS COM CÂNCER
ALICE REGINA SANTOS SILVA; VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA

RESUMO
A Terapia Assistida com Animais é um tratamento alternativo, que visa
minimizar os prejuízos físicos e psicológicos que são causados na criança
hospitalizada com câncer e seu tratamento oncológico, podendo também,
minimizar os prejuízos existentes em seus familiares envolvidos frente as
consequências negativas pela doença. Em 1962, houve o primeiro registro
dos benefícios do animal à saúde do ser humano, podendo ser definida
como uma intervenção dirigida com um objetivo específico como parte
integral de um processo terapêutico. O objetivo do presente estudo é
descrever e discutir sobre a influência da técnica de Terapia Assistida com
animais, sobre os benefícios psicológicos em crianças hospitalizadas com
câncer. A classificação do presente estudo foi uma revisão bibliográfica da
literatura, o qual se utiliza de documentos impressos, livros, teses e artigos,
com o intuito de verificar, delimitar e relacionar a importância da Terapia
Assistida com Animais a serviço da saúde mental. Para este trabalho foram
compiladas as informações a partir de quatro livros e 30 artigos científicos
datados desde o ano de 1997 até o ano 2017, um total de 34 trabalhos.
Verificou-se que tal terapia pode melhorar o ambiente hospitalar, podendo
trazer melhor aderência e estabilidade no tratamento da criança, pois, esta
é capaz de permanecer mais disposta ao tratamento oncológico junto a
terapia com o cão, por se tratar de resultados positivos em curto prazo.
Nesse sentido, faz com que o contato físico homem vs animal libere
hormônios como a serotonina e endorfina no cérebro, isto é, melhora os
aspectos psicológicos e físicos, podendo então minimizar problemas
cardíacos, aumentar a autoestima, tanto da criança quanto dos envolvidos,
diminuindo a ansiedade e os traumas causados pela doença e sua
hospitalização. Com base nos resultados descritos no presente estudo
conclui-se que a importância da Terapia Assistida com Animais na saúde
mental é minimizar os sintomas causados pelo câncer e o tratamento
oncológico, o animal auxilia na adaptação da criança junto ao tratamento. A
criança ao brincar e se distrair, faz com que se sinta mais segura e
confiante frente às suas expectativas, sendo o animal como o catalizador de
emoções, trazendo um modelo não só terapêutico, mas também lúdico para
aquele ambiente estressor. Pode ser implantado em quaisquer hospitais
oncológicos, para proporcionar atividades diversificadas ajudando esses
indivíduos a desenvolver potenciais diante os obstáculos que a doença
acarreta em seu cotidiano.
Palavras-chave: Câncer; Animais; Crianças; Aspectos psicológicos.
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OS PREJUÍZOS PSICOLÓGICOS DO TRAUMA EM CRIANÇAS VÍTIMAS
DE DESASTRES E GUERRAS
GÉVANE DOS SANTOS SANTANA; FÁBIO GUEDES DE SOUZA; VALDIR
DE AQUINO LEMOS; LUÍS SÉRGIO SARDINHA

RESUMO
Em geral um sofrimento psíquico com grande repercussão psíquica, pode
gerar um trauma no indivíduo ou em grupo social, pois ocorreu uma ruptura
em sua rotina, modificando a relação que este estabelece consigo mesmo,
repercurtindo nas relações em toda sua vida. Neste sentido, a exposição a
experiências traumáticas pode acarretar em crianças, severas sequelas
emocionais, assim como o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). O
objetivo é descrever e discutir sobre os prejuízos psicológicos do trauma em
crianças vítimas de desastres e guerras. Foi utilizado o método de pesquisa
bibliográfica, e realizada uma análise de dados e estudos que foram
realizados até o momento e que abordam o mesmo propósito deste
trabalho. Utilizando-se artigos científicos, monografias e pesquisa em livros
específicos, que relatam os prejuízos psicológicos em crianças vitimas de
desastres e guerras. Os principais resultados referem-se aos estudos que
foram encontrados em 24 livros, 69 artigos científicos e oito monografias,
datados desde o ano de 1987 até o ano 2013, totalizando 101 trabalhos.
Verificou-se que existem prejuízos psicológicos em crianças vítimas de
desastres e guerras. Enfatizou-se a dificuldade da criança no seu
desenvolvimento e na socialização depois do desastre. Vivenciar uma
experiência traumática pode acarretar o desenvolvimento do TEPT, porém a
caracterização de tal evento não depende apenas do estímulo de fato, pode
ser desenvolvida através do mero conhecimento da situação traumática,
podendo afetar a qualidade de vida do indivíduo que experienciou uma
situação estressora, cuja denominação causa uma quebra de rotina e o
indivíduo se vê desprotegido. Neste contexto o termo desastre designa do
resultado de eventos naturais múltiplos ou provocados pelo homem.
Entretanto, faz-se necessário entender a importância do desenvolvimento
da criança perante os eventos que acontecem à sua volta. Neste sentido, a
criança é determinada pelos fatores orgânicos que posteriormente vem a
ser por consequência, provocados pelo meio social que este indivíduo vive.
Por isso, existem situações traumáticas que geram um alto grau de
estresse em boa parte dos indivíduos de uma sociedade que são vitimados
por tal experiência. Notou-se a importância da família no desenvolvimento
da criança vítima de desastre, em que o mesmo é responsável pelo
processo de socialização da criança, pois ao longo do tempo a criança vai
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adquirindo comportamentos, habilidades que tornam-se necessárias no seu
desempenho social e na aquisição de sua autonomia. Os prejuízos
psicológicos em crianças vítima de desastres e guerras, são provocados por
experiências traumáticas que desencadeiam patologias como o TEPT,
podendo acarretar o estresse agudo e problemas emocionais no
desenvolvimento desta criança. Contudo, o indivíduo que vivencia uma
experiência traumática precisa reorganizar-se para que consiga minimizar a
sua angústia, que é resultado da sua quebra de rotina. No entanto criança
é uma das vitimas mais vulneráveis, pois, estas reagem diferente na
presença de uma doença ou enfermidade. As crianças respondem ao evento
traumático através do seu comportamento que apresenta-se de forma
desorganizada e agitada.
Palavras-chave: Crianças; Psicologia; Guerras; Desastres.
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PERFIL PSICOLÓGICO DO AGRESSOR SEXUAL: UMA REVISÃO DA
LITERATURA
SARA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS SILVA; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS; TATIANA
TOGNOLLI BOVOLINI

RESUMO
O estupro vem ganhando um espaço significativo na mídia e nos jornais, e
essa discussão vêm crescendo com o decorrer dos anos. Sendo o estupro
considerado um ato relação sexual sem o consentimento de uma das
partes, e considerado uma agressão para a liberdade sexual, gerando
constrangimento para a vítima desta violência. O agressor usa por meio
desta violência para obrigar e coagir suas vítimas por meio de humilhação,
para satisfazer seus impulsos sexuais. Sendo o estupro considerado um
crime hediondo, na Lei n° 12.015 do artigo 213, que relata que constranger
a conjunção carnal mediante a violência ou grave ameaça, terá pena de seis
a dez anos de reclusão. O objetivo deste trabalho é descrever e discutir
sobre o perfil psicológico do agressor sexual a partir da literatura existente
sobre o tema. O presente projeto é caracterizado como uma revisão
bibliográfica da literatura que aborda estas questões, utilizando-se 48
artigos científicos e quatro livros específicos datados desde o ano de 1940
até o ano de 2015, totalizando 52 trabalhos, que relatam a característica do
estupro e características sobre o agressor sexual. Os principais resultados
esclarecem que uma grande parte dos agressores sexuais não consegue
controlar seus impulsos sexuais, pois grande parte desses agressores
possuem uma parafilia, que representa um interesse sexual intenso e
persistente que não aquele voltado para a estimulação genital ou para
carícias preliminares com parceiros humanos. Por diversas vezes, o agressor
sexual normalmente é diagnosticado como tendo um transtorno de
personalidade antissocial, que é considerado uma pessoa que tem um
padrão de desrespeito e violação dos direitos dos outros. É considerada uma
pessoa que se expõe a determinados riscos sociais e podendo ser uma
pessoa impulsiva. O cérebro de um agressor sexual pode ser visto como não
ativo como o da media da sociedade, e com isso ele necessita de
motivações para se sentir cada vez melhor. Esses agressores sexuais tem
um perfil heretogêneo, que é um perfil diferenciado. Com isso os agressores
sexuais
comumente
possuem
características
de
transtorno
de
personalidade e até mesmo um transtorno de sexualidade. Suas
características incontestáveis é dificuldade de controlar seus impulsos
sexuais, se tornando uma pessoa agressiva em meio a negações e
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frustrações. Existem características psicológicas consideradas próprias para
esses agressores sexuais, pois, com frequência, realizam o ato do estupro
para satisfazer-se sexualmente, isso ocorre por conta de sua parafilia ou ate
mesmo pela sua incapacidade de perceber o outro pelo seu transtorno de
personalidade antissocial. Porém, isso não esclarece todos os casos em si.
Com esses relatos há a necessidade de realizar estudos voltados para esta
área.

Palavras-chave: Estupro; Perfil psicológico; Parafilia.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA

289

POSSIBILIDADES DA MUSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DE
CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN
CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA; VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; DAVID SERGIO HORNBLAS

RESUMO
A Síndrome de Down (SD), também conhecida como trissomia 21, é uma
doença genética causada pela presença de toda ou parte de uma terceira
cópia do cromossomo 21 no Ácido Desoxirribonucléico (DNA) humano. Em
função disto, geralmente, estas pessoas necessitam de alguma atenção
especial em seu processo de desenvolvimento. O presente estudo tem,
como objetivo, verificar se a musicoterapia, quando adequadamente
utilizada, pode gerar benefícios psicológicos em crianças com SD, bem
como facilitar os processos de aprendizagem e inclusão em salas de aula
regulares. O objetivo é aprofundar o entendimento acerca da musicoterapia,
elucidando se quando positivamente adotada, gera benefícios de cunho
psicológico à crianças com Síndrome de Down, e facilita o processo de
aprendizado e inclusão das crianças com Síndrome de Down em salas de
aula regulares justificando assim, sua utilização na esfera educacional. Foi
realizada uma revisão bibliográfica, que incluiu análise crítica, interpretação
e. compreensão de textos referentes ao tema, num total de 41 trabalhos
científicos, publicados entre 2003 e 2017. Os resultados do presente estudo
discutem todo o processo sob o espectro da inclusão, o direito da criança
em frequentar as instituições de ensino. A musicoterapia pode auxiliar para
a inclusão social, pois os efeitos da música na atividade cortical de crianças
SD podem trazer mudanças cerebrais importantes, mediante estímulos
musicais adequados. A musicoterapia amplia as habilidades específicas
inseridas nas Inteligências Múltiplas, em especial as de base cinestésico
corporal e cognitiva, traz melhora na linguística e dicção, facilita a interação
intrapessoal e social, além de elevar o foco na atenção das atividades,
melhorar a autoestima e o comportamento geral. A musicoterapia, sozinha,
não possui capacidade de trazer efeitos benéficos relevantes, mas quando
corretamente aplicada pode potencializar o tratamento realizado. Não
existem limites para sua aplicação desde que aplicada de maneira correta.
Palavras-chave: Musicoterapia; Inclusão; Crianças.
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PRÁTICAS DE EXCLUSÃO SOCIAL EM RELAÇÃO AOS INDIVÍDUOS COM
TRANSTORNOS MENTAIS
NATÁLIA LEITE; FÁBIO GUEDES DE SOUZA; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
Os transtornos mentais são, desde os tempos remotos, questão central em
diversos questionamentos teóricos e sociais da humanidade, assim sendo,
sempre estão envoltos em aspectos difíceis de serem compreendidos e
desvendados pela sociedade. Por conseguinte, o tema caminha com
diversas ressalvas, que envolvem desde o entendimento pleno de suas reais
concepções, até a atuação profissional relacionada ao tratamento de
indivíduos pertencentes a esse contexto de vida. O presente trabalho tem
como objetivo geral a descrição e discussão das práticas de exclusão social
presentes nas relações interpessoais e sociais dos indivíduos com
transtornos mentais. Para o pleno desenvolvimento deste trabalho foi
utilizado como método a pesquisa bibliográfica, por meio da consulta à
literatura clássica, contemporânea e teorias específicas. Os resultados se
referem a 16 obras literárias ligadas ao tema e 34 artigos científicos, além
de cinco dissertações de Mestrado e quatro trabalhos apresentados em
congressos e encontros especializados, num total de 59 obras, todas
publicadas entre 1963 e 2017. Estes estudos evidenciam que o processo de
exclusão dos indivíduos com transtornos mentais é fortemente presente na
sociedade, e até hoje, mesmo com todo avanço científico e tecnológico, o
assunto ainda se encontra na lista de tabus sociais, oriundos, em sua
grande maioria, de nuances excludentes outrora instituídas. Assim, a
sociedade desenvolveu-se historicamente, com a ideia instituída de que a
loucura precisa ser isolada, e consequentemente, que tais pacientes
precisam afastar-se do convívio social, de suas famílias, e muitas vezes de
sua própria identidade, conceito que abriu caminho para as hospitalizações,
e rotulação desses pacientes como pessoas sem a mínima condição de
conviver em sociedade. Tais atos de exclusão perduram até os dias de hoje,
mesmo com diversas mudanças ocorridas no decorrer dos anos, como a
consolidação da Luta Antimanicomial, a criação dos Centros de Atenção
Psicossocial, e as políticas públicas voltadas ao resguardo e manutenção
dos direitos dos pacientes de saúde. Conclui-se que a exclusão de
indivíduos com transtornos mentais ainda é presente na sociedade
brasileira, sendo a mesma proveniente de uma negativa herança histórica
que perdura até a contemporaneidade, causando atos excludentes. Vê-se
então a necessidade urgente de ações para a erradicação da demanda, que
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devem contemplar não só aspectos estruturais, mas também a
conscientização e alteração dos padrões comportamentais dos profissionais
envolvidos, familiares e sociedade brasileira de maneira geral. Ademais,
propõe-se a criação de programas que enfatizem os processos de
conscientização de direitos e deveres dos indivíduos com demandas de
saúde mental, bem como a busca por autonomia, através da inclusão em
atividades sociais cotidianas das quais são reclusos, além da
descaracterização de estereótipos negativos atribuídos aos que recebem o
diagnóstico de transtorno mental.
Palavras-chave: Transtornos mentais; Exclusão social; Saúde mental.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA

292

PRIVAÇÃO DE SONO E CONDUÇÃO VEICULAR
ROGÉRIO BELO DA SILVA; VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS SÉRGIO
SARDINHA

RESUMO
As relações entre restrição de sono e estado de humor podem influenciar as
condições de transporte, os deslocamentos e a circulação humana, como
consequência, podem ser determinantes na qualidade de vida. Devido às
grandes mudanças no estilo de vida, incluindo as novas tecnologias e a
carga de trabalho excessiva, a sociedade tornou-se ativa 24 horas por dia,
gerando problemas na qualidade de sono e no estado de humor do
indivíduo, isto pode refletir na capacidade dos condutores veiculares e sua
atuação no trânsito. Desse modo, o objetivo do presente estudo é descrever
e discutir a influência da restrição de sono sobre o estado de humor em
condutores veiculares mediante, sob, principalmente, as questões
psicológicas. Objetiva-se descrever e discutir a influência da restrição de
sono sobre o estado de humor dos condutores veiculares mediante a visão
psicológica. Foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura, utilizando
como fonte 56 trabalhos científicos que versam sobre o tema, publicados
nos últimos 46 anos. Os resultados do presente estudo mostram que a
restrição de sono pode causar sonolência diurna e alterações no estado de
humor dos condutores, podendo influenciar nos acidentes de trânsito. O
condutor que não teve uma boa noite de sono pode ter maiores alterações
no seu humor, podendo provocar importantes alterações no ritmo biológico
do organismo. Pode causar a diminuição do tempo de resposta, assim como
a diminuição da atenção, além de aumento da fadiga mental e física. Podem
causar também atitudes agressivas, sentimentos de raiva e inferioridade
aliadas ao mau humor; fatores que são prejudiciais do ponto de vista da
higiene mental como um todo. Com base na revisão literária pode-se
concluir que a restrição de sono está associada à piora do estado de humor
e sonolência diurna. Um condutor que não produz uma boa noite de sono
pode provocar alterações no seu humor, aliado à jornada de trabalho
prolongada sem pausa para descanso, provocando desta maneira
alterações no ritmo biológico do organismo. A diminuição do tempo de
resposta, assim como a diminuição da atenção, fadiga mental e física
também são fatores provocadores de acidentes de trânsito. Esse estudo
sugere que projetos e técnicas de prevenção contra acidentes de trânsito
sejam implementados, principalmente em frotas de empresas responsáveis
por transportes de veículos motorizados. Tais projetos poderiam incluir
diálogos e palestras, orientando os condutores a incluírem em sua rotina
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diária, medidas educativas e comportamentais, nas quais o psicólogo
poderia agregar o conhecimento cognitivo- comportamental e desenvolver
práticas na prevenção de acidentes e se necessário aplicando testes.
Palavras-chave: Restrição de sono; Estado de humor; Psicologia do
trânsito.
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PSICOLOGIA DA ARTE COMO AGENTE DE EQUILIBRIO EMOCIONAL
FABIANA GALANTI; RAEL BISPO BEZERRA; VALDIR DE
AQUINO LEMOS; LUÍS SÉRGIO SARDINHA

RESUMO
A Psicologia da Arte pode ser entendida como a ciência que estuda os
fenômenos psíquicos da criação e apreciação artística. A arte não pode ser
considerada uma atividade mecânica, tendo a capacidade de enriquecer e
transformar o indivíduo, pois, ao realizar ou ter contato com a arte, esta
experiência perpassa o teor artístico do evento ou da obra, pois gera frutos
da subjetividade com inferência na personalidade do indivíduo. A Psicologia
da Arte estuda o processo de produção e de reconhecimento do evento
artístico, que tem como base a teoria estética, que estuda a experiência e
prazer do espectador, a criatividade e a obra de arte. O objetivo do trabalho
é discutir a relevância da Psicologia da Arte, dentro do saber psicológico,
como agente de equilíbrio emocional do indivíduo. O presente projeto é
caracterizado como uma revisão bibliográfica da literatura que aborda estas
questões, nas bases de dados: Scielo, Pepsi e Lilacs. As palavras-chave
utilizadas para busca nesta revisão foram: arte, psicologia, criatividade e
emoção. Todos os trabalhos foram escritos nos idiomas: português, inglês,
espanhol, e italiano. Foram utilizados 34 artigos científicos, 20 livros e três
teses, num total de 57 referências, publicadas entre 1950 até 2018. Os
resultados do presente estudo apontam que a arte é uma maneira de sentirse vivo, uma forma de equilíbrio, um modo de conhecimento e
transformação, e ocorre a possibilidade do indivíduo se apoderar de
conteúdos da natureza já existente, podendo levar a um sonho de mudar a
realidade, de maneira mágica. A arte cria maneiras diferentes de se
expressar em uma relação mais profunda. O artista domina e transforma as
suas experiências em memória, por meio da expressão artística, dá forma a
sua realidade, interferindo nas emoções, com pleno domínio na percepção
do outro. A expressão afetiva é a atmosfera propícia para que ocorram
combinações de significados, símbolos, palavras e frases, que ultrapassam
certas regras de manifestação da dor e a alegria, uma alquimia para a
construção simbólica. Dentro deste processo, a Psicologia da Arte é
importante na compreensão dos sentimentos frente à experiência estética,
pois o contato criativo torna-se uma ferramenta importante para a prática
do profissional psicólogo, no processo de ressignificação psíquica e
equilíbrio emocional do indivíduo. Estar em contato com a arte pode
promover o bem-estar emocional, o desenvolvimento interacional social e
também pode ser uma prática eficaz para o equilíbrio das emoções.
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Proporciona autoconhecimento e expansão da consciência. Desta forma,
sugere-se que a Psicologia da Arte deve ser entendida como uma estratégia
coadjuvante na melhora do processo de ressignificação psíquica do
indivíduo.
Palavras-chave: Arte; Psicologia; Criatividade; Emoção
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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PSICOLOGIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E ABORTO
HELOISA MOREIRA; VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS SÉRGIO
SARDINHA; TATIANA TOGNOLLI BOVOLINI

RESUMO
O aborto tem relação com a ideia de nascimento. O aborto é entendido
como induzido quando realizado de modo provocado a si mesmo ou a
terceiros. Quando esse processo não é feito por um profissional
especializado sujeita a mulher a severos riscos e agravos á sua saúde física.
Devido aos aspectos em que eles são realizados, há riscos desde a morte da
gestante a complicações em gestações futuras. No Brasil, este ato é
considerado uma prática ilegal, e assim passível de punição salvo algumas
exceções previstas. Objetiva-se descrever e discutir as relações do aborto
induzido e as políticas públicas envolvidas. A pesquisa se ateve em separar
materiais já publicados por meios eletrônicos e físicos, como livros e artigos
científicos utilizando-se do método bibliográfico. Os principais resultados
são advindos de 26 artigos, duas dissertações de mestrado e duas teses de
doutorado, além de 10 livros e o uso de decretados no Brasil sobre o
assunto. Estudos recentes evidenciam aspectos sobre o perfil variado das
mulheres que buscam realizar o aborto induzido. Há certa propensão maior
a interromper a gestação, mulheres que não são de cor ou raça branca, com
baixa escolaridade, além da predominância em mulheres com mais de 35
anos e com não menos que um filho.. Porém, a própria baixa escolaridade, a
cor/raça, ou a condição social baixa das quais estas mulheres se encontram
não são de fato excludentes em relação a mulheres brancas, com ensino
superior e condição financeira estável ou boa, estas também o fazem,
contudo, utilizando - se de métodos por vezes mais seguros e eficazes. O
psicólogo deve buscar apoiar a saúde da mulher, preservando a
individualidade e acolhendo sua demanda. Acolher os sentimentos de culpa,
tristeza, e diversos outros que por vezes são recorrentes, sem julgamentos
morais. O número de mulheres que, independente do fato de ser, ou não
ilícito, realizam o aborto é consideravelmente preocupante, ademais o fato
de ser uma das causas de morte materna mais recorrente no Brasil, sem
contar o sofrimento que as cercam e que poderiam ser evitados. Observa se a necessidade da criação de políticas públicas que abracem esse
problema social e visem garantir um acompanhamento médico e psicológico
necessário, fator que diminuiria provavelmente as chances dessas mulheres
desenvolverem quadros depressivos ou ansiogênicos, de forma que o
respeito à vida dessas mulheres seja preservado.
Palavras-chave: Planejamento familiar; Saúde da mulher; Aborto; Políticas
públicas.
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REESTRUTURAÇÃO COGNITIVA POR MEIO DA ARTETERAPIA EM
PACIENTES PSICÓTICOS
DENISE ALVES DE OLIVEIRA; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; FÁBIO
GUEDES DE SOUZA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
A reforma psiquiátrica trouxe mudanças interventivas baseadas na
reabilitação psicossocial ao propor práticas mais humanizadas de
reintegração de pacientes psicóticos à sociedade. Anteriormente a arte era
utilizada nos processos de socialização dos indivíduos e atualmente por
meio do recurso em Arteterapia é possível acessar conteúdos subjacentes e
ressignificar a dor psíquica. Como referência de trabalho e proposta de
cuidado humanizado, Dra. Nise da Silveira utilizou no Hospital Psiquiátrico
Pedro II a técnica expressiva, ao permitir que os internos utilizassem a arte
como forma de expressar seus conteúdos inconscientes e se comunicar
efetivamente com eles. A utilização de tratamento baseado nas proposições
da Reforma vem crescendo por meio do modelo cognitivo de psicoterapia e
a Terapia Cognitivo-Comportamental permite utilizar o recurso Arteterapia
como intermediário numa intervenção, pois possibilita utilizar os sintomas
residuais resistentes ao tratamento como conteúdo de intervenção.
Objetiva-se discutir e descrever a Reestruturação Cognitiva realizada por
intermédio do recurso Arteterapia em pessoas com diagnóstico de
Esquizofrenia. O trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica, tendo como
74 referenciais teóricos, sendo 14 artigos analisados que abordaram a
temática proposta disponível nas bases de dados: Google Acadêmico,
Scielo, Bireme, Lilacs, USP e Pepsic publicados no período de 2001 a 2016.
Existem evidências de que a Arteterapia utilizada como um recurso em
Terapia Cognitivo-Comportamental contribui para a melhora no equilíbrio
emocional e elevação da qualidade de vida, pois a partir da criação artística,
é possível compreender as cognições contraditórias, integrando a realidade
e a satisfação de dar forma ao objeto, favorecendo externar o mundo
interior de pacientes que sofrem de psicose. As atividades arteterapêuticas
são expressas em diversas linguagens, como dramática, visual, corporal,
literária, sonora, e as técnicas de expressão: desenho, pintura, danças,
escultura e poesia, sendo estas utilizadas como instrumento para a
promoção da saúde e qualidade de vida. Um dos aspectos positivos na
Arteterapia é a abordagem não-verbal, ao qual não apenas se desenha,
pinta, mas busca-se mergulhar no interior, para se ter uma visão profunda
dentro de si, como um auto conhecimento subjetivo, assim, como na
Psicoterapia que se busca investigar quais os pensamentos e sentimentos
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que estão afetando os comportamentos. Quando a pessoa, que sofre de
psicose, entende, por meio da expressão artística, existem condições de
desarticular seus pensamentos e emoções, por ocasiões adversas, infelizes
ou recorrentes, para uma circunstância centralizada em si, com suavidade e
sensatez, isto pode incidir em modificação autêntica e almejada do
comportamento. A Arteterapia se apresenta como um serviço de grande
relevância para o cuidado da pessoa que se encontra em sofrimento
psicótico, auxiliando a transpor obstáculos sociais, tendo em vista um
cuidado mais humanizado, lidando com paradigmas e evidenciando novas
possibilidades de atuação do psicólogo.
Palavras-chave: Arteterapia; Terapia cognitivo-comportamental; Psicose.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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RELAÇÕES ENTRE A IDEAÇÃO SUICIDA E A DEPRESSÃO
ALEX AUGUSTO DA SILVA SANTOS; SARA CARLOS DA SILVA; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
O suicídio por ter um caráter de cunho social, vem atrelado à cultura local.
Para que se possa ter um grau de entendimento desse fenômeno é
imprescindível olhar a cultura que se faz presente na sociedade. Além desse
aspecto social é preciso olhar também para os aspectos psicológicos de um
indivÍduo suicida, desta forma a psicologia busca entender este fenômeno.
A abordagem psicanalítica procura explicar o comportamento suicida como
um desejo de viver e morrer, mas este desejo de morrer é menor. Objetivase descrever e discutir as relações entre sintomatologia depressiva e
ideações suicidas em adultos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com
o proposito de fazer um levantamento da relação da depressão com as ideia
suicidas. Os dados aqui apresentados são oriundos da análise de 52
trabalhos científicos, publicados entre 1995 e 2017. A depressão pode
abranger em seus diversos sintomas as ideações suicidas, partindo de um
princípio no qual o sujeito acometido pela depressão começa a se sentir um
estorvo para sua família e amigos, pode vir a ter sentimentos de culpa
excessiva superestimando os problemas que estão a acontecer em sua vida,
e assim esta pessoa acaba vendo à morte como saída para seus problemas.
O meio social de uma pessoa com ideais suicidas pode oferecer suporte
para que o sujeito supere a crise, mas também pode acabar aumentando o
risco de suicídio deste indivíduo devido às mudanças sociais que podem
acontecer, assim levar em conta a importância do contexto familiar tanto
como fator de proteção quanto fator de risco dependendo das condições
que esta família se encontra. Uma pessoa em situação de risco de suicídio
sempre demonstra sua intenção de querer morrer, por meio de ideias ou
ações que evidenciam o desejo da autodestruição. Estas ideias sempre são
carregadas de pensamentos pessimistas e depreciativos, e o sujeito
demonstra não suportar a dor que está sentindo naquele momento, o que
representa também um pedido de socorro. Portanto, diante das pesquisas
realizadas, compreende-se que a sintomatologia depressiva, quando não
tratada da maneira adequada pode acarretar em ideias suicidas, pois sem o
tratamento correto ainda em fase de depressão á uma evolução dos
sintomas até que a pessoa começa a idealizar e fantasiar sua morte.
Palavras-chave: Depressão; Desejo de morte; Suicídio.
MODALIDADE: PÔSTER
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RELAÇÕES ENTRE ASSÉDIO MORAL, ANSIEDADE E DEPRESSÃO NO
ÂMBITO DE TRABALHO
JAQUELINE DE SOUZA MENDES; SARA CARLOS DA SILVA; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
O trabalho é de significativa importância na construção social e individual
do ser humano, percebe-se a influência do fator laboral com a saúde
mental, relacionando esses dois fatores com o assédio moral, teria um
impacto significativo para agravar esseadoecimentos. O objetivo é
descrever e discutir sobre a relação entre o assédio moral, ansiedade e
depressão no âmbito de trabalho. Para o desenvolvimento do projeto foi
utilizado como a pesquisa bibliográfica que baseia em utilização de artigos
científicos e pesquisa em livros específicos, com dados referentes ao
sofrimento mediante ao assédio moral e consequentemente o
desenvolvimento da ansiedade e depressão como sintoma. Os principais
resultados se referem aos estudos encontrados em 22 livros, 42 artigos
científicos e 17 monografias datados desde o ano de 1988 até o ano 2017,
totalizando 81 trabalhos. Verificou-se que a saúde psíquica do trabalhador é
de extrema relevância, não sendo discutido com a devida importância. O
assédio moral atinge de forma direta a saúde física e mental do indivíduo,
em aspectos diferentes. Contudo, a função laboral possui um papel
fundamental na construção da identidade do ser humano enquanto ser
social, sendo assim, a violência advinda do assédio moral faz com que essa
identidade seja prejudicada, resultando em sofrimento que o afetarão no
contexto social e individual. Ao relacionarmos o adoecimento psíquico com
as atividades decorrentes do ambiente de trabalho, deve-se atentar a
capacidade de enfrentamento do indivíduo diante o processo que lhe é
atribuído. Portanto, além do sofrimento que o trabalho pode trazer, o
assédio moral está entre os agravantes ou o causador, sendo julgado como
uma violação de direitos que deferem a personalidade. São ações
articuladas, que incluem submeter o outro à situações humilhantes e
constrangedoras,
individualmente
e/ou
diante
terceiros,
atitudes
persecutórias durante o expediente ou dentro da organização em situações
diversificadas, que agridem diretamente o estado psicológico do
trabalhador. Desestabiliza a vítima, de tal forma que a paralisa diante de
seus atos, e consequentemente apresentam sintomas característicos de
ansiedade e depressão em alto índice.
Os prejuízos maiores serão
direcionados a vítima, pois instala-se uma pressão psicológica dentro do
ambiente de trabalho, que acaba ferindo sua dignidade e integridade,
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podendo resultar em afastamento da empresa, diminuição de seu
rendimento, passando em alguns casos a ser alvo de comentários dentro da
organização, gerando de forma gradativa o sentimento de insatisfação, e
consequentemente desenvolvendo mais sofrimento. As intervenções nos
casos de assédio moral são realizadas pelo psicólogo, e a atuação deve ser
realizada de forma pontual, incluindo treinamentos e capacitações com
gestores e colaboradores além de outras práticas que sejam pertinentes à
problemática, utilizando da mediação como forma de intermédio entre as
partes envolvidas. Sugerir alternativas preventivas, que podem incluir a
demissão do assediador, o afastamento dos envolvidos, orientação direta ao
agressor, pois, é importante o profissional ser atuante com a empresa como
um todo, e não focar apenas na vítima, buscando desta forma resultados
mais satisfatórios. O assédio moral interfere negativamente em diferentes
aspectos, os prejuízos maiores serão para a vítima em primeiro momento,
porém, há prejuízos para a organização em âmbito como absenteísmo,
financeiro no sentindo de custear benefícios e afastamentos, portanto, fazer
a prevenção do assédio moral é de extrema importância para diminuir
ações violentas. Sintomas característicos de ansiedade e depressão
consolidaram-se após ações decorrentes do assédio dentro do ambiente de
trabalho, o que leva a buscar um olhar mais humanizado para a
problemática. A importância de intervenções para coibir ou diminuir
comportamentos velados de assédio moral se faz necessário e importante
para a diminuição de casos, integrando a conscientização da organização
como um todo. Em relação a vítima, deve-se haver um acolhimento fora do
ambiente laboral, com objetivo de trazer a percepção do ciclo de violência
que está inserida ao seu consciente de forma gradativa e assim contribuir e
encorajá-la a retomar suas atividades diárias, incluindo-a novamente tanto
no contexto social, quanto organizacional.
Palavras-chave: Assédio moral; Depressão; Ansiedade.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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RELAÇÕES ENTRE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL EM
DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
TAINARA SUSIE MARTINS SILVA SILVA; SARA CARLOS DA SILVA;
LUÍS SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
A realização da atividade física juntamente com o tratamento da
dependência de álcool e outras drogas realizado por profissionais da saúde,
engloba fatores essências para esse processo. Além de contribuir com a
desintoxicação, através da sudorese em que ao transpirar os indivíduos
estão eliminando as substâncias psicoativas ingeridas, também possui uma
intrínseca relação com o aumento da autoestima, o cuidado com o próprio
corpo, desenvolvimento de planos futuros, lazer, reinserção social, e
ocupação do tempo livre, o que pode melhorar a saúde mental. O objetivo é
verificar os benefícios à saúde mental por meio da prática regular de
atividade física entre homens e mulheres que frequentam o Centro de
Atenção Psicossocial – Álcool e Outras Drogas (CAPSAD) do vale do Paraíba.
A amostra deste estudo foi composta por 43 voluntários, sendo que 19
correspondem ao sexo feminino e 24 ao masculino. A característica da
amostra corresponde aos valores médios respectivamente para as mulheres
e homens: Idade – anos (35 ± 9), Massa corporal – Kg (66 ± 14), Estatura –
m (1,62 ± 0,11), IMC - kg/m2 (25 ± 5); Idade – anos (46 ± 9), Massa
corporal – Kg (74 ± 11), Estatura (m – 1,71 ± 0,07), IMC - kg/m2 (25 ± 3). O
instrumento utilizado para coleta de dados do presente estudo foi um
questionário elaborado pelos próprios pesquisadores contendo cinco
questões relacionadas a prática de atividade e saúde mental. A análise
descritiva foi realizada por meio de média ± desvio-padrão e porcentagem.
Para as análises, foi utilizado o software estatístico Statistics® 13.0. Esse
trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário Brazcubas do alto do Tietê. Os resultados do presente estudo
mostram que 37% das mulheres e 59% dos homens praticam algum tipo de
atividade física regularmente. Além disso, respectivamente também foi
observado alteração no estado de humor 21% em relação a 46%; sintomas
de ansiedade 26% em relação a 33%; estresse 26% em relação a 33%;
motivação ao trabalho 1% em relação a 21%. Com base nos resultados do
presente estudo, conclui-se que os homens praticam mais atividade física
com relação ás mulheres. Isso deixa claro que o gênero feminino necessita
de maior incentivo pelos profissionais que fazem o acompanhamento do
tratamento dos dependentes de álcool e outras drogas, pois, pode produzir
benefícios tanto no processo de desintoxicação por meio da sudorese,
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quanto à saúde mental bem como estado de humor, ansiedade, estresse e
motivação ao trabalho. Neste sentido, sugere-se que a prática de atividade
física seja implementada nos CAPSAD, tanto para homens quanto para
mulheres como uma estratégia coadjuvante no tratamento da dependência
de álcool e outras drogas.
Palavras-chave: Dependência química; Atividade física; Saúde mental.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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RELAÇÕES ENTRE EXERCÍCIO FÍSICO, OBESIDADE E
SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA
ROSENILDA ALVES FERREIRA DOS SANTOS; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
Estudos mostram que a obesidade pode apresentar impactos negativos
tanto na saúde física quanto na mental do indivíduo. Cerca de 30% das
pessoas que procuram tratamentos para emagrecer podem apresentar
algum grau de sintomatologia depressiva. Desta forma a medicina esportiva
vem aperfeiçoando-se na experimentação de exercícios como uma
ferramenta não farmacológica, como procedimento na prevenção, no
tratamento e na reabilitação dos transtornos mentais, especificamente a
depressão destes indivíduos. O objetivo do presente estudo é discutir como
a prática regular de exercícios afeta a redução da sintomatologia depressiva
em pessoas obesas. O projeto faz uso da revisão bibliográfica da literatura
que aborda estas questões como método. Foram compiladas as informações
disponíveis em 68 artigos científicos, 22 livros, nove dissertações de
mestrado, oito trabalhos diversos, três trabalhos de conclusão de curso e
duas teses de doutorado, totalizando 112 obras. As plataformas de busca
utilizadas para os artigos científicos foram, Google acadêmico, Google
books, Scielo, Pepsic, Pubmed e Bireme. Os livros foram localizados em
bibliotecas e acervo pessoal. Os resultados do presente estudo mostraram
que, embora na literatura existam poucas pesquisas relacionadas ao
assunto em questão, estes apontam como a influência dos exercícios físicos
associados ao tratamento e prevenção dos sintomas depressivos em
pessoas obesas, de todas as idades e gêneros produziu uma melhora
significativa. Estudos têm demonstrado os efeitos benéficos da dieta e da
atividade física para prevenção e tratamento da obesidade. O exercício
aeróbico combinado à dieta previne o declínio na resposta lipolítica e na
oxidação de gorduras que ocorrem com obesos submetidos apenas à dieta.
Após um ano do final do tratamento deste tipo a manutenção do peso
perdido em grupos de obesos submetidos à dieta junto com o exercício por
quinze semanas é maior no grupo exercitado. A associação entre a falta de
atividade física e sentimentos depressivos tem sido investigado na
literatura, evidências foram encontradas de que a atividade física pode ser
considerada um fator significativo na melhora da saúde mental e do bemestar. Em uma análise transversal se constatou que pessoas menos ativas
possuíam maiores riscos de depressão do que os mais ativos. Em análises
longitudinais foram evidenciadas relações diretas entre a incidência de
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depressão e a redução da prática de atividades físicas. Isso pode ser
explicado devido à liberação de hormônios como epinefrina, norepinefrina,
somatotrofina, endorfina e cortisol, que atingem receptores específicos,
promovendo um aumento na concentração de determinadas células como
os linfócitos e os macrófagos. Pessoas obesas praticantes de exercício físico
podem apresentar menor risco de serem acometidas por depressão do que
pessoas sedentárias. Diante desta questão sugere-se que o exercício físico
seja utilizado como uma estratégia coadjuvante não medicamentosa para
prevenir ou minimizar possíveis sintomas depressivos em pessoas que estão
acima do peso.
Palavras-chave: Obesidade; Exercício físico; Depressão.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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RELAÇÕES ENTRE SONO E APRENDIZAGEM NA ADOLESCÊNCIA
CAROLINE DO COUTO; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO
LEMOS

RESUMO
O sono é um estado comportamental, reversível e cíclico que exerce
diversas funções no organismo humano, tanto fisiológicas quanto
psicológicas. Além disso, é essencial para modular inúmeras funções
cognitivas, bem como a consolidação da memória e da aprendizagem,
especificamente na fase da adolescência. O presente trabalho tem como
objetivo geral descrever e discutir as relações entre sono e aprendizagem
em indivíduos na fase da adolescência. Para o completo desenvolvimento
deste trabalho, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, valendo-se
de uma revisão bibliográfica da literatura especifica do tema, utilizando
como fonte artigos indexados em diversas bases de dados. Os principais
resultados se referem aos estudos encontrados em oito livros e noventa e
dois artigos científicos datados desde o ano de 1924 até o ano 2011,
totalizando 100 trabalhos. Constatou-se que o sono é um dos principais
processos fisiológicos para a vida e que sua alternância com o estado de
vigília é circadiano e pode sofrer alterações por influência dos fatores
sociais, ambientais, culturais e endógenos, o que interfere de forma
prejudicial nos rendimentos cognitivos dos seres humanos. Entende-se que
adolescentes estão mais sujeitos às alterações do padrão de sono, por conta
do processo de maturação dos horários e das demandas estabelecidas. Os
adolescentes tendem a apresentar maiores atrasos da fase de sono, com
relação aos processos biológicos, caracterizado pelo hábito de dormir em
horários mais tardios, e de não seguir um padrão com relação aos horários
de acordar, além de alterações na duração dos estágios de sono. Verificouse que os adolescentes privados de sono podem apresentar alterações nos
processos de consolidação de memória e, com isso, declínio nos níveis de
rendimento escolar e de aprendizagem. Atualmente uma grande influência
negativa na qualidade de sono dos adolescentes é decorrente do uso
excessivo das novas tecnologias. Tal influência pode ser notada ao se
considerar a substituição das horas de sono por atividades relacionadas aos
computadores, televisores, smartphones e videogames. Atualmente, muitos
adolescentes possuem acesso a essas tecnologias dentro de seus quartos, o
que contribui para reforçar o uso e a frequência dos meios tecnológicos,
afetando, significativamente, suas horas de sono e consequentemente, seu
rendimento escolar. Existe a necessidade de conscientizar adolescentes,
pais e professores, a respeito da melhora dos hábitos de sono da população
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adolescente, de modo que os responsáveis estipulem limites saudáveis ao
uso das novas tecnologias, visto que o uso exacerbado tem implicação
direta nos processos de aprendizagem. Contudo, neste contexto, faz-se
necessário proporcionar a esses adolescentes um desenvolvimento seguro e
saudável, auxiliando-os a levar uma vida benéfica e positiva, equilibrando
seus dias com responsabilidade e ética, na busca por noites de sono
reparadoras.

Palavras-chave: Sono; Adolescência; Aprendizagem.
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SAÚDE MENTAL NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE RESGATE E
SALVAMENTO: UMA VISÃO PSICOLÓGICA
SIMONE PAULSIMONE MOREIRA DE PAULA; TANIA DEL TEDESCO;
LUÍS SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
O trabalho em serviços de resgate e salvamento apresenta muitas
especificidades. O sofrimento desencadeado nos profissionais de resgate,
causado pelos inúmeros salvamentos traumáticos, as inevitáveis mortes no
decorrer de suas atividades, inerentes a profissão, além do entendimento,
no senso comum, de ser percebido como heróis, fazem com que estes
profissionais deixem, muitas vezes, que seus problemas particulares fiquem
em segundo plano. O sofrimento é um aspecto cotidiano e, como o acúmulo
de experiências traumáticas, podem ocorrer transtornos mentais
específicos. O objetivo deste trabalho é descrever e discutir como o
atendimento psicológico, aos profissionais de resgate e salvamento, auxilia
na minimização do sofrimento do trabalho. Foi empregado, neste trabalho, o
método de revisão bibliográfica da literatura, buscando trabalhos que
abordam estas questões. Nesta revisão, foram avaliados 47 artigos e 40
livros, sendo o mais antigo datado de 1947 e o mais atual de 2018. Os sites
utilizados para essa pesquisa foram Google Scholar, Google Acadêmico e
Scielo. Os sites e livros foram estudados em português, espanhol, inglês e
francês. Os resultados do presente estudo apontam que o impacto no bemestar do pessoal de serviço de emergência pode ser influenciado por uma
série de variáveis operacionais. A gravidade do trauma experimentado
relaciona-se com resultados negativos de saúde mental, como a duração do
serviço como uma estimativa para exposição a episódios de extremo efeito.
Paramédicos com mais anos de serviço relataram sofrer significativamente
mais dificuldades em comparação com aqueles com menos anos de
trabalho. Existem diversos fatores que contribuem para a melhora da
condição de trabalho. Um importante aspecto discutido, sobre a atuação
dos psicólogos junto a estes profissionais, é aumentar a percepção de
pertinência ao local de trabalho. A pertinência ao local de trabalho refere-se
à medida que um funcionário percebe que eles são valorizados, respeitados
e aceitos por outros em sua organização. A pesquisa encontrou uma forte
associação negativa entre pertencimento geral e sintomas de ansiedade e
depressão. O benefício de um senso de pertencimento ao local de trabalho é
um fator importante, estudos demonstraram que a pertença ao local de
trabalho atuava como fator protetor contra os estressores organizacionais e
o impacto de tal estresse sobre o sofrimento psicológico e o bem-estar.
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Deste modo o atendimento psicológico aos profissionais de resgate e
salvamento pode ser eficiente para minimizar possíveis transtornos
psicológicos. O atendimento do psicólogo é essencial para a atividade de
resgate e dos profissionais envolvidos neste processo, principalmente na
função de transformar o sofrimento cotidiano, acarretado pelo trabalho em
si, no prazer e satisfação de servir ao próximo.
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SEGUIMENTO FARMACOTERAPÊUTICO EM PACIENTE PÓS-AVC,
PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES
VINICIUS SOARES; ANDRE WILLIAM HOLLAIS; ALEXANDRE
RODRIGUES; FERNANDA MARIA DUARTE RODRIGUES; SUELI YURIKO
YOSHIDA; CAUÊ SANTOS LIMA

RESUMO
A adesão ao tratamento é uma das atividades mais complicadas ao paciente
que não está acostumado a seguir um tratamento contínuo ao longo da
vida. A hipertensão arterial sistêmica e diabetes demandam um controle
continuo de medicamentos para que não ocorra a piora de seu quadro
clínico podendo levar a óbito. O controle torna-se mais significativo para
pacientes que já tiveram acidente vascular cerebral (AVC), que correm um
risco dobrado de manifestar a patologia novamente se não ocorrer à adesão
ao tratamento. A atenção farmacêutica entra como uma importante aliada
neste quesito, conseguindo investigar problemas relacionados aos
medicamentos (PRM) e sua evolução clínica, indicando a melhor alternativa
para uma melhora da qualidade de vida. O objetivo do estudo foi avaliar o
caso clínico do paciente atendido pelo Núcleo e Atendimento Farmacêutico
(NAF) do Centro Universitário Brazcubas, utilizando o método Dáder para as
consultas, solucionando os PRMs e encontrando o melhor meio do mesmo
aderir ao tratamento para a melhora de seu quadro.
Palavras-chave: Acidente vascular cerebral; Has; Glicemia; Atenção
farmacêutica
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TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL COMO TRATAMENTO DOS
IMPACTOS PSICOLÓGICOS DA MENOPAUSA
ANNE CAROLINE LIMA SENA; VALDIR DE AQUINO LEMOS; TATIANA
TOGNOLLI BOVOLINI; LUÍS SÉRGIO SARDINHA

RESUMO
Uma forma pontual, de abordar e compreender o presente tema, é
considerar a fase da menopausa como um momento intenso de crise.
Compreender os aspectos psicológicos que permeiam essa fase de transição
da mulher juntamente com os fisiológicos é o primeiro passo para um
tratamento adequado. O tratamento para os impactos psicológicos por meio
da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) pode assisti-la dentro de sua
totalidade de forma singular. O objetivo é descrever e discutir a relação da
TCC como tratamento terapêutico na vida da mulher em fase menopáusica.
O presente projeto é caracterizado como uma revisão bibliográfica da
literatura que aborda estas questões, utilizando-se 91 artigos científicos,
tendo sido selecionados e compilados 28 e pesquisas em livros específicos,
publicados no ano de 1992 a 2014. Observou-se que há certa escassez de
conteúdos científicos publicados que falem sobre o assunto mulher e
menopausa, assim como o tratamento da menopausa no caráter da Terapia
cognitivo-comportamental. Os estudos mostram que há um adoecimento
psíquico passível de tratamento, bem como os âmbitos fisiológicos afetados
por esta fase. O que demanda um tratamento que possa abranger todos os
aspectos peculiares e inerentes a cada mulher, sob um olhar de tratamento
terapêutico e fisiológicos e demais necessidades que cada uma possa
apresentar nesta fase. O impacto social é evidente, e o tratamento por meio
da TCC pode ser um indicador de resoluções ativas e imediatas que
concerne a mulher dentro da fase Menopáusica. Diante do estudo
apresentado intencionou-se descrever e discutir as relações da terapia
cognitivo-comportamental como possibilidade de tratamento sobre os
possíveis impactos psicológicos em mulheres em fase menopáusica afim de
que essas mulheres tenham maior e melhores informações como acesso a
um tratamento completo da questão e diminuição do sofrimento emocional
causados pela Menopausa. A importância da TCC faz-se imprescindível para
o tratamento da Menopausa. Uma vez que ela abrange seus aspectos mais
deteriorantes na vida da mulher de maneira assídua, rápida e direta.
Atendendo aos critérios de emergências psíquicas e fisiológicas que a fase
menopáusica traz, a TCC consegue abraçar a causa entendendo a
complexidade do momento de total debilidade trazido pelo fim do ciclo
reprodutivo na vida da mulher.
Palavras-chave: Menopausa; Saúde mental; Impactos psicológicos.
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TRAÇOS PSICOLÓGICOS DE TELESPECTADORES QUE OBSERVAM O
COTIDIANO ALHEIO EM PROGRAMAS DE REALITY SHOWS
BRUNA RODRIGUES DE MORAES; RAEL BISPO BESERRA; LUÍS
SÉRGIO SARDINHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
Este estudo investiga os traços psicológicos que norteiam o fenômeno pelo
qual um indivíduo observa o cotidiano alheio nos programas de Reality
Shows. Tal indivíduo pode fazer uso frequente de ferramentas tecnológicas,
como exemplo, as redes sociais, motivado a obter informações da rotina dos
participantes. O homem é um ser observador e tal atividade é fundamental
para a elaboração de sua subjetividade, seu interesse pelo cotidiano alheio
em programas do gênero Reality Show, em muitos casos, pode ser
observado como uma questão a auxiliar nesta elaboração. Pode, inclusive,
ser influenciado por esses programas televisivos, que transmitem aos seus
telespectadores uma imagem da realidade dos acontecimentos da vida
como um grande show. O objetivo do presente estudo é descrever e discutir
sobre os traços psicológicos comuns na personalidade dos telespectadores
mais assíduos de Reality Shows. O projeto faz uso da revisão bibliográfica
da literatura que aborda estas questões como método. Para este estudo
foram utilizados 21 livros e 67 artigos científicos, com o propósito de
fomentar a discussão a cerca da temática escolhida. Todas as publicações
ocorreram entre 1988 e 2018. Os resultados do presente estudo apontaram
que os traços psicológicos são formados na personalidade do indivíduo em
suas fases psicossexuais e posteriormente obtém traços voyeuristas e de
curiosidade. Este estudo não se limita a classificar uma personalidade e sim
os traços que são comuns entre tantas existentes. O mecanismo de defesa
de identificação é um dos mecanismos de quem tem uma necessidade de
observar o cotidiano dos participantes do programa, desejando ser ou sendo
como aquele que é observado, influenciado pela midiatização e pela ilusão
de observar a vida real de outro ser humano para que possa comparar
consigo. Os telespectadores de Reality Shows são motivados por sua
curiosidade, caraterística que se desenvolve ainda quando bebê. Os
curiosos, observadores de programas como os de Reality Shows, voltam ao
estado mais primitivo de sua psíque quando existe a realização de se sentir
presente em todos os lugares, capaz de fazer tudo e saber tudo, por meio
da informação obtida em tempo integral da vida do outo, ligado às mesmas
emoções de quando bebês. Da mesma forma que uma criança incorpora
uma figura lúdica que deseja, o telespectador adulto se vê como
participante do programa, negando as impossibilidades. Outra característica
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daquele que observa o programa é de voyeurista, na nova forma de
conceituar voyeurismo não se limita em olhar um corpo nu como realização
de seus desejos sexuais, mas se interessar na observação do outro em sua
totalidade e crer que aquelas figuras assistidas vivem seus problemas,
sentindo-se representado, o programa estimula esse comportamento por
suas vastas exibições de imagens privadas explícitas de seus participantes
e têm a falsa noção de de estarem vendo a vida real de um outro o qual se
assemelham. Os telespectadores de Reality Shows podem realizar o desejo
de observar a vida íntima dos participantes o dia inteiro se julgarem
necessário. Quanto mais assíduos neste comportamento, mais intensa é
esta característica. Esse interesse em observar a vida alheia de
participantes de Reality Shows pode ser saciado nos horários em que os
programas fazem suas transmissões ao público ou 24 horas, por aqueles
que possuem as condições de acompanhar em canais pagos ou outros
canais de comunicação, às vezes de modo indireto. Essas condições que os
programas de Reality Shows oferecem estimula a vontade dos
telespectadores em observar cada vez mais. Os programas de Reality
Shows têm importância na vida psicológica dos telespectadores que os
assistem, exercendo influência em sua personalidade. O presente mostra
que, de alguma forma, os programas de Reality Show são prazerosos ao
indivíduo que os assiste.
Palavras-chave: Personalidade; Reality show; Psicologia do cotidiano.
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TRANSTORNO DE CONDUTA E TRANSTORNO DE PERSONALIDADE
ANTISSOCIAL
MILENA OLIVEIRA; VALDIR DE AQUINO LEMOS; LUÍS SÉRGIO
SARDINHA

RESUMO
O Transtorno de Conduta caracteriza-se por um padrão de comportamento
de transgressão às leis e regras sociais, violação de direitos do outro,
agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, defraudação ou
furto ou séria violação de regras. Este diagnóstico é dado para indivíduos
com menos de 18 anos. O trabalho tem o objetivo de verificar as possíveis
relações do Transtorno de Conduta e o Transtorno de Personalidade
Antissocial. Foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura, de 28
obras, publicadas entre 1998 e 2017. Os resultados do presente estudo
sinalizam que os indivíduos que apresentaram Transtorno de Conduta
precocemente (antes dos 10 anos de idade) e Transtorno de Atenção e
Hiperatividade
concomitantemente,
tem
maior
probabilidade
de
desenvolver o Transtorno de Personalidade Antissocial na vida adulta.
Alguns fatores como abuso ou negligência dos filhos, cuidados instáveis e
disciplina inconsistente aumentam as chances de um Transtorno de
Conduta evoluir para um Transtorno de Personalidade Antissocial. Os
indivíduos diagnosticados com este transtorno são inquietos, incapazes de
serem fiéis a uma pessoa, grupo ou a um determinado código de conduta, já
que não retiram nenhuma lição de experiências passadas nem de
castigos recebidos. São insensíveis, extremamente imaturos, irresponsáveis
e de juízo lúcido e uma enorme capacidade de racionalizar seus atos a fim
de parecerem corretos e justificar seus feitos. O acentuado egocentrismo
dos também chamados, na vida adulta, de psicopatas ou sociopatas, é o
que os move, suas decisões são tomadas de acordo com a falta de empatia
e a incapacidade de manter relações afetivas com os demais. Um indivíduo
não pode ser definido como um sociopata, apenas pelos sinais
comportamentais. É necessário considerar a história de vida, a construção
de identidade, realizar um levantamento do histórico familiar, fatores
biológicos e psicológicos desse indivíduo. A literatura apresenta clara
relação entre o Transtorno de Conduta e o Antissocial, apontando,
principalmente, questões relacionadas a uma infância de negligência e
abuso, sofridos por estes indivíduos, que, depois, na vida adulta, não
encontram outra forma de lidar com a realidade.
Palavras-chave: Transtorno de conduta antissocial; Transtorno mental;
Psicologia do desenvolvimento.
MODALIDADE: PÔSTER
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TRATAMENTO DE BRUXISMO COM PLACA ESTABILIZADORA: RELATO
DE CASO
SERENNA RIBEIRO DE CARVALHO; CAROLINE BERTAN; RONALDO LUÍS
ALMEIDA DE CARVALHO

RESUMO
O Bruxismo é uma atividade parafuncional, e representa um grande
interesse para o cirurgião-dentista, por se tratar de um hábito cada vez
mais comum, e de difícil diagnóstico. Este trabalho teve como objetivo
relatar um caso de bruxismo e dor orofacial muscular. A paciente procurou a
disciplina de Clínica de Reabilitação do Centro Universitário Brazcubas com
queixa de dores de cabeça e na face. Após anamnese, exame físico intraoral
e palpação muscular, a paciente foi diagnosticada com dor facial de origem
muscular relacionadas com bruxismo noturno, e foi proposto um tratamento
com placa estabilizadora para impedir o desgaste dentário e reduzir a dor.
Após uma semana, a paciente relatou melhora na cefaleia. A mesma foi
instruída a continuar usando a placa para dormir com o objetivo de proteger
seus dentes de um desgaste maior, mesmo que as dores cessassem
completamente.
Recomendou-se
retorno
após
3
meses
para
acompanhamento dos sinais e sintomas. O tratamento com placa
estabilizadora apresenta-se como uma importante opção terapêutica no
controle da dor muscular e prevenção dos desgastes dentários.
Palavras-chave: Bruxismo; Hábito parafuncional; Placa estabilizadora
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TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE NA CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES
CERÂMICAS
LETÍCIA LISOT; CAROLINE SAYURI AOKI; RONALDO LUÍS ALMEIDA
DE CARVALHO

RESUMO
Existem várias formas de tratamento de superfície utilizadas em cerâmicas,
como o condicionamento com ácido fluorídrico e o agente de união silano,
jateamento com partículas de óxido de alumínio, irradiação por laser e a
técnica mais recente e utilizada o primer autocondicionante. Esse material
inovador é um primer de passo único que permite o condicionamento e a
silanização de superfícies vitrocerâmicas, sem a necessidade de utilizar o
método convencional, reduzindo assim o tempo de trabalho. O objetivo do
trabalho foi abordar os tipos de tratamento de superfície indicados para a
cimentação de uma cerâmica a base de dissilicato de lítio. Para este estudo
foram coletados artigos nas bases de dados pubmed, scielo e google
scholar, de 2008 até 2018, as palavras-chave utilizadas foram: tratamento
de superfície, cerâmicas, cimentação. O tratamento de superfície da
cerâmica de dissilicato de lítio consiste na utilização de ácido
hidrofluorídrico que reage com a matriz vítrea que contem sílica. Esse ácido
remove a matriz seletivamente e a segunda fase de cristalização
(ortofosfato de lítio) expondo a estrutura cristalina e criando irregularidades
nos cristais do dissilicato de lítio. A técnica simplificada com o primer
autocondicionante forneceu forças de adesão à cerâmica de dissilicato de
lítio comparável àquelas do método de cimentação bem estabelecido
usando ácido fluorídrico e um primer contendo silano. Concluímos, baseados
na literatura, que um bom e adequado tratamento de superfície garante
uma boa adesão da cerâmica a estrutura dentária, tanto utilizando o
método convencional, ácido fluorídrico + silano ou o método simplificado,
primer ácido e silano no mesmo frasco, desde que a técnica seja executada
de forma correta, de acordo com cada caso clínico, garantindo assim uma
boa longevidade nos tratamentos restauradores protéticos.
Palavras-chave: Cerâmicas; Tratamento de superfície; Cimentação
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UM OLHAR DA PSICOLOGIA SOBRE A AUTOESTIMA DE MULHERES
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
ERIKA LIMA MELLO DA SILVA; LUÍS SÉRGIO SARDINHA; TATIANA
TOGNOLLI BOVOLINI; VALDIR DE AQUINO LEMOS

RESUMO
A violência doméstica contra a mulher se tornou uma problemática mundial
de saúde pública, ocorrendo principalmente no âmbito familiar. Comumente
o agressor é o marido, parceiro, namorado ou companheiro da vítima. No
Brasil, mais de treze milhões e quinhentas mil mulheres já sofreram algum
tipo de agressão. Dentre os tipos de violência existentes estão: física,
psicológica, moral, sexual e patrimonial. A autoestima é considerada uma
das necessidades para o bem estar do ser humano, sendo essencial desde a
infância e por toda a vida, pois configura a maneira do indivíduo resolver
suas adversidades. O objetivo do presente estudo é descrever e discutir o
que a literatura apresenta, sob o ponto de vista da Psicologia, sobre o tema
violência doméstica contra a mulher e o quanto esse fenômeno implica em
sua autoestima. A Psicologia pode contribuir em diferentes contextos da
temática, principalmente nas conjecturas preventivas ou de enfrentamento.
O projeto faz uso da revisão bibliográfica da literatura que aborda estas
questões como método. Para este estudo bibliográfico utilizou-se de 11
trabalhos com dados estatísticos da Secretaria de Política de Enfrentamento
da Mulher, além de 62 livros e artigos científicos, que abordam
especificamente o tema, no total de 73 referências. Foi utilizada como fonte
de pesquisa artigos do banco de dados da Scielo, Redalyc, Secretaria de
Políticas Públicas, USP e Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave:
violência contra a mulher, violência doméstica e autoestima. Os resultados
do presente estudo enfatizam que a situação de violência afeta diretamente
a autoestima da vítima, comprometendo sua saúde física e emocional,
aumentando o risco de desenvolvimento de doenças ou distúrbios mentais.
A violência sofrida possui vários significados para a mulher, inclusive
interpretações equivocadas sobre seu potencial autônomo, resultando em
constante medo sobre qualquer possibilidade de restabelecimento de sua
identidade. A mulher em situação de violência sofre impactos na saúde
emocional e física. As consequências físicas geralmente são as lesões
corporais e emocionais diversas, algumas, inclusive, mutiladoras. As
consequências da rotina violenta podem comprometer a saúde mental da
vítima, sendo os principais agravos os sintomas psicológicos como a insônia,
a depressão e outros transtornos do espectro ansioso. A violência
psicológica possui fundamentos no ideal de dominação por parte do
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agressor, gerando sentimento de posse sobre a mulher, que precisa se
adequar ao conceito de família que seu companheiro instituiu. Nesse
sentido, as agressões verbais e psicológicas são absolutamente permitidas
no imaginário do agressor e inclusive pela própria vítima. Essa
permissividade é resultado da percepção errônea que a mulher possui sobre
si mesma, devido ao impacto negativo que a violência gerou na sua
autoestima e imagem como mulher. Qualquer ato que resulte em prejuízo
emocional ou que intente controlar as ações, comportamentos ou decisões,
por meio de ameaças, constrangimento, humilhando, perseguindo,
ridicularizando alguém ou privando do direito de ir e vir caracteriza-se
violência psicológica. Geralmente está interligado com qualquer outro tipo
de violência, sendo considerada uma das piores agressões, superando às
vezes a violência física, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças
ou transtornos mentais. A violência doméstica afeta consideravelmente a
autoestima da mulher, causando prejuízos na sua autoimagem. A rotina
violenta amedronta a vítima gerando sentimento de incapacidade para o
enfrentamento, perpetuando o ciclo de violência. Sendo assim, é preciso um
apoio biopsicossocial, fortalecendo essa mulher no âmbito privativo e social.
Palavras-chave: Violência contra a mulher; Violência doméstica;
Autoestima.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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UMA LEITURA FILOSÓFICA E PSICANALÍTICA DO AMOR
MEIRE MOREIRA DA CUNHA; VALDIR DE AQUINO LEMOS; SERGIO
SARDINHA; ROSILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA

RESUMO
Considera-se importante esta pesquisa, devido ao grande índice de procura
por terapia de casal ou de tentativas de descoberta da melhor escolha de
um (a) parceiro amoroso (a). Neste estudo foram apresentados aspectos
psicanalíticos do amor, bem como aspectos filosóficos e o amor trágico nas
histórias de Eros e Psique, Tristão e Isolda, Romeu e Julieta. Procurou-se
construir reflexões teóricas diante da distinção do amor apresentado pela
filosofia e literatura do amor psicanalítico. Foram levantados conceitos de
como a psicanálise apresenta teoricamente as narrativas do amor; quais
os critérios que o ser humano elege para a escolha do objeto (pessoa)
amoroso. Para a construção deste trabalho nos apropriamos de obras
psicanalíticas, bem como, utilizamos para essa pesquisa as palavras chaves
“Psicanálise,” “Amor”, e “Sexualidade”. Foram pesquisados 06 artigos
nacionais em base de dados como Google acadêmico, Google books, Scielo,
livros, sendo estes voltados ao tema relação amorosa, sexualidade,
conceitos do amor psicanalítico, o amor na literatura e filosofia, tendo sido
esses publicados nos últimos 20 anos, como também pesquisas em 32
publicados no decorrer dos últimos (100 anos aproximadamente,
ressaltando autores clássicos
como Freud e Bolwby). Através destes
estudos foi possível observar que a literatura e a filosofia apresentam “o
amor romântico” de forma trágica, diferente do que a psicanálise elucida
em sua base teórica. Do ponto de vista psicanalítico o amor e o vínculo
conjugal são formas de sublimar o objeto do amor primário. Para a
psicanálise, o amor é um desejo que surge em todos os humanos como
parte de expressão e formação de um vínculo emocional, e é capaz de
propor a felicidade, segurança e aconchego. Por fim, conclui-se que este
estudo nos leva a muitas outras questões, logo, é um campo fértil para
futuras pesquisas.
Palavras-chave: Psicanálise; Amor; Sexualidade.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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Tecnologia e Informação
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A ÉTICA E A MORAL NA GREVE DOS CAMINHONEIROS
FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA; LUCAS BRUM DA SILVA; MARIA
ISABEL ALMEIDA SOUZA; RAMON POLIDORO TOBIAS; AGUINALDO
MATOS JUNIOR; WAGNER RAMOS DA SILVA; SANDRO APARECIDO DIAS

RESUMO
A greve dos caminhoneiros, confronta com a política de preços imposta pela
Petrobrás para fins de sua reestruturação financeira, após seguidos anos de
recesso econômico. Porém, os reflexos dessa política impactaram
diretamente na prestação de serviços do modal de transporte mais utilizado
no país, o rodoviário.
Palavras-chave: Greve; Preço; Transporte
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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ANÁLISE SENSORIAL DA QUALIDADE DE COMBUSTÍVEIS
RODOLFO DE OLIVEIRA MOREIRA; MADSON PEREIRA DOS SANTOS

RESUMO
O projeto propõe que seja feito um sensor capacitivo para detectar as
mínimas variações da capacitância de cada mistura combustível, a fim de
identificar adulterações na hora do abastecimento. Com um valor definido
da capacitância da mistura combustível exigida por lei, indicar se está
dentro ou fora do padrão por meio de uma sinalização simples ao
consumidor. O funcionamento se baseia por meio da variação do dielétrico
entre as placas do sensor capacitivo, causando uma variação de tensão
podendo assim ser transformado em números mensuráveis e através de
uma plataforma microcontrolada processar e analisar os dados obtidos,
comparando com padrões conhecidos e assim sendo, emitir sinais de saída.
Palavras-chave: Combustível, Capacitância, Adulteração.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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APP SOCIAL: A TECNOLOGIA EM FAVOR DO MEIO AMBIENTE
TASSIANA RUGONI DE CAMPOS; ROBSON PAZ VIEIRA

RESUMO
O Centro Universitário Brazcubas tem por alvo proporcionar aos seus alunos
uma visão integradora e aplicável dos conhecimentos adquiridos em sala de
aula presencial ou virtual. Para tal, faz uso de seus projetos integradores,
uma oportunidade rica de conduzir o aluno a percepção de como as
disciplinas aprendidas se correlacionam e podem ser aplicadas no dia a dia
de uma organização. Já a Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Mogi das
Cruzes alinhada com os princípios de responsabilidade social tem investido
em projetos de preservação do meio ambiente através da reciclagem. Uma
parceria entre educação e prefeitura iniciou um projeto de mapeamento da
rota do lixo reciclável na cidade de Mogi das Cruzes, no intuito de
diagnosticar o nível de maturidade desse processo, e fomentar novas
políticas públicas de incentivo à reciclagem. O projeto em sua primeira
etapa tem por objetivo fazer um mapeamento dos participantes do ciclo de
reciclagem. Em sua segunda etapa, de posse dos dados coletados,
indicadores e análises serão confeccionados para compreender a
participação de cada uma dessas pessoas físicas e jurídicas envolvidas na
rota do lixo, buscando descobrir lacunas nas quais a prefeitura possa atuar
para incentivar esses profissionais autônomos no recolhimento do lixo,
conscientizar a população e abrir novos Ecopontos para a reciclagem.
Palavras-chave: App social; Reciclagem; Meio ambiente.
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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COLETA DE INFORMAÇÕES DO PAINEL SOLAR VIA WEB
RODRIGO MIRANDA PEREIRA VIDAL; WAGNER MELLO; ROBSON PAZ
VIEIRA

RESUMO
Para o sistema de coleta de informações das tensões e corrente do painel
solar, foi utilizado a saída do painel com ponto da coleta. Na web, o sistema
apresenta os valores em tempo real e possui uma interface de hardware e
software com servidores web. O programa foi desenvolvido através das
linguagens PHP e Processing. Os dados são coletados via sensores de
corrente e tensões. Após são processadas em um chip Atmega328 e as
transmissões dos dados utiliza a rede Ethernet com protocolo TCP/IP. O
servidor web Apache coleta os dados e disponibiliza na rede internacional
de computadores (Internet).
Palavras-chave: Tecnologia; Sistemas; Web
MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL
ÁREA DE RELEVÂNCIA: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
NATUREZA DO TRABALHO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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MATHMAKER - APLICATIVO PARA AUXILIAR NO ENSINO DA
MATEMÁTICA
DIEGO JANJARDI BRIZ LLOPIS; CESAR MASSAO TAMARU; TAMÍRIS
APARECIDA DE MATOS; WAGNER LUIZ DE MELLO

RESUMO
O ensino da matemática no Brasil enfrenta diversos problemas. As falhas de
formação se iniciam ainda no ensino básico, quando os alunos não sabem
efetuar operações básicas, que se estendem até o ensino médio, e
enfrentam dificuldades como a resolução de equações de primeiro e
segundo graus, fatoração, lidar com polinômios, fatoriais, geometria básica,
entre tantas outras dificuldades. O problema se torna mais grave quando
os alunos avançam para o ensino superior. Nas universidades, tanto na área
de Engenharia, como em muitas outras, a matemática é a linguagem por
detrás da modelagem de diversos fenômenos físicos que permeiam diversas
aplicações do mundo real. Ao não saber matemática, os alunos acabam se
privando de serem bons engenheiros, pois as matérias específicas
necessitam de bons conhecimentos de cálculo para serem cursadas com
esmero. Este projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo para ser
utilizado em smartphones Android para auxiliar alunos do ensino médio e
superior no ensino da matemática, sendo este desenvolvido usando a stack
da linguagem Java e Android Studio.
Palavras-chave: Matemática; Ensino; Aplicativo
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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OFICINA DE TECNOLOGIA (FAB LAB)
LUIS CICERO ALVES FLORENCIO; RICARDO LÚ

RESUMO
Implantar um modelo de unidade de oficina com ferramentas tecnológicas
(Fab Lab), onde se aplica a metodologia do aprender fazendo.
Disponibilizando um meio de acesso a ferramentas importantes à
população, sendo estudantes e moradores, facilitando o desenvolvimento ,
criação, compartilhamento de ideias e ajudando superar a exclusão social,
violência e educação. A oficina irá disponibilizar cursos interativos de
software, podendo ser executado nos maquinários disponíveis como
impressora 3D e outros. A oficina tem como apoio de estruturas e método
de desenvolvimento como Fab Lab ( laboratório de Fabricação Digital), com
ferramentas tecnológicas como; impressora 3D, cortadora a laser, plotter de
recorte, fresadora CNC, computadores com software de desenho digital Cad,
equipamentos de eletrônica, robótica e ferramentas de marcenária e
macânica, que facilitam e incentivam criação de uma ideia, estimulando o
raciocínio e a capacidade de criação.
Palavras-chave: Trabalho; Final; Graduação
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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PLACA PELTIER
ARNALDO XAVIER; ARTHUR CARLOS JR; LUIZ HENRIQUE PEREIRA
LOPES

RESUMO
O presente artigo se originou, a partir da necessidade de se produzir,
dispositivos com intuito de refrigeração em um tamanho compacto e baixo
custo com relação aos dispositivos utilizados comumente para a
refrigeração (dispositivos de Expansão direta), estes dispositivos além de
utilizarem um gás refrigerante, possui a necessidade de se ter uma
tubulação, (serpentina) como radiadores chamados (evaporadores e
condensadores). A partir do estudo do artigo (Peltier cells as temperature
control elements), constatou-se que placa Peltier por sua vez, possui
grandes qualidades como baixo peso e tamanho. Não possuem partes
móveis se resumindo em uma alta durabilidade e baixo consumo de
energia, podendo ser adaptada em inúmeros equipamentos com o objetivo
de resfriamento ou aquecimento. O funcionamento consiste no aquecimento
e resfriamento de ambos os lados (cold stage / hot stage), variando apenas
com a tensão de trabalho em que é submetida, esta placa trabalha somente
com corrente contínua e possui tensão máxima de trabalho de 15V. Com
este trabalho podemos aplicar os conhecimentos adquiridos através de
pesquisas e estudos e conseguir, usando o método científico, criar um
protótipo capaz de simular a aplicação do uso da placa Peltier em um
sistema de controle de temperatura capaz de resfriar o ambiente no qual foi
colocado. A placa Peltier, modulo Peltier ou pastilhas termoelétricas, tem
origem no chamado efeito Peltier que foi descoberto em 1834 pelo físico
Francês Jean Charles Athanase Peltier. Ele observou que, quando uma
corrente elétrica passa através da união de dois condutores ou
semicondutores, de materiais diferentes em uma mesma direção, é possível
notar que a junção destes metais começa a resfriar e, quando o sentido da
corrente é invertido a junção esquenta. Já o inverso, é chamado de efeito
Seebeck que foi descoberto em 1821 pelo físico Thomas Johann Seebec que
observou que a união de dois condutores ou semicondutores, de materiais
diferentes, quando estão em diferente temperatura, produz um diferencial
de potência entre as duas junções. Usando a pesquisa como base, foi
concebido um protótipo no qual a placa Peltier está montada dentro de um
recipiente fechado e com o auxílio de um micro ventilador no lado que
resfria, através da troca de calor por convecção iremos resfriar um 350 ml
de um líquido aproximadamente até 10ºC. Usando os princípios da termo
dinâmica, o sistema criado com a placa Peltier está na parte superior, assim
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podemos garantir de que o ar mais frio ficará na parte de baixo por ser mais
denso e o ar quente na parte de cima por ser menos denso e com o auxílio
do micro ventilador teremos um a movimentação do ar. O sistema de
controle possui um controlador com relê, para poder programar as
temperaturas de ligar e desliar o sistema. Durantes os testes realizados no
protótipo, a placa foi capaz de chegar em uma temperatura de resfriamento
de 8ºC, sendo alimentada por uma tensão de 13.5V com uma temperatura
ambiente de 20.5ºC, no tempo médio de 15 minutos.
Palavras-chave: Protótipo; Placa; Peltier
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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PROTÓTIPO SENSOR DE RUIDO COM SISTEMA DE AQUISIÇAO DE
DADOS DE FORMA CONDICIONAL DE INTERFACEÁ-LO COM OUTROS
ELEMENTOS
EDUARDO DA SILVA SANTOS; JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA; AGNES
BARBOSA VIEIRA; ANTÔNIO CARLOS MIGLIANO

RESUMO
A exposição em níveis de barulho superior aos 50 decibéis representa cerca
de 210.000 do total de mortes provocadas por ataques cardíacos conforme
informação da Organização mundial da saúde (OMS), devido o fator ruído.
Existem normas que controlam esse fator de problemas de saúde
ocupacional, conforme a norma ABNT NBR 10151 Acústica que trata da
Qualidade Ambiental, hospitais, escolas, e bibliotecas e demais áreas de
local com problemas acústicos. Conforme é apresentada a transcrição na
íntegra do Anexo 1 da NR 15, redação dada pela Portaria no 3.214, de
08/06/78, os ruídos não possuem uma expressão matemática conforme a
figura(1 ) no tempo que os definam, não podendo ser preditos no tempo,
nem mesmo depois de detectado, exceto em casos como o ruído de
interferência de 60 Hz conforme a revista backstage2018, o valor médio por
si só já se define. (SNR) db=20 log SNR
DRdb= 20L=log DR (1).
Considerando a potência da informação do ruido, tem- se: (SNR)db= 10 log
SNR. Entende-se por Ruído Contínuo ou intermitente, para os fins de
aplicação de Limites de Tolerância, o ruído que não seja ruído de impacto.
Os sensores de ruídos são capazes de executar tarefas simples de detecção
de forma mais precisa e eficiente com logaritmos e um sistema operacional
integrado.
Palavras-chave: Sensor de ruido; Sistema de dados; Informações em
tempo real.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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SIMULAÇÃO DO BALANCEAMENTO E DIMENSIONAMENTO DE UMA
LINHA DE PRODUÇÃO
DIEGO AMORIM; ALESSANDRO ALVES BARROS; EWERTON PIRES;
MAYARA DOS SANTOS AMARANTE; CESAR MASSAO TAMARU

RESUMO
Este trabalho teve o propósito de demonstrar o conceito da aplicação da
metodologia de Balanceamento de Linhas, através da análise de uma linha
de Produção em uma empresa, com o objetivo de formar um estudo de
tempo padrão definido como o processo de determinação do tempo
necessário para a execução, em condições padronizadas dos trabalhos
produtivos. Necessita sempre de especificações prévias de método
empregado para essa execução, o qual deve ser submetido a uns estudos
de métodos. Dentre os objetivos específicos da abordagem encontra-se a
cronoanálise que foi utilizada como ferramenta que, além de definir o tempo
padrão, auxiliou na organização dos processos, sendo um documento que
acompanhou a evolução contínua das melhorias, utilizando o tempo padrão
como um dos parâmetros para a constituição do custo industrial através da
relação tempo padrão versus custo minuto do setor produtivo. Simular a
linha de produção com a utilização de um moderno e avançado software por
nome de FLEXSIM, e foi possível analisar as decisões mais a fundo e com
maior certeza de parâmetros corretos, sendo na criação ou na melhoria da
linha de produção. Neste processo foram mapeadas as estações de
trabalho, tomados os tempos necessários à execução das operações,
empregando as técnicas de cronoanálise, elaborando gráficos de
distribuição de capacidade produtiva e diagramas de precedência. Após
detecção das estações gargalo e estações ociosas com a definição da
sequência de processo pode-se apresentar então uma nova configuração
para a linha de produção. Também utilizamos o software FLEXSIM, para
simularmos melhorias e analisar o melhor desempenho em nosso processo.
Com isso, nossos clientes economizarão tempo e dinheiro dos recursos ao
trabalhar com modelagem em simulação de ambiente computacional, onde
não existe espaço para tentativas, erros e incertezas. Este conceito e
software estudado contribuem para o melhor aproveitamento de setores
fabris. Com a utilização da cronometragem é possível definir o tempo
padrão real para cada etapa do processo e estudo dos tempos, enquanto
que com a cronoanálise tratam-se as observações das melhorias possíveis
deste estudo de tempo aplicado ao setor em análise. Com os estudos e
resultados assim mostrados pelo FLEXSIM verificou-se que a decomposição
das operações possibilita eliminar movimentos desnecessários e ainda
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simplificar, racionar ou fundir os movimentos úteis, proporcionando
economia de tempo e esforço do operário, e a verificação da viabilização de
aperfeiçoamentos e necessidade de ações imediatas para melhorias do
processo. Assim, as observações levantadas para melhoria da eficiência
indicarão propostas de alterações no processo de trabalho que podem ser
aplicadas na indústria em questão. Com isso, pelas análises apresentadas,
os clientes utilizando esse software proposto economizarão tempo e
dinheiro utilizando dos recursos ao trabalhar com modelagem e simulação
em ambiente computacional, minimizando o espaço de tentativas e erros ao
longo do processo estudado.
Palavras-chave: Balanceamento; Cronoanálise; Software flexsim.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
NATUREZA DO TRABALHO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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SISTEMA CONVERSOR DE ENERGIAS MARÍTIMAS
JOHADSON DÓREA; ANDREZA AUGUSTO; VINICIUS ARDACHNIKOFF;
BRUNO DE SOUZA LIMA; ANTONIO CARLOS DA CUNHA MIGLIANO

RESUMO
Métodos convencionais de geração de energia elétrica proporciona grande
risco ao meio ambiente, como aquecimento global, mudanças climáticas e
poluições. O aproveitamento de recursos naturais e a conversão em energia
elétrica estão ganhando novas perspectivas e amadurecimento diante desse
cenário. A energia proveniente das ondas do mar tem um grande potencial
energético como fonte renovável e apresenta um bom rendimento, em
relação ao custo por potência instalada. O artigo apresenta diferentes tipos
de conversores de onda e suas classificações segundo suas estruturas e
princípios de funcionamento. Além disso, métodos de controle elétrico para
conversores de ondas também será abordado, com o objetivo de aumentar
à absorção da energia.
Palavras-chave: Aproveitamento de energia das ondas; Conversores de
energia; Controle elétrico.
MODALIDADE: PÔSTER
ÁREA DE RELEVÂNCIA: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
NATUREZA DO TRABALHO: OUTROS
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SISTEMA DE ESTABILIDADE PARA POUSO DE DRONES MULTIROTOR
BASEADO EM VISÃO COMPUTACIONAL
DOUGLAS RAFAEL CORREA DE LIMA; DOUGLAS DO NASCIMENTO
SIMOES; JORGE AUGUSTO DOS SANTOS

RESUMO
Os drones são veículos aéreos não tripulados que podem, ou não, ser
autônomos. Os drones vêm obtendo destaque e já começam a fazer parte
do uso civil, sendo empregados em diversos ramos de atividade humana,
como exemplo: agricultura, captura de imagens, obtenção de filmagens.
Controlar um drone multirotor sem um sistema eletrônico de estabilização
se torna um fator crítico, pois os motores precisam funcionar em sincronia e
atualizar sua velocidade constantemente para que o voo seja possível e que
haja sustentação e equilíbrio. Os sensores empregados para parametrizar
essa
sincronização
são:
acelerômetro,
giroscópio,
barômetro,
magnetômetro, entre outros. Sabe-se também, que a condição climática é
um fator que não deve ser ignorado no momento do voo. Além da chuva,
que pode danificar diretamente os dispositivos, temos a ação dos ventos
que em situações críticas, podem facilmente causar acidentes. Desta forma,
o objetivo de realizar esse trabalho é analisar o comportamento da
estabilidade de pouso em um drone multirotor quando as condições
climáticas de vento não estiverem favoráveis para voo. Para realização
dessa análise, desenvolveu-se um sistema baseado em visão computacional
que gera a estabilidade necessária para o pouso de forma automatizada. O
sistema poderá corrigir variações no eixo horizontal de até 30 cm, quando o
drone estiver a uma altitude de 5 metros do alvo, com distância do centro
do alvo menor que 10 cm. Esse protótipo visa também preservar a
segurança das pessoas que ficam ao redor do dispositivo e protegê-lo
contra possíveis danos causados pelo impacto no chão, derivado da
imprecisão no momento do pouso.
Para que fosse
possível realizar os testes, era necessário construir um VANT com todas as
características necessárias não apenas de voo, mas também de
sensoriamento e poder de processamento para lidar com o algoritmo de
visão computacional. Para isto, o hardware do modelo foi separado em duas
partes: controle de voo (FC) e visão computacional (CV). Com exceção do
hardware responsável pela visão computacional, o VANT possui
características genéricas de um drone multirotor em formação X,
apresentando acelerômetros para identificação de movimentos nos eixos X,
Y e Z do modelo. Barômetro para identificar a altitude em que o drone se
encontra e magnetômetro, para que a aeronave saiba identificar o norte.
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Todos os sensores citados estão conectados a um microcontrolador,
denominado FCM (flight control microcontroller), responsável pela leitura e
controle dos motores. Esse conjunto de sensores de voo aliados ao FCM
forma a parte de controle de voo. Quando falamos em um hardware leve e
de pequena escala, como o de um drone, a visão computacional se torna
um processo dispendioso em termos de memória volátil e poder de
processamento. Para não haver qualquer gargalo computacional, utilizou-se
um microcontrolador dedicado, denominado CVM (computer vision
microcontroller) conectado apenas à câmera do VANT, para o algoritmo de
visão computacional. Como já citado, o trabalho de visão computacional
pode ser dispendioso, principalmente em altas velocidades, por isso, optouse por um hardware que supera as necessidades reais, deixando uma
margem grande para picos de requisição de desempenho; o
microcontrolador conta com uma CPU tipo ARM com quatro núcleos de
1.2GHz e 1GB de memória volátil tipo RAM. Dada a separação do hardware
em duas partes, é necessário conectá-las de alguma forma, para que se
estabeleça comunicação. Para isto, estabeleceu-se um protocolo de
comunicação serial baseado no envio de valores hexadecimais de forma
bilateral. Embora a comunicação entre os microcontroladores seja bilateral,
existe uma configuração master-slave entre eles, sendo o CVM o master e o
FCM o slave; a comunicação bilateral existe apenas para propósitos de
handshaking. Durante voo, o FCM estará no controle da aeronave durante
todo o tempo, até que entre em modo de pouso. O CVM estará desativado
em tempo de voo até que o usuário o ative através do rádio controle, então,
ele passará a buscar pelo alvo circular de maneira ativa, controlando a
câmera do VANT em busca do alvo. Ao encontrar e confirmar a presença do
alvo em seu campo de visão, o CVM irá estabelecer a comunicação serial
com o FCM, que passará a receber coordenadas do local para onde deve
direcionar o VANT. Durante todo o processo de pouso o CVM irá calcular a
distância que está do alvo em todos os três eixos: X, Y e Z
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FELIPE SOFRÁ; BRUNO DE SOUZA LIMA; GUSTAVO YOSHIO
ODORIZE IKEMATU; ANTONIO CARLOS DA CUNHA MIGLIANO

RESUMO
Com o aumento na necessidade de redução e controle de custos, cada vez
mais, torna-se impresindível a melhora no monitoramento de nossos gastos.
O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking no qual, as tarifas elétricas
representam maior porcentagem em relação ao salário mínimo, no atual
momento. Segundo o jornal “Gazeta do povo” o brasileiro paga em média o
equivalente a 17% de um sálario mínimo. A utilização de sistemas de
monitoramento para esta finalidade esta sendo amplamente aceito por
todas as categorias de consumidores. A redução do consumo de enegia
elétrica tem sua importância não somente na questão financeira como
também na questão ambiental. O sistema proposto consiste basicamente
em um leitor de consumo de energia elétrica, no qual é possível analisar o
consumo, não somente em KW/h, como também o custo em reais que ele
representa e permitir que o usuário consiga estipular metas de gasto no
mês vigente.
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RESUMO
A crescente demanda energética, ligada ao baixo investimento de novas
tecnologias no setor energético, provoca um aumento no custo da produção
da energia elétrica, criada pela necessidade de recorrer às outras fontes
geradoras. Assim, este aumento implica no acréscimo do valor da
distribuição ao consumidor, criando a necessidade do uso eficiente da
energia elétrica, a partir da gestão e monitoramento do consumo elétrico. A
utilização de sistemas de monitoramento para esta finalidade, está sendo
amplamente aceito por todas as categorias de consumidores por promover
novos meios de economia. O objetivo do trabalho é desenvolver uma
plataforma de rede inteligente que monitore e registre as informações de
consumo da energia elétrica em uma residência, atravéz da coleta de dados
das variáveis de tensão e corrente pontuais, possibilitando ao usuário
acesso as informações de consumo em tempo real, como também o custo
em reais que ele representa.
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RESUMO
A qualidade de energia é vista como uma característica de importância
fundamental para a indústria, pois fenômenos elétricos causados por uma
“má qualidade de energia” podem resultar em grandes perdas na produção
de uma empresa. Objetiva-se apresentar estudo de um sistema de análise
de qualidade da energia fornecida pela concessionária, podendo também
ser aplicado em gerenciamento da energia em plantas industriais, utilizando
tecnologia de baixo custo de maneira a tornar este tipo de análise acessível
para o maior número de usuários. O sistema proposto avaliará tensão,
corrente e frequência registradas ao longo de um período, sendo capaz de
detectar anomalias como: desvios de tensão em regime permanente,
variações de tensão de curta e longa duração, desequilíbrios de sistemas
trifásicos além de características do consumo. Possibilitando o
acompanhamento mais eficaz da qualidade de energia. Neste trabalho, a
proposta do sistema é utilizar novas tecnologias com baixo custo. A partir
de pesquisas em artigos, livros e teses iniciou–se o desenvolvimento de
protótipos de sensores de tensão, corrente e frequência, os quais
possuíssem a precisão necessária para as medições, conforme normas
técnicas do órgão regulador, possibilitando a geração de massa de dados
para emissão de relatórios da qualidade apurada. O protótipo desenvolvido
foi capaz de apresentar amostragem do sinal de tensão com uma precisão
de aproximadamente 16 amostras por ciclo, além de captar amostras de
outras grandezas fundamentais, como frequência e corrente. Para a
elaboração de relatórios com diagnósticos da qualidade de energia medida,
serão necessários maiores estudos e desenvolvimentos nas áreas de
eletrônica e programação.
Palavras-chave: Qualidade de energia; Tecnologia de baixo custo; Tensão
em regime permanente.
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SISTEMA PENDULO HÉLICE CONTROLADO ATRAVÉS DO PID
KENNED WILSON RIBEIRO; ALLYSON SILVA; RENATO MONTEIRO
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RESUMO
Sistemas de controles estão presentes em muitas atividades do cotidiano
das pessoas, porém, muitas não fazem nem ideia que há um grupo de
dispositivos que estão gerenciando um outro tipo de dispositivo, como por
exemplo: controladora de voo de um drone, controle de tração e
estabilidade de um automóvel, maquinários em industrias, etc. O Sistema
proporcional integral derivativo (PID) é amplamente conhecido e usado por
programadores para corrigir falhas obtidas pelo sensor, o controle PID tem o
intuito de gerar ganhos nas leituras obtidas por sensores, afim de eliminar a
possibilidade de erros de leitura. Para demonstração do sistema de controle
PID em funcionamento, foi desenvolvido um protótipo de um sistema
pêndulo hélice, e será possível observar o comportamento da hélice com e
sem o sistema PID. O protótipo é controlado por um microcontrolador
PIC18F2550 e um software dedicado programado em linguagem C. O intuito
do projeto é facilitar o entendimento do funcionamento do sistema de
controle PID para pessoas sem conhecimentos técnicos na área de
engenharia. Devido a simplicidade do projeto, todos poderão observar as
melhorias obtidas ao compilar os códigos fonte do software com e sem o
controle PID. Assim, as pessoas poderão entender melhor o funcionamento
de alguns equipamentos muito utilizados no dia a dia.
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TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA APRENDIZAGEM EM BRAILLE
DIEGO RODRIGUES DA SILVA; WANDERSON NICOLAU;
ANDERSON MARQUES; ANTÔNIO CARLOS DA CUNHA MIGLIANO

RESUMO
Observa-se que existem poucos recursos eletroeletrônicos para auxiliar na
aprendizagem didática da técnica de leitura braile. Por meio da tecnologia
assistiva iremos criar um projeto acessível e completo possibilitando a
facilidade e criando habilidades funcionais para deficientes visuais com o
objetivo de incluir cada vez mais essas pessoas na sociedade. No Brasil
dados revelam que existem cerca de 6,5 milhões de pessoas algum tipo de
deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão
segundo censo 2010, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE). Existem diversos tipos de aprendizagem da técnica braile, porém,
decidimos criar um protótipo físico conceitual que trouxesse praticidade e
baixo custo, facilitando o aprendizado da técnica braile tanto para o
orientador, quanto para o aluno. Mediante as pesquisas relacionadas ao
assunto até o século 19 as pessoas não tinham acesso à leitura e ficavam
confinadas em sua própria casa ou escolas privadas (internadas). “Com o
braile as pessoas cegas passaram a ter acesso ao conhecimento, à cultura,
ao lazer, à informação e, a partir desse conhecimento, elas puderam
desenvolver a própria consciência, a pensar por si mesmas”. Utilizamos
nesse leitor de braile eletrônico, duas placas construídas a partir de
componentes eletrônicos que tem a função da distribuição de sinais para
acionar dispositivos eletromagnéticos por meio de micro botões que
automaticamente assim que acionados qualquer letra ou número do
alfabeto cria-se um auto relevo reproduzido para leitura do braile. O
resultado que esperávamos alcançar era um projeto que auxilie na inclusão
social e com custo baixo, funcional e eficiente, realizamos testes durante
todo o desenvolvimento do protótipo, descobrimos falhas no qual tivemos
que rever todo o projeto e seus componentes até chegar ao resultado final e
funcionamento correto. O protótipo físico conceitual tem por finalidade
ajudar pessoas. Assim, concluímos que, queremos compactar cada vez mais
o protótipo. Mostrar a ferramenta no ensinamento da técnica de forma
didática, e temos ideias para melhorar ainda mais colocando bateria interna
recarregável e sistema de áudio e vóz para possibilitar cada vez mais os
que necessitam, uma aprendizagem fácil e inteligente.
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