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A GESTÃO DE CONFLITOS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: UMA ANÁLISE 
TEÓRICA

Bernardo Gesing
bernardogesing@hotmail.com

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

O presente estudo tem como objetivo analisar os principais estudos sobre a Gestão de Conflitos 
nas relações de trabalho com a finalidade de auxiliar na escolha da melhor forma de geri-los em 
situações intraorganizacionais. Entende-se que em virtude do custo gerado pelo conflito, existe a 
necessidade de conscientizar as organizações e buscar conhecimentos para gerir as controvérsias 
de forma mais eficiente. O conflito pode ser encarado como benéfico às organizações (funcional) 
ou prejudicial (disfuncional), o que afeta negativamente as metas e os objetivos da organização. 
Neste sentido, para Dubrin (2006), o conflito funcional acontece quando os interesses da 
organização são alcançados a partir da disputa ou desacordo, promovendo maiores níveis de 
desempenho, com aumento da motivação, da criatividade e das mudanças construtivas para 
a resolução do problema. Já o conflito disfuncional acontece quando o desacordo e a disputa 
prejudicam a execução das metas da organização, causando desentendimentos, discussões não 
construtivas e desperdício de tempo e energia que são absorvidos pelo conflito. Para a realização 
da pesquisa buscou-se analisar algumas modalidades de Métodos Adequados de Solução de 
Conflitos e demonstrar como eles podem ser valiosos para as empresas e, para a construção 
desta revisão bibliográfica, foram utilizados artigos que contribuíram para a construção do 
conhecimento sobre a temática. A conclusão a que se chegou é a de que a existência do conflito 
é necessária e permite a uma empresa sobreviver e evoluir. O objetivo a ser perseguido ao lidar 
com o conflito não é eliminá-lo, mas responder a ele de forma construtiva.

Palavras-chave: Gestão de Conflitos. Relações de Trabalho. Comunicação.
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CÁLCULO DO CUSTO DE PRODUÇÃO, PREÇO DE VENDA E RENTABILIDADE 
DA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA: UM ESTUDO DE CASO 

REALIZADO EM UMA EMPRESA FAMILIAR

Tamires Gonçalves
goncalvestamires@unidavi.edu.br

Nota-se que a gestão de custos em pequenas empresas familiares muitas vezes é inexistente, não 
há o conhecimento e aplicabilidade da ferramenta por parte dos gestores, mas, atualmente, para 
a sobrevivência da empresa no mercado cada dia mais competitivo é essencial ter uma gestão 
de custos como ferramenta norteadora no auxílio de tomada decisão gerando-lhes vantagem 
competitiva. A falta de uma gestão de custos impacta principalmente na obtenção de lucro 
para a empresa, pois sem a estruturação de todos os custos envolvidos na fabricação de bem 
a empresa estará formulando seu preço de venda indevidamente. Diante disto, entende-se que 
o conhecimento de todos os custos de produção e administrativos é de extrema importância. 
O objetivo deste trabalho é calcular o custo de produção e desenvolver uma ferramenta para 
orçamento de fabricação de produto em uma empresa familiar que atua no segmento de 
fabricação de móveis sob medida que atualmente está localizada no município Rio do Sul-
SC e, consequentemente, responder a questão problema: quais os parâmetros de custos de 
produção que a empresa necessita para poder orçar os preços dos seus produtos sem o medo de 
estar no prejuízo. Inicialmente o método de pesquisa utilizado foi o bibliográfico para obter o 
embasamento teórico necessário para então seguirmos para a pesquisa exploratória descritiva 
documental, onde obteve-se os dados através de documento fornecidos pela empresa para 
poder estruturar os custos e, consequentemente, analisar os dados apurados através de planilhas 
eletrônicas, logo após, calcular o impacto da margem de lucro nos preços já praticados em 
relação ao que foi apurado. Com isso, verificamos que o método que a empresa realizava seu 
orçamento era inadequado e arcaico, o mesmo tomava muito tempo para a sua realização e, ao 
utilizar a ferramenta desenvolvida a empresa otimizou seu tempo. Podem identificar todos os 
custos diretos e indiretos envolvidos na fabricação do bem, o responsável terá margem para 
negociar o preço de venda com base no percentual que desejava obter de lucro, proporcionado 
desta forma vantagem competitiva no mercado e, consequentemente, trazendo lucro para a 
empresa, visto que foi verificado que a empresa possui capacidade para elevar seu faturamento.

Palavras-chave: Gestão de Custos. Empresa Familiar. Margem de Lucro.
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CLIMA ORGANIZACIONAL: PROPOSTA DE UM PLANO DE AÇÃO PARA A 
EMPRESA NUSSENSE

André Nuss
andre.nuss@unidavi.edu.br

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

O clima organizacional dentro de uma empresa pode ser percebido de formas diferentes pelos 
colaboradores e influenciar diretamente nos comportamentos e nas relações entre gestores, 
colaboradores e clientes. Compreendido como um indicador de satisfação dos colaboradores 
de uma empresa, quanto a aspectos relacionados a políticas de gestão de pessoas, processos 
de comunicação, reconhecimento profissional, gestão e liderança. Com o intuito de mudanças 
quanto à gestão de clima da empresa Nussense o estudo teve como objetivo apresentar um plano 
de ação a partir dos dados gerados em uma pesquisa de clima organizacional e implantá-lo, a 
fim de melhorias no ambiente de trabalho e quanto à qualidade de vida de seus trabalhadores, 
contribuindo com a motivação, gerando um espírito participativo, e assim contribuir para 
que a empresa  alcance excelentes níveis de produtividade e comprometimento, bem como 
apoiar nas tomadas de decisões de seus gestores. O presente estudo caracteriza-se como uma 
pesquisa de caráter exploratório e descritivo com abordagem quantitativa. A pesquisa foi 
realizada em uma empresa do ramo têxtil, no município de Witmarsum, em Santa Catarina e o 
instrumento para a pesquisa foi um questionário baseado no modelo Bispo (2005) respondido 
por 19 colaboradores. Nos resultados dessa investigação quanto aos fatores que apresentaram 
satisfação e/ou insatisfação no trabalho por parte dos colaboradores identificou-se que os 
colaboradores estão satisfeitos com o ambiente de trabalho e que não há insatisfação por parte 
deles. Ainda os resultados identificaram informações importantes para a empresa, para que seja 
possível atender as necessidades dos colaboradores e assim desenvolver o plano de ação o qual 
foi utilizado para implantação de algumas ações em que a empresa viu que serão necessárias 
para motivar seus colaboradores.

Palavras-chave: Clima Organizacional. Satisfação dos Colaboradores. Engajamento.
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COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

Alessandra Aline de Souza
alessandra.souza@unidavi.edu.br

Douglas Vavassori
douglas.vavassori@unidavi.edu.br

Sônia Regina da Silva
sore@unidavi.edu.br

As organizações que adotam a postura de trabalhar de forma socialmente responsável percebem 
que os benefícios não são apenas para a sociedade, mas para elas próprias. Durante uma crise, 
como a da pandemia do coronavírus (Covid-19), muitas demonstram que unir forças fortifica a 
si e as comunidades nas quais estão inseridas. Com esta visão, o trabalho apresenta a execução 
de atividades práticas com a temática: ética e responsabilidade social em tempos de pandemia. 
Tais atividades foram realizadas em abril de 2020 pelos acadêmicos da terceira fase do curso 
de Administração da Unidavi, Campus Taió, na disciplina de Comunicação Empresarial. O 
principal objetivo foi oportunizar aos acadêmicos expressarem-se de modo crítico e criativo 
diante dos diferentes contextos comunicacionais, organizacionais e socioculturais visando 
a aquisição de experiência, companheirismo, aprendizado e amadurecimento intelectual 
e profissional. Como primeira etapa foi simulada a criação da “Agência de Comunicação 
3ADM/TAIÓ” que reuniu virtualmente sua equipe para planejar eventos/ações/campanhas 
que promovessem a responsabilidade social durante e/ou pós-pandemia. Pequenos grupos 
definiram por meio de um Plano de Ação: nome, slogan, objetivos, público-alvo, parceiros, 
programação, orçamento e meios de comunicação para divulgação. Para tanto, discutiram 
questões como: quais fragilidades/problemas afligiam no momento de crise organizações e/
ou comunidades do Alto Vale; como auxiliá-las e como a tecnologia comunicacional poderia 
ser aliada. A segunda etapa foi colocar-se no lugar de um gestor e, com base nas propostas 
de Ações apresentadas, responder a um formulário de viabilidade. Entre os questionamentos 
destaca-se: os objetivos propostos condizem com a temática e realidade regional? O público a 
ser beneficiado e os recursos financeiros a serem aplicados são adequados? Os parceiros estão 
alinhados com a proposta? As ferramentas e meios indicados para divulgação são oportunos 
para públicos internos e externos? O planejamento apresenta logística do pré-evento ao pós-
evento? Quais os pontos fortes e fracos da Ação? Quais sugestões para o aperfeiçoamento 
da Ação? Na terceira etapa a Agência ficou responsável por simular a divulgação da Ação 
Social relacionada à pandemia. E, o meio radiofônico foi escolhido devido a abrangência 
regional e, portanto, acesso direto aos públicos-alvo. Assim, os grupos foram desafiados a criar 
e gravar spots (peças publicitárias veiculadas em rádio) com duração entre quinze segundos e 
um minuto. As atividades práticas demonstraram estarem relacionadas a técnicas, ferramentas, 
ações, comportamentos e linguajar do cotidiano da profissão. O administrador precisa se dispor 
à complexidade das várias realidades que cercam o contexto atual e o mercado de trabalho, bem 
como, demonstrar habilidades e competências para distinguir as principais características da 
Comunicação Organizacional como processo global/social.

Palavras-chave: Administração. Comunicação e Responsabilidade Social. Pandemia da 
Covid-19.



RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

27

CULTURA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO EM UMA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO NA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ/SC

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

Susana Gauche
susana@unidavi.edu.br

A atualidade apresenta para as empresas um mercado altamente competitivo, sendo 
imprescindível a atenção aos mínimos detalhes para uma gestão eficiente e eficaz. Dada a 
necessidade de as organizações buscarem aprimorar a motivação, o comprometimento e a 
produtividade dos seus colaboradores, o estudo da cultura organizacional surge como uma 
opção neste campo, fazendo-se observar hábitos, valores e costumes presentes explicitamente 
e implicitamente dentro da empresa. Este trabalho objetiva a análise da cultura organizacional 
em uma instituição de ensino do Alto Vale do Itajaí/SC (uma instituição privada e de caráter 
confessional) através do Instrumento Brasileiro para a Avaliação da Cultura Organizacional 
(IBACO) de Ferreira et al. (2002). São objetivos específicos a aplicação do IBACO com os 
colaboradores da instituição, o diagnóstico da cultura organizacional enfatizando as práticas 
e valores organizacionais através da perspectiva dos colaboradores e a análise dos resultados 
obtidos através da pesquisa. O aporte teórico compreende discussões sobre gestão de recursos 
humanos, cultura e cultura organizacional, elementos da cultura organizacional, dimensões 
da cultura organizacional, espiritualidade nas organizações e gestão escolar. Definiu-se esta 
pesquisa como descritiva com uma abordagem quantitativa. A definição se dá pelo fato de haver 
a necessidade de se analisar a instituição estudada, observando características coletivas que, de 
acordo com as hipóteses formuladas, serão relevantes para a análise da cultura organizacional. 
Um questionário com perguntas estruturadas e de múltipla escolha foi elaborado e encaminhado 
para os colaboradores da instituição, que terão a oportunidade de responder de maneira online e 
presencial. Dentre os 94 colaboradores, estão contempladas as áreas pedagógica (orientadores, 
professores, auxiliares) e administrativa (diretor, coordenadores, secretário, tesoureiro, técnicos, 
profissionais de apoio, jovens aprendizes). Para o tratamento dos dados, serão examinadas as 
informações primárias coletadas dos resultados dos questionários. A partir desta análise, obter-
se-á como resultado o diagnóstico da cultura da organização de acordo com a perspectiva dos 
colaboradores.

Palavras-chave: Cultura organizacional. Gestão de recursos humanos. IBACO.
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EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E APLICAÇÃO PRÁTICA

Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br

Charles Roberto Hasse
charles@unidavi.edu.br

A Unidavi possui em diversos de seus cursos a disciplina de Empreendedorismo. A partir 
da reorganização curricular efetuada a partir de 2020 todos os cursos possuirão a disciplina 
“Empreendedorismo e Inovação” constando de suas respectivas matrizes de competências. O 
objetivo deste trabalho é realizar uma análise sobre os conceitos de educação empreendedora 
e apresentar a avaliação da disciplina em seu formato atual sob o ponto de vista de alunos 
de Engenharia de Produção e Arquitetura e Urbanismo. A pesquisa teve uma abordagem 
qualitativa, com amostra de 23 alunos inscritos nas disciplinas. Embora exista uma variedade 
de conceitos relacionados ao tema, o entendimento sobre Educação Empreendedora passa por 
compreender que ela prioriza o equilíbrio entre o “querer fazer” e o “reunir as condições para 
poder realizá-lo”. Nela, não basta ensinar conteúdos técnicos e mesmo apresentar ao estudante 
os muitos dilemas e desafios de nossa sociedade estimulando-o a pensar caminhos de mudança: 
é preciso efetivamente capacitá-lo a construir esses caminhos por meio de ações concretas e 
tecnicamente embasadas que tenham efetiva capacidade transformadora que o levem aliar a 
teoria à prática. A Educação Empreendedora é aquela que ajuda o estudante a enxergar e avaliar 
determinada situação, assumindo uma posição proativa frente a ela, capacitando-o a elaborar 
e planejar formas e estratégias de interagir com aquilo que ele passou a perceber. Interagir, 
aqui, não remete de forma alguma a acomodação ou aceitação, pois muitas vezes o caminho 
escolhido irá requerer mudanças, transformações, pois a realidade encontrada pode não ser a 
desejada. A pesquisa demonstrou que 100% dos alunos consideraram a disciplina como ótima 
em relação ao aprendizado e em relação à conexão com o mercado de trabalho. Em relação 
aos motivos que tornaram a disciplina positiva por parte dos alunos, 83,3% do público citou 
conhecimentos agregados, em mesmo percentual a interação com troca de ideias, dinâmica 
das aulas (aprendizagem mediada), 100% apontaram a interação com o professor e 50% o 
networking gerado após as interações com atores do mercado. Nenhum dos pesquisados apontou 
pontos negativos. Como sugestão de melhoria, 25% apontaram a possibilidade de aprendizado 
sobre mídias sociais dentro de um contexto de marketing. Chama a atenção a solicitação por 
parte dos alunos de Arquitetura e Urbanismo que tiveram a disciplina com carga horária de 36 
horas de uma possível ampliação da disciplina. Ainda houve na pesquisa uma aprovação na 
calibragem entre os modelos de aulas expositivas, utilização de vídeos e atividades práticas, e 
a participação de convidados sobre os diversos temas abordados. Como resultado, verificou-
se que houve sucesso na aplicação e no aprendizado dos alunos, capacitando o estudante para 
a ação, o estimula e compele a transformar positivamente sua realidade, nas esferas pessoal, 
econômica e social, atendendo os princípios da educação empreendedora.

Palavras-chave: Educação empreendedora. Aplicação. Aprendizado.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA: PERSPECTIVA DE ACADÊMICOS NA GRADUAÇÃO

Carlos Eduardo Strey
carlosstrey@unidavi.edu.br

A educação financeira, apesar de ser um assunto pouco disseminado na sociedade em geral, é 
muito relevante na vida das pessoas. O dinheiro faz parte do dia a dia de todos e a educação 
financeira é a melhor ferramenta para administrá-lo. Poucas são as escolas e universidades 
que ensinam seus alunos sobre finanças pessoais. Esses jovens fazem a transição para a vida 
adulta sem nenhuma orientação sobre decisões de consumo, investimentos e endividamento. 
Por isso, esta pesquisa procurou identificar o grau de conhecimento sobre educação financeira 
de acadêmicos, calouros e veteranos de três campi universitários localizados no Alto Vale 
do Itajaí do estado de Santa Catarina e avaliar o modo como os acadêmicos administram 
suas finanças pessoais. O presente estudo foi realizado por meio de pesquisa exploratória e 
descritiva, de natureza quantitativa, a partir de questionários com amostragem probabilística 
aleatória simples e interpretação de dados. O cálculo do tamanho da amostra considerou a 
totalidade da população de 270 acadêmicos e erro amostral de 10%, totalizando uma amostra de 
73 respondentes o que corresponde a 27% do total de acadêmicos e utilizando para análise dos 
dados um nível de confiança de 99%. A pesquisa procurou identificar os perfis dos acadêmicos e 
realizar a associação com as respostas coletadas a partir de questionário que foi construído com 
questões fechadas em sua maioria, de múltipla escolha com restrição de uma única alternativa, 
questões sim/não e apenas duas questões abertas, que auxiliaram na associação dos dados 
na análise. As questões do questionário foram categorizadas em perfil, educação financeira, 
recursos financeiros, orçamento pessoal, poupança e investimentos, consumo. A categorização 
foi utilizada para organizar as informações e facilitar a análise dos dados. No período de 27 
dias em que o questionário foi divulgado aos acadêmicos e ficou disponível para respostas, 
obteve-se 89 questionários respondidos no total. A partir dos resultados foi possível concluir 
que a maioria dos acadêmicos, calouros e veteranos sabem o significado da educação financeira 
e todos acham importante estudar o tema na graduação. Porém, em relação aos aspectos como 
planejamento e consumo, são poucos ainda que realizam orçamento pessoal, em sua maioria 
veteranos. O mesmo acontece em relação aos investimentos e aposentadoria, são os acadêmicos 
veteranos os que mais conseguem poupar e também os mais preocupados com a aposentadoria. 
Esta pesquisa possibilitou realizar análises comportamentais dos acadêmicos e verificou-se que 
o meio acadêmico consegue impactar positivamente na vida financeira dos mesmos, mas ainda 
em pequena quantidade, oportunizando a identificação de melhorias práticas a serem realizadas 
para se conseguir impactar um número maior de acadêmicos.
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ESTRESSE NO AMBIENTE DE TRABALHO E AS ESTRATÉGIAS DE COMBATE: 
UM ESTUDO NA FACÇÃO EM VITOR MEIRELES

Jaqueline Arndt
jaque.arndt@unidavi.edu.br

Susana Gauche
susana@unidavi.edu.br

As mudanças na área de trabalho são constantes, cada vez mais a disputa por espaço interna 
e externamente se torna acirrada, a cobrança dos gestores em cima dos empregados se torna 
incessante devido à concorrência que as empresas estão expostas. Porém, muitas vezes, as 
políticas de saúde, segurança e bem-estar da empresa não acompanham o crescimento e as 
exigências que são impostas. Os colaboradores recebem o dobro de responsabilidades e ficam 
desamparados pelas empresas, em consequência disso o ambiente de trabalho se torna estressante, 
em muitos casos, o colaborador fica tão debilitado que é obrigado a se afastar para tratamento 
e reabilitação. Devido a isso, o presente trabalho buscou analisar o estresse ocupacional sob a 
perspectiva de funcionários de uma facção situada na cidade de Vitor Meireles - SC, ou seja, 
identificar os fatores estressores no ambiente de trabalho e as formas de combate utilizadas pelos 
colaboradores. Com isso a empresa terá consequências positivas, pois o presente trabalho trouxe 
dados reais do ambiente de trabalho podendo possibilitá-la a fazer adequações para melhorar 
a satisfação e a saúde mental dos trabalhadores. O procedimento metodológico utilizado foi 
uma pesquisa de abordagem quantitativa e alcance descritivo possibilitando a identificação dos 
agentes causadores de estresse no ambiente organizacional. Para a coleta de dados o instrumento 
de pesquisa utilizado foi o questionário adaptado e validado do Occupational Stress Indicator 
(OSI), de Cooper, Sloan e Willians (1988). Participaram da pesquisa 41 colaboradores. A partir 
da análise dos dados pode-se identificar que a empresa mantém um bom gerenciamento dos 
fatores de pressão, nem um ponto se sobressaiu necessitando de uma atenção especial, além 
disso, no combate aos fatores de pressão os pesquisados identificaram que buscam mais apoio do 
que controle para resolver seus problemas, destacando as estratégias de conversar com amigos 
compreensivos (51%), expandir interesses e atividades fora do trabalho (41%), procurar tanto 
apoio social quanto for possível (37%) enquanto nas formas de combate o principal resultado 
foi o gerenciamento do tempo de maneira segura (51%).
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ESTUDO DE CASO DE APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN NA 
RASTREABILIDADE DA CADEIA AGROPECUÁRIA NO BRASIL

Lucas Cavalcanti Lins Falcão
cavalcanti.lucas@gmail.com

Douglas Heinz
dh@unidavi.edu.br

Com o avanço da agenda pró-sustentabilidade, a demanda por rastreabilidade e transparência em 
cadeias de suprimentos tem visto um grande crescimento nos últimos anos. No Brasil, devido 
às recentes denúncias de organizações não-governamentais com relação ao desmatamento da 
floresta amazônica o agronegócio, em especial a agropecuária, tem sido também pressionada 
a incorporar soluções na sua cadeia de modo que haja um real aumento de transparência em 
toda a sua cadeia logística com o objetivo de evitar que fornecedores mais próximos da origem 
da cadeia se beneficiem de práticas ambientais ilícitas como desmatamento ou apropriação 
de reservas naturais. Esta pressão tem origem não só em restrições e multas aplicadas pelo 
Governo, mas também em grandes distribuidores varejistas interessados em uma agenda mais 
sustentável, o que acabou por se tornar um grande impulsionador desta transformação na 
indústria agropecuária. Este trabalho tem como objetivo descrever a aplicação de um sistema 
de compartilhamento de dados e rastreabilidade baseado em tecnologia Blockchain e sua 
aplicação no cenário nacional. O sistema está atualmente em fase de testes em um grande 
varejista e demonstrando viabilidade e praticidade naquilo que se propõe. Com o uso de uma 
tecnologia descentralizada e gerenciada por uma empresa sem interesses financeiros na cadeia 
de suprimentos, o sistema promete criar uma trilha de auditoria que poderá ser acessada por 
qualquer participante da rede, inclusive outros produtores ou organizações governamentais. O 
trabalho conta ainda com perspectivas de avanços da solução e novas tecnologias que podem 
ser incorporadas para aumentar a eficiência e a quantidade de informações da cadeia como a 
integração desta plataforma com dispositivos de internet das coisas (IoT), o que permitiria a 
leitura e identificação em tempo real e o monitoramento de parâmetros ambientais.

Palavras-chave: Blockchain. Rastreabilidade de Alimentos. Agropecuária.
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EXPANSÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE INCUBAÇÃO: 
IMPLEMENTAÇÃO DE GTEC DIGITAL E GTEC SOCIAL

Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br

Charles Roberto Hasse
charles@unidavi.edu.br

O núcleo de Desenvolvimento de Incubação, GTEC, é uma incubadora de empresas criada 
pela Unidavi em 2005, comunitária, podendo atender toda a região, com o intuito de auxiliar e 
incentivar o empreendedorismo e a inovação. O objetivo deste trabalho é discutir os dois novos 
modelos de incubação baseados na incubadora digital e na incubadora social, além do modelo 
de incubação tradicional (composto pela pré-incubadora e pela incubadora de empresas). O 
GTEC possui atualmente dois projetos aprovados para incubação digital, três aprovados e em 
processo de instalação na incubadora de empresas e onze projetos em pré-incubação. Está 
localizado no Centro de Inovação Norberto Frahm, no encontro dos rios, um lugar que une a 
tríplice hélice da Inovação. Essa tríplice hélice é formada por instituições de ensino, instituições 
públicas como a Prefeitura Municipal através da casa do empreendedor e instituições privadas 
como a associação comercial e industrial, o Sebrae e o Observatório Social, que é uma 
organização da sociedade civil e a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. A finalidade 
do GTEC é o desenvolvimento de negócios baseados em produtos e serviços inovadores, 
viabilizando a implantação de novos mecanismos produtivos geradores de empreendimentos, 
que propiciem a qualificação dos recursos humanos, o melhoramento do emprego, da renda 
e a qualidade de vida de Rio do Sul e da região do Alto Vale do Itajaí. É um ambiente para 
potencializar ideias e novos negócios que contribuam para o desenvolvimento regional. 
Possui estrutura física com condições efetivas para abrigar ideias inovadoras e transformá-
las em empreendimentos de sucesso. Contudo, o espaço composto pela pré-incubadora e 
por uma incubadora de empresas é limitado estruturalmente e encontra-se perto de sua total 
utilização. Desta limitação surge a necessidade de implantação do modelo digital. A incubadora 
digital é destinada a apoiar empreendedores de atividades inovadoras nas fases de instalação, 
desenvolvimento e consolidação de suas empresas e organizações, oferecendo apoio por meio 
de mediação tecnológica. Este modelo possibilita a incubação de empreendimentos de outras 
cidades da região, visto que o modelo atual, que já graduou mais de 30 empresas, não possui 
empreendimentos de outras cidades, senão da sede em Rio do Sul, SC. Já a incubadora social é 
destinada a apoiar empreendedores sociais, atividades nas fases de instalação, desenvolvimento 
e consolidação de projetos sociais. Oferecerá infraestrutura baseada no modelo digital e se 
necessário utilizará espaço onde atualmente se localiza a casa da memória com condições de 
funcionamento apropriadas. No Alto Vale do Itajaí, há 1.482 Organizações da Sociedade Civil 
registradas com base no levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o 
que demonstra a necessidade de entidades de apoio à gestão e qualificação das organizações para 
que efetuem seus respectivos trabalhos de maneira adequada ao desenvolvimento da região.
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FATORES MOTIVACIONAIS E SIGNIFICADO DO TRABALHO: UM ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE A EXPECTATIVA VERSUS REALIDADE NA EMPRESA 

SUPERMERCADO VÔ LEANDRO EM AGRONÔMICA

Emily Marchi
emily.marchi@unidavi.edu.br

Susana Gauche
susana@unidavi.edu.br

Entende-se que o significado do trabalho é uma expectativa que o colaborador tem diante da 
empresa. E é através desta que passa a transparecer a suas emoções em relação ao trabalho que 
vai lhe ser determinado. O significado do trabalho é diferente para cada indivíduo, pois é um 
processo subjetivo que envolve tanto sua história e como também o indivíduo está inserido em 
sua sociedade. Já a motivação é simplesmente o sentimento e entusiasmo de atingir os objetivos 
ou necessidades pessoais, e para isso a empresa precisa estar envolvida para que o colaborador 
consiga alcançar o seu propósito. Se esta necessidade ou objetivo não for atingido pode 
desencadear uma tensão que ocasionará uma desmotivação por não atender esta necessidade. 
Este estudo teve como objetivo analisar o significado e a motivação no trabalho no Supermercado 
Vô Leandro localizado em Agronômica - SC. Este estudo teve uma pesquisa descritiva com uma 
abordagem quantitativa, e foi realizado com 20 funcionários que trabalham neste supermercado. 
Os dados foram coletados em forma de um questionário validado, utilizando a tabela de IMST 
(Inventário de Motivação e do Significado do Trabalho) desenvolvido pelos autores Borges, 
Alves-filho e Tamayo (2008) que será adequado para a aplicação nesta empresa. Os principais 
resultados obtidos com a pesquisa foram que no geral a empresa apresenta um bom equilíbrio 
entre o significado e a motivação. Foi observado que o significado do trabalho se manteve um 
alto nível de expectativa em relação às situações pressupostas como: Prazer pela realização 
das tarefas, Percepção de estar ocupado, Obediência aos superiores, Equipamentos adequados 
(95%). Já a motivação se mostrou em alto nível em quase todas as situações pressupostas como: 
Percepção de estar ocupado e Tarefas e obrigações (95%). Tarefa Cumprida, Progresso da 
Sociedade, Obediência aos Superiores e Cumprimento das normas e obrigações, (90%). Já em 
relação aos fatores que não motivam tanto estão as seguintes questões que se mostraram altas: 
Prazer pela realização das tarefas, Crescimento pessoal, Merecimento de Ganho, Percepção de 
que ganho pouco, Sentimento de esgotado (40%).

Palavras-chave: Significado do Trabalho. Motivação. Supermercado.
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IMPORTÂNCIA DOS PROGRAMAS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
NA FORMAÇÃO DE LÍDERES PARA UMA GESTÃO EFICAZ

Gabriella Schotten
Gabriellaschotten@hotmail.com

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

O estudo buscou mostrar a importância da formação de líderes para o desenvolvimento de 
uma organização. Compreender que ter líderes preparados, que saibam como agir com os seus 
colaboradores proporciona melhores resultados para a empresa. Entende-se que os líderes se 
caracterizam como agentes de mudança, de conhecimento, e de preparação para o trabalho, 
que atuam junto de suas equipes de trabalho, visando melhores resultados. Mas, para serem 
líderes eficazes necessitam entender seus estilos de liderança, conhecimento este proporcionado 
muitas vezes nos programas de formação de líderes, os quais têm como objetivo construir 
e desenvolver habilidades de liderança. Programas de treinamento e desenvolvimento para 
formação de líderes podem ajudar na implementação de estilos de liderança mais apropriados 
para uma organização. O presente estudo tem como objetivo verificar a importância dos 
programas de treinamento e desenvolvimento na formação de líderes para uma gestão eficaz. 
Sem dúvida, com a competitividade empresarial crescente, a formação de equipes de alta 
performance, e um líder capaz de desenvolvê-las, ganha cada vez mais destaque no cenário 
empresarial. Deste modo, é fundamental compreender as vantagens que essas equipes podem 
proporcionar às organizações, bem como, qual o papel do líder, juntamente com sua equipe, no 
aumento de performance e produtividade. No estudo emprega-se uma pesquisa bibliográfica 
que é desenvolvida a partir de fontes secundárias, descritiva de abordagem qualitativa por 
estarem relacionadas à investigação. Como resultados o estudo evidenciou que os constantes 
programas de treinamento e desenvolvimento são fundamentais para que as empresas tenham 
líderes estáveis e com entusiasmo para buscar grandes conquistas.

Palavras-chave: Treinamento e Desenvolvimento. Lideranças. Alta Performance.
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INDICADORES DE DESEMPENHO UM ESTUDO NO GRUPO MAGAMOBI EM 
RIO DO SUL

Geisiane Fernandes
geisiane.fernandes@unidavi.edu.b

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

Entende-se que empresas que utilizam a Gestão de Pessoas Estratégica tem um bom funcionamento 
em seus processos gerenciais e uma vantagem no alcance dos resultados esperados, pois a mesma 
está alinhada com a contribuição dos colaboradores no alcance das metas organizacionais. 
Além disso, para que a empresa tenha uma vantagem competitiva torna-se necessário que 
recorra a estratégias diferenciadas. Consideradas indispensáveis pelos gestores, as ferramentas 
de medição de desempenho permitem aumentar as chances de alcançar os objetivos desejados, 
pois esses indicadores são elaborados de acordo com os objetivos do negócio e permitem, 
através da mensuração por meio de seus colaboradores, verificar os processos, os programas, 
bem como analisar e definir um KPI mais adequado para a meta. Diante deste contexto, o 
estudo teve como objetivo geral identificar os indicadores de desempenho que afetam na 
performance dos colaboradores da empresa Cissa Magazine, pertencente ao Grupo Magamobi, 
em Rio do Sul. Para a realização destas análises e identificação dos indicadores a pesquisa 
caracterizou-se como exploratória e descritiva com abordagem quantitativa. Sendo aplicado 
um questionário com perguntas referidas ao perfil biográfico e profissional dos colaboradores. 
Além de perguntas relacionadas aos indicadores e a avaliação de desempenho, nas quais os 
colaboradores demonstraram ter conhecimento. Quanto aos resultados percebeu-se que os 
colaboradores se sentem importantes ao serem avaliados, porém afirmam que a ferramenta de 
avaliação embora tenha uma assertividade às vezes é subjetiva. Relacionado aos indicadores da 
empresa ressaltam a influência sobre o desenvolvimento das atividades propostas contribuindo 
para a melhoria organizacional. Quanto à avaliação de desempenho percebeu-se que deverá 
ser melhorada e utilizadas outras ferramentas para a sua avaliação. Já os indicadores utilizados 
pela empresa mostram com clareza o desempenho individual de cada colaborador, assim torna-
se mais fácil a tomada de decisão e escolha do que será feito para proporcionar o crescimento 
organizacional e individual dos funcionários.

Palavras-chave: Indicadores de Desenvolvimento. Avaliação de Desempenho. Desempenho 
Organizacional.
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MODELO CONCEITUAL DE ACELERAÇÃO DE EMPRESAS COM BAIXA E 
MÉDIA-BAIXA INTENSIDADE TECNOLÓGICA

Rafael Boaventura
rafaelboaventuras@gmail.com

Para sobreviverem no mercado, as indústrias precisam inovar. Ter conhecimento sobre 
instrumentos e lições aprendidas de aceleração utilizados por startups é essencial para 
compreender o contexto no qual as organizações de baixa e média-baixa intensidade tecnológica 
estão inseridas, e assim poder auxiliá-las na manutenção da vantagem competitiva por meio 
da inovação. Por isso, identifica-se a oportunidade de analisar estes instrumentos. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa, método dedutivo e indutivo, que partiu de uma base conceitual 
existente por meio de pesquisa bibliográfica e posteriormente utilizada a pesquisa de campo 
como procedimento técnico para validação do modelo na prática. Os dados foram coletados 
com especialistas nas incubadoras e aceleradoras de Santa Catarina, por meio de entrevista 
semiestruturada. Como resultado: caracterizou a Aceleração no contexto das organizações; 
mapeou e descreveu os instrumentos para aceleração encontrados na literatura, incubadoras 
e aceleradoras; validou os instrumentos em indústrias catarinenses de baixa e média-baixa 
intensidade tecnológica. Por fim, todos os resultados serviram para a estruturação de um modelo 
de aceleração de indústrias de baixa e média-baixa intensidade tecnológica. Ele foi constituído 
por cinco pilares contendo soluções para desenvolvimento, infraestrutura, networking, recursos 
financeiros e mentoria. O modelo foi legitimado por meio de entrevistas juntamente com o 
público-alvo, através de entrevistas realizadas pessoalmente com quatro gestores de indústrias 
de baixa e média-baixa intensidade tecnológica dos setores de madeira, metais básicos e 
produtos de metal fabricados, têxtil e alimentos localizadas no Alto Vale do Itajaí. Por fim, 
foram identificadas lacunas ou oportunidades de melhoria no modelo de aceleração.

Palavras-chave: Inovação. Modelo de Aceleração. Aceleradora.
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ORÇAMENTO FAMILIAR

Rafael Paupitz
rafael_paupitz@unidavi.edu.br

Pode-se dizer que o orçamento familiar é um dos temas que está sendo deixado de lado pelas 
famílias, no entanto é importantíssimo para uma família ter uma saúde financeira adequada, 
ainda mais no atual cenário econômico que vem assolando o Brasil e o mundo. Um fato que 
gera impedimento é ele exigir uma grande responsabilidade e comprometimento dos seus 
realizadores, isto porque ele precisa possuir planejamento, organização e controle, o que acaba 
desestimulando muitas vezes quem o realiza. No que diz respeito ao objetivo geral do estudo, 
buscou-se analisar a situação financeira das famílias que possuem o orçamento familiar. O 
presente trabalho buscou demonstrar para as pessoas a importância de realizar o orçamento 
familiar, o qual consiste em apontar as receitas e despesas que uma família possui, para 
assim evitar o endividamento e futuros problemas de relacionamento. O estudo trata-se de 
uma pesquisa descritiva, com o intuito de descrever as características da população que será 
estudada. Referente aos procedimentos técnicos se classifica como uma pesquisa em survey ou 
levantamento, caracterizada pela interrogação direta. No que diz respeito à abordagem, trata-
se de uma pesquisa quantitativa que busca caracterizar e interpretar os dados numéricos. A 
população estudada foram os alunos dos terceiros anos do ensino médio da cidade de Presidente 
Getúlio. Os dados foram coletados através de um questionário fechado de múltipla escolha e 
perguntas abertas. Foi possível concluir com a pesquisa que realmente o orçamento familiar é 
deixado de lado, contribuindo para que aconteça compras por impulso e, consequentemente, o 
endividamento familiar.

Palavras-chave: Orçamento. Planejamento. Saúde Financeira.
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OS FATORES DE ROTATIVIDADE E ABSENTEÍSMO NO TRABALHO: UM 
ESTUDO DE CASO

Leonardo Heidemann
leonardo.heidemann@hotmail.com

O presente estudo refere-se aos índices de absenteísmo e rotatividade de pessoal em uma 
empresa de fabricação de materiais para medicina e odontologia, visando averiguar os fatores 
que influenciam nos índices de absenteísmo e rotatividade. Identificou-se a insatisfação dos 
colaboradores principalmente por motivos relacionados à desvalorização profissional e salarial. 
Além disso, faltas decorrentes de motivos de saúde, entrada de pessoas por alta da demanda 
produtiva, saída por oportunidades de crescimento em outras organizações ou por insatisfação 
do colaborador com a empresa. Os objetivos eram averiguar os fatores que influenciam nos 
índices de absenteísmo e rotatividade e dar resposta à questão norteadora de problema, bem 
como levantar dados que serviram de subsídio para averiguar os índices de absenteísmo e 
rotatividade da empresa. A metodologia foi por meio de pesquisa que se caracteriza em um 
método aplicado de caráter exploratório e descritivo com abordagem quali-quantitativa, com 
a finalidade de obter melhor entendimento e verificar os resultados com maior clareza. Em 
relação à pesquisa, realizou-se por meio de entrevista dos colaboradores e os dois principais 
gestores da empresa. A entrevista abordou questões como a percepção dos colaboradores em 
relação à rotatividade e absenteísmo; benefícios, plano de carreiras e treinamentos e ambiente 
de trabalho e conflitos. Os fatores conclusivos da pesquisa foram:ausência de uma política clara 
e definida da empresa sobre a gestão de pessoas; A falta de critério é fator de desmotivação dos 
colaboradores; Dificuldade de se pensar políticas de gestão de pessoas com orçamento baixo; 
Somente em cinco meses pesquisados o índice de absenteísmo permaneceu na meta; A empresa 
reconhece os prejuízos ao ter altos índices de rotatividade.

Palavras-chave: Recursos Humanos. Absenteísmo. Rotatividade.
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PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA E O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

Graciela Moreira Paz
graciela.paz@unidavi.edu.br

João Marcos Pereira da Silva
joao.marcos@unidai.edu.br

Sabrina Chirolli
sabrina.chirolli@unidaiedu.br

O presente trabalho será conduzido com o intuito de explicar como funciona, qual aplicabilidade 
da modalidade dos contratos de concessões de Parcerias Público-Privadas, falar sobre as 
diretrizes e vedações da lei. Estabelecer em quais serviços poderá o poder público se utilizar 
desse tipo de concessão e, principalmente, detalhar pormenorizadamente os pontos relevantes 
desta modalidade. Inicialmente se faz necessário tratar da contextualização e conceito do 
instituto relacionado ao tema, princípios e lei, procurando de forma clara classificar modalidade 
de concessão, demonstrar os objetivos e os limites para sua aplicação. No decorrer do assunto 
conceituaremos o princípio da Eficiência também tema do presente trabalho e que norteia e 
sustenta o contrato de Parcerias. Classificada como modalidade contratual as Parcerias Público-
Privadas foram criadas pela lei 11.079/2004 que delimita sua aplicação, caberá destacar ainda 
as demais legislações que cabem aplicação. Definida como modalidade de concessão especial, 
as Parcerias sofrem vedações que iremos detalhar, assim como também devem obedecer às 
diretrizes legais para eficiência dos contratos de prestação. Citaremos no decorrer do trabalho 
os limites para contratação da modalidade de concessão das Parcerias, e juntamente com a lei 
cabe destacar alguns doutrinadores e mostrar suas ideias relacionadas ao tema. Caberá ainda 
trazer alguns modelos para melhor compreensão do tema, e ainda destacar qual ponto positivo 
restou com a criação das Parcerias Público-Privada. Concluiremos que o instituto das Parcerias 
Público-Privada traz para o estado um alívio, um suspiro, em forma de execução de serviços 
administrativos financiados pelo setor privado com a parceria do estado, que terá frente mas 
delegará ao ente privado a gestão e condução da atividade administrativa, com custos reduzidos 
buscando exercer o bem comum da sociedade.

Palavras-chave: Direito Administrativo. Contratos. Concessão. Estado e Setor Privado. 
Economia.



RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

40

PRECONCEITO LINGUÍSTICO NO MERCADO DE TRABALHO

Pâmela Probst Stock
pamelaprobststock@gmail.com

Entende-se por preconceito linguístico no mercado de trabalho, toda e qualquer forma de 
discriminação, exclusão, julgamento de um indivíduo em relação a suas capacidades intelectuais, 
bem como a valorização de seu desempenho e qualidades profissionais, em detrimento a sua 
maneira de falar, ou seja, é a não aceitação e a desqualificação devido à variedade linguística 
a qual faz uso o falante. Este estudo é importante para compreendermos até que ponto as 
heranças culturais de um indivíduo, especialmente regionalismos e dialetos, podem contribuir 
de forma positiva ou negativa para seu crescimento profissional, bem como para o alcance de 
oportunidades em um mercado de trabalho cada vez mais globalizado. O objetivo principal 
é relacionar diversidade cultural e variantes linguísticas com oportunidades no mercado de 
trabalho. Os objetivos específicos são apresentar os conceitos de cultura organizacional, 
diversidade cultural, desigualdade social, variantes linguísticas, preconceito linguístico e as 
características mais valorizadas em um profissional pelas empresas. A metodologia da pesquisa é 
de caráter bibliográfico e descritivo e irá abordar teorias e conceitos que visem o esclarecimento 
dos temas propostos nos objetivos deste trabalho. A pesquisa será realizada através de fontes 
de informações diversas, como livros, revistas e artigos provenientes de autores cujas obras 
estejam relacionadas à linguística e sociolinguística bem como história e administração de 
empresas. A revisão bibliográfica será feita por meio de uma leitura sistemática a fim de ressaltar 
os pontos pertinentes ao assunto em estudo. O resultado apontou como questões culturais e 
sociais influenciam diretamente na forma pela qual o indivíduo tende a expressar-se e como 
essa comunicação é vista no meio profissional bem como a importância do uso de variedades 
linguísticas adequadas ao ambiente o qual se está inserido. Assim observou-se que além de um 
bom currículo ou experiência profissional, falar de acordo com os padrões da norma culta pode 
ser um fator decisivo para uma contratação ou promoção. O presente estudo também apontou 
que a maneira de falar ou expressar-se, pode desencadear além do preconceito linguístico outros 
preconceitos, como o de sexo, cor, e principalmente o que se refere à classe social. Os falantes 
que pertencem a classes sociais onde há maior concentração de renda são consequentemente 
os que possuem maior nível de instrução e, portanto, o domínio da língua de acordo com a 
norma culta. Por fim este estudo nos mostra que os falantes que não utilizam a norma culta da 
língua no processo de comunicação, tendem a ficar à espera de uma oportunidade, por vezes 
são estigmatizados em diversos ambientes sociais, sendo o ambiente de trabalho o que mais os 
atinge. Pois é neste ambiente que o indivíduo busca através da ascensão profissional, melhores 
rendimentos financeiros, qualidade de vida e aprimoramento intelectual, comumente voltado ao 
exercício da profissão.

Palavras-chave: Preconceito Linguístico. Mercado de Trabalho. Diversidade Cultural.
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PROJETO CINF - CENTRO DE INOVAÇÃO NORBERTO FRAHM

Charles Roberto Hasse
charles@unidavi.edu.br

Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br

O projeto do Centro de Inovação Norberto Frahm (CINF) se constitui como empreendimento 
de interesse coletivo, cujas finalidades objetivam o desenvolvimento, a inovação, a prestação de 
serviços em todos os níveis e por todas as formas, alinhando interesses econômicos e sociais. 
O objetivo do CINF visa favorecer as conexões de forma a colaborar com o desenvolvimento, 
ampliação, estruturação e qualificação do conjunto de ações desenvolvidas pelos atores do 
ecossistema de modo a solucionar problemas concretos, identificando áreas prioritárias no 
desenvolvimento e uso das tecnologias. Vislumbra-se, também, potencializar ganhos na 
promoção da competitividade e no aumento da produtividade dos setores produtivos regionais, 
na prestação de serviços públicos, na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na redução 
das desigualdades sociais. Com a estruturação e entrada operacional do CINF busca-se 
trazer o estímulo e a organização de um ambiente propício ao fomento de empreendimentos 
economicamente viáveis. Tal estrutura, aliada a diversas iniciativas do ecossistema, será capaz 
de trazer novo impulso ao empreendedorismo, promovendo a cultura da inovação, sendo capaz 
de gerar e escalar negócios inovadores com alto potencial de crescimento. Sendo imprescindível 
ao Alto Vale do Itajaí, busca-se, deste modo, restituir nossa condição de liderança regional 
trazendo novas perspectivas de desenvolvimento e sustentabilidade. Assim, é importante que 
empreendedores, principalmente no ambiente do Centro de Inovação, explorem as sinergias 
propiciadas pela tripla hélice e efetivamente busquem o desenvolvimento de produtos ou 
serviços inovadores. Os benefícios se refletem em diversas dimensões: a) no desenvolvimento 
econômico regional, b) na abertura de maior quantidade de vagas de trabalho, c) na realocação 
de profissionais altamente qualificados, d) maior inovação fomentada, e) ampliação dos 
projetos de pesquisa e desenvolvimento entre as empresas, f) disponibilidade dos ativos de 
conhecimento dos parceiros acadêmicos, g) maior divulgação das necessidades das empresas, 
h) uma contribuição para o aumento da competitividade das empresas, i) retenção de talentos. 
Pode-se destacar, ainda, outros ganhos considerados relevantes ao processo que decorrem 
da migração de novos atores para o ecossistema, a exemplo da Casa do Empreendedor e do 
Observatório Social, que passam a integrar a infraestrutura disponível no CINF, trazendo 
vantagem competitiva ao projeto. Com capacidade e potencial para gerar novos resultados, o 
Centro de Inovação Norberto Frahm tem como meta ajudar a comunidade do Alto Vale do Itajaí 
a desenvolver sua voz criativa e aplicar suas habilidades a uma atividade produtiva. De modo 
geral, sua organização busca o ativismo no sentido de engajamento em desafios econômicos e 
sociais importantes, que exigem criatividade e inovação para serem solucionados. Como disse 
Picasso: “A arte limpa a poeira que o cotidiano deixa na alma.” Acreditamos que o Centro de 
Inovação realmente adquire vida quando serve a um propósito e, ao fazê-lo, se torna efetivamente 
transformador.
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QUALIDADE DE VIDA E ESTRESSE NO TRABALHO: UM ESTUDO EM UMA 
ORGANIZAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL

Julia da Conceição Beltran
julia.beltran@unidavi.edu.br

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

É perceptível a forma como a área de recursos humanos evoluiu ao longo dos anos, não 
mais centralizada em funções operacionais, e sim na busca em alinhar os interesses dos 
servidores com a organização. Focando a organização como um todo, não apenas os objetivos 
organizacionais, mas compreendendo, também, os objetivos e metas dos servidores para assim 
buscar alinha-los, satisfazendo mutuamente as partes. Além disso, oferecendo um ambiente de 
trabalho favorável, sem grandes motivos para estresse ou doenças ocupacionais. Quanto mais 
satisfeitos os servidores estão, mais tendem a exercer suas funções da melhor forma possível, 
aumentando sua produtividade, levando a organização a alcançar seus resultados. Neste 
contexto, a qualidade de vida no trabalho (QVT), por levar em consideração o bem-estar no 
trabalho, situações de reconhecimento, características individuais e crescimento profissional, 
é uma forte ferramenta das organizações. O presente estudo tem como objetivo verificar a 
percepção dos servidores públicos quanto à Qualidade de Vida no Trabalho e ao estresse no 
ambiente de trabalho. Quanto aos procedimentos metodológicos tratou-se de uma pesquisa 
exploratória descritiva de abordagem quantitativa. Com aplicação de dois questionários com 
perguntas fechadas e de múltipla escolha. O primeiro sobre qualidade de vida no trabalho 
baseado no modelo de Walton (1973), o segundo para levantamento dos fatores condicionantes 
de estresse no trabalho adaptado dos modelos: Escala de Estresse no Trabalho (EET), Paschoal 
e Tamayo (2004) e Inventário de Estresse em Enfermeiros (IEE) de Stacciarini, Tróccoli (2000). 
O estudo identificou o perfil dos entrevistados, assim como os fatores que influenciam na 
qualidade de vida e os fatores condicionantes de estresse no trabalho. Assim, verificou-se que 
mesmo apresentando resultados positivos, existem algumas categorias que merecem atenção, 
tais como: treinamentos, salubridade, carga de trabalho, relacionamento com os colegas de 
equipe, política de recursos humanos, imagem da empresa e sociedade, valorização de ideias 
e o respeito aos direitos do trabalhador. Comparando os resultados obtidos nesta investigação 
com uma pesquisa de satisfação de anos anteriores em outras unidades demonstra-se de um 
modo geral que os servidores apresentam as mesmas insatisfações, demonstrando um problema 
no órgão público como um todo. Conclui-se que se tornam necessários programas que visam 
promover a saúde no ambiente corporativo a fim de buscar aumento da satisfação e produtividade 
e, consequentemente, resultados positivos para o negócio.
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QUESITOS RELEVANTES SOBRE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Rodrigo de Moraes
moraesrodrigo6@gmail.com

Jullian Hermann Creutzberg
jullian@unidavi.edu.br

Cada vez mais é necessário que o setor de tecnologia das organizações esteja alinhado com 
os objetivos da organização. Para que isso seja possível, as organizações podem adotar 
a Governança de Tecnologia da Informação (TI), que tem como objetivo garantir que as 
necessidades de negócios sejam atingidas, trazendo maiores benefícios para a organização, 
através do uso da tecnologia. Dentro deste contexto, o objetivo desta pesquisa foi identificar 
os quesitos relevantes sobre Governança de TI nas organizações, por meio da apresentação 
dos frameworks COBIT e ITIL e seus objetivos e princípios, visando identificar aspectos que 
auxiliem a gestão da empresa em relação às questões tecnológicas. Quanto ao método foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica em livros e periódicos. Por meio da pesquisa foi possível 
identificar que a Governança de TI possui inúmeros aspectos relevantes para as organizações, 
dentre os quais se destacaram: Alinhamento de Objetivos, Geração de Valor, TI como Unidade 
de Negócio, Vantagem Competitiva e Estruturação do Processo Decisório. Deste modo, 
observou-se que a Governança de TI contribui para que as decisões tomadas pelo setor de 
tecnologia estejam alinhadas com os objetivos da organização, definindo o direcionamento e 
o controle das atribuições do setor de TI, além de estabelecer processos para a estruturação 
da mesma, buscando facilitar a geração de valor para os produtos e serviços da organização. 
Através disto, a Governança de TI tem um papel importante em aumentar visibilidade do setor 
de TI como uma unidade de negócio e não apenas como um setor operacional ou área de suporte 
da organização.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Governança de TI. Frameworks de Governança 
de TI.
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RESULTADOS DO PROJETO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS 
PARA INOVAÇÃO - EDII

Aldo Kaestner
executivo@simmmers.com.br

Rafael Boaventura
rafaelboaventuras@gmail.com

A inovação tem sido considerada como um elemento essencial para a sobrevivência das empresas. 
Porém, estimular e apoiar esse processo ainda é um desafio. O investimento em inovação, 
portanto, tornou-se uma das razões mais evidentes, para a busca e manutenção da concorrência 
das empresas, como também, da economia em geral. De acordo com a Pesquisa Investimento 
e Competitividade (FIESC, 2017) realizada em Santa Catarina, apenas 26% das empresas 
consideram estar acima do nível tecnológico médio do seu setor. Quando questionadas sobre os 
resultados que esperam com a realização das inovações, 66% apontam que é uma oportunidade 
para aumentar a produtividade e a participação no mercado nacional. Para Sousa (2006), há 
um reconhecimento cada vez mais amplo do mercado, em favor daquelas organizações que 
movimentam a informação, experiência e competência tecnológica, para criar e implementar 
novos produtos, processos e serviços. No entanto, existem entraves que as organizações e a 
economia enfrentam hoje em dia, que envolvem desde transformações, escolhas de decisões 
e busca de soluções (PAROLIN; VASCONCELLOS; BORDIGNON, 2006). Santa Catarina 
vem avançando na articulação e realização de projetos para atuação em rede com objetivo de 
impulsionar o investimento em inovação como estratégia para as empresas se manterem no 
mercado. Com o objetivo de inserir o setor produtivo no ecossistema de inovação catarinense 
a vice-presidência da FIESC - Alto Vale do Itajaí criou em agosto de 2019 o projeto Eixo 
de Desenvolvimento da Indústria para Inovação (EDII), em parceria com as suas casas SESI, 
SENAI e IEL e sindicatos patronais de indústria filiados à FIESC. Esta iniciativa corrobora com 
a atuação da vice-presidência, promovendo o ambiente favorável aos negócios, agindo em favor 
da qualidade de vida e educação do trabalhador e estímulo à inovação. Em um cenário em que 
a competição é acirrada e empresas lutam para se manter e sempre que possível ampliarem sua 
participação no mercado, o nível tecnológico e sua evolução exercem um papel chave. Neste 
contexto, as empresas que possuem os mais altos níveis tecnológicos supostamente estarão 
em vantagem frente àquelas com baixa tecnologia. Na região do Alto Vale do Itajaí ações 
voltadas ao tema inovação são tímidas e foi necessário investir em iniciativas de Ativação do 
Ecossistema de Inovação por meio do EDII que após um ano da sua execução mostra resultados 
significativos para o desenvolvimento regional.
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SUCESSÃO FAMILIAR:  UM ESTUDO DE CASO NAS EMPRESAS PONSONI 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA E POSTO DE COMBUSTÍVEL DE 

RIO DO SUL

Estéfani Ponsoni
estefaniponsoni@unidavi.edu.br

Susana Gauche
susana@unidavi.edu.br

Empresas familiares são a forma predominante da economia no mundo, mas para que estas 
tenham continuidade, deve-se passar pelo processo de sucessão, onde o fundador da empresa 
entrega a gerência da mesma a algum membro da família. A sucessão também pode ocorrer 
de forma profissional, quando um executivo externo à família é contratado. Não existe um 
modo certo ou errado de acontecer a sucessão, tampouco um período pré-determinado. Cada 
organização adapta este processo à sua realidade. O presente estudo teve como objetivo geral 
analisar o processo sucessório em duas empresas familiares: Ponsoni Equipamentos para 
Escritório LTDA e um Posto de Combustível de Rio do Sul. O estudo sobre este tema é de 
extrema importância para a obtenção de novos conhecimentos, sendo que este pode auxiliar 
em empresas que estejam passando pelo processo de sucessão. Além disso, contribui com 
informações sobre sucessão a partir de outras óticas de empresários da nossa região. A pesquisa 
teve como população os dois sucedidos e dois sucessores das empresas. Quanto ao método, 
foi realizado um estudo de caso descritivo com abordagem qualitativa, e para isto, foram 
feitas entrevistas com sucedidos e sucessores das organizações, a fim de obter dados podendo 
comparar e analisar os processos em ambas as empresas. Neste contexto, com as entrevistas, 
buscaram-se informações a respeito do relacionamento entre sucedido e sucessor, a visão de 
ambos sobre suas vidas profissionais e sobre o processo de sucessão. Percebeu-se que eles 
possuem uma ótima relação familiar, o que afeta diretamente o seu relacionamento profissional. 
Foi possível ainda, perceber que as opiniões não divergem entre as gerações, onde na maioria das 
situações, concordam com relação às atitudes que devem tomar na empresa, principalmente no 
que diz respeito às adaptações e mudanças exigidas pelo mercado. De acordo com as entrevistas 
realizadas, pode-se também notar que os sucedidos e sucessores sentem-se preparados e apoiam 
um ao outro no momento da sucessão.
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A ESTÉTICA NA ARQUITETURA- CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO EXPOSITIVO

Patricia Moretti
patricia.moretti@unidavi.edu.br

Na disciplina de Estética, os acadêmicos da 5ª fase do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Unidavi desenvolveram um projeto para o Centro de Inovação Norberto Frahm, tendo como 
objetivo conceber um espaço expositivo efêmero e sustentável especificamente para o espaço 
onde são realizados os eventos da Instituição mencionada. Este evento é exclusivamente do 
curso de Arquitetura e Urbanismo e possui o nome de Interateliê, Tratando-se de uma exposição, 
utilizou-se o conceito de arquitetura efêmera, esta que permanece por um período curto de 
tempo e busca gerar impacto nos visitantes. Discutiu-se com os acadêmicos que mesmo sendo 
um lugar temporário, o espaço expositivo projetado serviria para compartilhar e apresentar 
as pranchas arquitetônicas desenvolvidas pelos alunos do referido curso nas disciplinas que 
compõem os semestres. Estas que contam uma história que se desdobra em um processo 
criativo e experiencial pessoal. Portanto, o que se pretende é causar aos visitantes experiências e 
sensações estéticas por meio de aspectos construtivos e comunicacionais. Para tal incumbência 
utilizaram-se estruturas de ferro reaproveitadas da Instituição, caixas de papelão e corda de sisal, 
que nas mãos dos acadêmicos resultaram em painéis, para sustentar as pranchas arquitetônicas. 
Além disso, os visitantes poderão descansar em pallets, contemplando o entorno expositivo com 
notas aromáticas de lavandas colocadas estrategicamente a fim de despertar o sentido olfatório. 
O entendimento de conceitos estéticos no processo projetual ajuda o arquiteto a elaborar e 
compreender melhor a arquitetura e cultura de nossa época, assim como entender conceitos do 
belo, feio ou gosto perante o mundo que o rodeia. Desta forma, acreditamos que existirá um 
diferencial na formação do arquiteto- urbanista.

Palavras-chave: Estética. Arquitetura e Urbanismo. Espaço Expositivo.
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ANÁLISE CLIMÁTICA E RECOMENDAÇÕES CONSTRUTIVAS PARA TERESINA, 
PIAUÍ

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

Este trabalho aborda uma análise climática, desenvolvida na disciplina de Conforto Ambiental 
Térmico, tal qual as recomendações construtivas a serem adotadas em habitações com o 
intuito de aumentar o conforto térmico do usuário. O objetivo foi fazer uma análise crítica do 
perfil climático de Teresina - Piauí, apresentando a carta solar, perfil de temperaturas, carta 
psicrométrica e carta de ventos, para futuramente propor sistemas construtivos e estratégias 
bioclimáticas adequadas a sua zona bioclimática. O estudo foi realizado através de gráficos, e 
carta solar, psicrométrica, e dos ventos, que foram desenvolvidos por dois softwares: o Climate 
e o Sol-ar. Com essa análise evidenciou-se que Teresina tem período quente e úmido não muito 
extenso, e período quente e seco mais extenso, com grande amplitude térmica mensal e anual, 
mas com pouca variação na média de temperatura mensal, e que apresenta em mais de 50% das 
horas do ano condições de desconforto térmico por calor e umidade. De acordo com a NBR 
15220 (Norma Brasileira), Teresina está localizada na zona bioclimática 7, sendo recomendado 
que as aberturas para ventilação sejam pequenas e sombreadas, e as paredes e coberturas sejam 
pesadas. As paredes devem ter transmitância térmica (U) ¿ 2,20 W/m².k; atraso térmico (φ) ¿ 
6,5 horas; fator solar ¿ 3,5%. A cobertura de ter transmitância térmica (U) ¿ 2 W/m².k; atraso 
térmico (¿) ¿ 6,5 horas; fator solar ¿ 6,5%. Conclui-se que, o ideal é a utilização de paredes 
duplas de alvenaria com tijolos de oito (8) furos mais argamassa totalizando 46 cm de espessura. 
Para a cobertura o ideal é uma laje de concreto de 25 cm de espessura, e telha de fibrocimento 
ou telha de barro com lâmina de alumínio polido.

Palavras-chave: Conforto Térmico. Clima. Teresina.
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ANÁLISE DA EDIFICAÇÃO DO SESC BARIGUI

Jonathan Bagatoli
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O presente trabalho surge através de uma pesquisa acadêmica realizada para a disciplina de 
Ateliê de Arquitetura e Urbanismo, tendo como objeto de estudo o Sesc Birigui, localizado 
em São Paulo. O principal objetivo desta pesquisa é entender a edificação por meio de suas 
características construtivas, plásticas e funcionais. Através de pesquisa online, por meio 
de páginas de arquitetura e imagens de satélite, obteve-se relatos da equipe de projeto, 
Teuba Arquitetura e Urbanismo, e análises através da observação de imagens. Para melhor 
entendimento, utilizou-se anotações sobre as figuras, e setorizações que mostram os ambientes 
e suas hierarquias de acessos. Com a pesquisa, pode-se verificar a composição estética adotada, 
com a horizontalidade predominando na forma, de modo a respeitar a escala do bairro, e criar 
pátios nos blocos. Observou-se diferentes estratégias bioclimáticas interessantes para minimizar 
os impactos ao meio ambiente e maximizar o conforto interno. As circulações abertas e ventiladas 
garantem o ar fresco permanente, além de criar permeabilidade entre interno e externo. Na 
cobertura, tem-se o telhado verde, que absorve as águas pluviais, diminui a zona de calor 
urbana, e age como um isolante termo acústico. A água utilizada no Sesc é tratada no próprio 
terreno e reutilizada nas bacias sanitárias e irrigação. O próprio sistema estrutural fora projetado 
para causar menos impacto ao meio ambiente, a estrutura metálica permite a desmontagem 
e reuso em novos espaços, além da setorização dos ambientes ter sido pensada de modo que 
melhor aproveite a insolação do terreno. Aspectos como sustentabilidade chamam a atenção, 
e a integração dos ambientes é outro ponto favorável da obra, pois dentro da edificação, todos 
os cômodos se comunicam visualmente e espacialmente. Quando falamos em acessibilidade 
notamos pontos em ineficiência, nem todos os locais são acessíveis, principalmente nos acessos 
principais do complexo. A partir dos dados analisados, conclui-se que a edificação cumpre 
com os papéis de sustentabilidade e escala urbana em relação às edificações próximas, porém 
existem desconformidades nos pontos de acessibilidade e relação espacial externo e interno, já 
que se edifica nos limites do terreno.
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ANÁLISE DE DADOS PARA FINS DE ANTEPROJETO EM UMA DETERMINADA 
REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
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O presente trabalho é resultado de uma pesquisa acadêmica realizada para a disciplina de Ateliê 
de Planejamento Urbano e Regional e teve como principal objetivo a compreensão e análise das 
relações do contexto urbano através de aspectos que definem as cidades determinadas do Alto 
Vale do Itajaí, como turismo, economia e descrição da população. As cidades que integram o 
estudo a ser apresentado são Rio do Campo, Vitor Meireles, José Boiteux, Ibirama, Presidente 
Getúlio e Dona Emma. As pesquisas foram feitas de forma online, obtidas através de contato 
com as prefeituras dos municípios e com a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí 
(AMAVI). Através da coleta de dados, realizada por uma equipe formada de seis acadêmicas, 
foi possível diagnosticar a área para o projeto de Urbanização Regional, em que se percebeu 
que a região do Alto Vale ainda é pouco explorada pelo seu turismo, porém oferece atrativos 
através de recursos naturais e na arquitetura característica dos colonizadores. A economia 
dos municípios baseia-se principalmente na agricultura, comércio, indústria e serviços. Sua 
população reside em áreas rurais e urbanas, sendo que o êxodo rural é perceptível nesta área, 
entretanto há cidades que a população rural ainda se destaca, isso se deve principalmente pela 
economia dessa região. Com isso, será possível desenvolver a capacidade crítica propositiva 
das acadêmicas, a fim de desenvolver uma proposta de anteprojeto, com soluções formais, 
técnicas e legais adequadas, priorizando a sustentabilidade técnica e ambiental. Dessa forma, 
a pesquisa contribuiu para entender as principais características da cidade para então propor 
melhorias condicionadas por suas deficiências e potencialidades.
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CASA DA FORÇA E LUZ: ASPECTOS HISTÓRICOS E ARQUITETÔNICOS DA 
PRIMEIRA EDIFICAÇÃO TOMBADA EM RIO DO SUL - SC
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A cidade de Rio do Sul originou-se da expansão da Colônia Blumenau por meio de descendentes 
de imigrantes europeus. Em 1930, o distrito de Bela Aliança, foi desmembrado de Blumenau, 
tornando-se sede do município de Rio do Sul. A Casa da Força e Luz, também conhecida como 
Casa do Transformador, foi construída em 1946 nas margens do Rio Itajaí do Sul, com o propósito 
de comportar equipamentos destinados a potencializar a distribuição de energia elétrica em Rio 
do Sul e região, atendendo um programa gerenciado pelo governo federal. Posteriormente, com 
o fim do Ciclo da Madeira e alterações promovidas nos serviços de abastecimento elétrico no 
estado de Santa Catarina, a função da edificação torna-se obsoleta ficando o imóvel sem uso por 
muitos anos. Em 2004 inicia-se um processo de demolição que culmina, com ações lideradas 
pelo Conselho de Cultura, no tombamento do imóvel. O objetivo deste artigo é analisar aspectos 
arquitetônicos, históricos e também não históricos da primeira edificação tombada em Rio do 
Sul. Para tanto foram realizadas pesquisas bibliográficas em acervos históricos, visitas in loco, 
levantamentos fotográficos e entrevistas com pessoas envolvidas. Com relação aos aspectos 
históricos, constatou-se que a significância da edificação está vinculada a fatos históricos que 
refletem a memória coletiva da população de Rio do Sul como o Ciclo da Madeira e o Ato de 
Tombamento em 2004. Quanto aos aspectos arquitetônicos, observa-se que embora descuidada 
a edificação expõe traços característicos de uma determinada época. Ainda pode-se afirmar que 
se encontra malconservada com danos que interferem na leitura e composição arquitetônica, 
levando a concluir que ao longo do tempo não houve tratamento compatível com o valor da 
edificação.

Palavras-chave: Patrimônio arquitetônico. Memória coletiva. Tombamento.
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COMPLEXO AEROPORTUÁRIO DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO DE 
NAVEGANTES

Helder Eduardo Seiler
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O terminal aeroportuário de passageiros é um edifício que abriga todos os procedimentos 
relacionados ao transporte de pessoas via modal aéreo. É no terminal de passageiros que são 
verificadas todas as exigências de segurança, despacho de malas, compra de passagens aéreas, 
aluguel de carros, além de comércios alimentícios sendo possível também a implantação de 
hotéis, restaurantes e lojas diversas, dependendo do programa de necessidades local. O avião do 
modo ao qual se conhece atualmente, é resultado de uma série de evoluções tecnológicas. Com 
a criação de vários sistemas com planos de voos, bem como a própria estrutura da aeronave. 
Santos Dumont foi o primeiro homem a voar com uma aeronave a motor combustível no mundo, 
no ano de 1906, em Paris, na França. As duas Guerras Mundiais também foram peça-chave 
para a evolução da aeronave, já que se investia em planos de voos para atacar. No decorrer 
da história e evolução, o avião passou a ser um meio de transporte seguro e rápido. Em Santa 
Catarina, existem vários aeródromos e aeroportos e um deles, é o Aeroporto de Navegantes 
Ministro Victor Konder. Em pesquisa a dados fornecidos pela Infraero (2019), verificou-se que 
o terminal no ano de 2018 atendeu a 1,9 milhões de pessoas, cerca de 500 mil pessoas a mais 
que sua capacidade que é de 1,4 milhões de pessoas. Ainda, em visita técnica às áreas públicas, 
o terminal de passageiros tem apresentado algumas patologias na estrutura metálica do telhado, 
bem como a constatação de problemas arquitetônicos como a locação do setor comercial e 
sala de espera fora do fluxo principal. Diante disso, há a necessidade de um novo terminal de 
passageiros para o Aeroporto Internacional de Navegantes, e o presente trabalho objetiva propor 
um anteprojeto arquitetônico para um novo terminal de passageiros, já que seriam cessadas 
as necessidades quanto à capacidade de atendimento, bem como fomentar o comércio dentro 
do terminal e ainda, o novo “hall de entrada” de toda uma região apoiada economicamente 
no turismo, que seria facilitada pela implantação do terminal. Quando se trata do terminal de 
passageiros, todas as legislações são específicas, até ao verificar o Plano Diretor, IN do Corpo 
de Bombeiros e demais órgãos que regulamentam a construção no solo de Navegantes. Em 
relação ao anteprojeto, ele tem a capacidade de atender até 2.899 pessoas no horário de pico, 
totalizando assim 2.318.506 passageiros por ano. A área global do terminal de passageiros é de 
57.962 m² sendo possível atender, até as projeções divulgadas pela ANAC para os próximos 
anos.
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CONTEXTO FÍSICO-CLIMÁTICO DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA
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Neste trabalho foi elaborada uma pesquisa referente à Contextualização Físico-Climática de 
uma parte do bairro Jardim América, situado no centro da cidade de Rio do Sul, para atender 
estudos da disciplina de Ateliê de Projeto de Arquitetura e Urbanismo II. O objetivo foi pesquisar 
sobre as referidas condições citadas no entorno do lote localizado na esquina da Alameda Bela 
Aliança com a Rua Marechal Rondon, considerado como local de estudo, com intenção de 
contextualizar a área, para futuramente fazer uma proposta projetual arquitetônica baseada na 
análise deste trabalho, e de trabalhos de outros alunos que pesquisaram os demais aspectos 
definidos para a disciplina, como: Aspectos Sociais e de Infraestrutura. O estudo foi realizado 
através de pesquisa bibliográfica, de observação da insolação, direção dos ventos, aspectos 
topográficos, sombra, inundações, paisagem e sentido do norte e também em mapas, fotos feitas 
in loco, plantas cadastrais e Google Earth para obtenção de imagens. Com isso evidenciou-se 
que os ventos da área estudada então no sentido nordeste (sentido do rio). O norte fica aos fundos 
do terreno. O terreno estudado é plano e composto por dois lotes com área aproximada a 900m². 
O nível de inundação, através do Rio Itajaí-açú, é em 10,5 m. A paisagem é urbana com alguns 
prédios, residências e lojas. O bairro possui grande tendência a sofrer verticalização devido às 
enchentes que constantemente acontecem na região, além de questões imobiliárias por conta 
da vinda de estudantes de outras cidades que precisam morar perto da faculdade, entre outros 
moradores que procuram residir nas imediações do centro de Rio do Sul. Nas proximidades 
da área estudada localiza-se dois prédios, de pelo menos 10 pavimentos cada, que em alguns 
momentos do dia, em determinados períodos do ano (normalmente no verão) fazem sombra no 
lote estudado. De forma conclusiva, este tipo de estudo e pesquisa são importantes e permitem 
ao aluno desenvolver-se, potencializando novos olhares e informações sobre áreas de estudo.

Palavras-chave: Contextualização. Lote. Projeto.
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DESASTRES NATURAIS NO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Marta Myllena Schmidt
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Rodrigo José Rosa
rodrigo.rosa@unidavi.edu.br

Joice Warmling
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A presente pesquisa buscou reunir informações das causas e dados acerca dos desastres naturais 
ocorridos no Alto Vale do Itajaí. Para o estado de Santa Catarina, as mudanças climáticas e os 
desastres naturais são questões prioritárias. Esse trabalho trata-se de uma pesquisa desenvolvida 
para a disciplina de Ateliê de Planejamento Urbano e Regional. O objetivo foi analisar a área de 
estudo dos três grupos da sala que se encontram no Alto Vale do Itajaí e com base nisso encontrar 
as condicionantes, deficiências e potencialidade das regiões para propor uma qualificação ideal 
para as cidades do Alto Vale. A pesquisa foi realizada a partir de levantamentos e dados da 
Amavi (Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí), nos sites da prefeitura e, entrevistas 
com responsáveis de dentro da mesma. Por conta da Pandemia do novo CoronaVírus (COVID 
- 19) não foram realizadas entrevistas ou pesquisas in loco e, algumas das informações da 
pesquisa foram coletadas através do google maps e demais sites citados. Ao concluir a pesquisa, 
observou-se que o Alto Vale do Itajaí se destaca de forma negativa dentro do estado de Santa 
Catarina no quesito desastres naturais, evidenciou-se a partir das pesquisas que o mesmo possui 
um alto índice de desastres naturais, sendo o principal as enchentes que assolam a região. 
Observou-se os altos números no registro de desastres naturais principalmente na região do Alto 
Vale do Itajaí, sendo os mais comuns, enchentes, inundações e deslizamentos, fator importante a 
ser considerado na hora de se planejar uma cidade que tem como característica, sua colonização 
entorno do Rio. De acordo com dados apresentados esses registros são comuns na região e 
devido a essa incidência de desastres no local, já há um planejamento da sociedade para lidar 
com o pré-desastre, durante e pós-desastre. O objetivo da presente pesquisa foi coletar e analisar 
os dados acerca desses desastres nas cidades do Alto Vale do Itajaí para que se pudesse ter uma 
visão ampla das condicionantes a serem consideradas na realização do projeto urbano, dessa 
forma concluindo com uma análise crítica de como esses problemas estão sendo encarados pelo 
poder público do estado e das cidades.
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EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR E OS ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS: 
APLICAÇÃO DO CONCEITO DE PERTENCIMENTO

Miriam Letícia Sander Harbs
miriam.harbs@unidavi.edu.br

Gustavo Peters de Souza
gustavopeters@unidavi.edu.br

Esta análise crítica é resultado dos estudos desenvolvidos no Ateliê de Arquitetura e Urbanismo 
V, realizado no primeiro semestre do ano de 2020 no curso de Arquitetura e Urbanismo. O 
foco foi desenvolver um anteprojeto de um edifício multifamiliar residencial localizado no 
centro urbano de Rio do Sul/ SC, atendendo às condicionantes históricas, naturais e legais. 
O conceito pretendido foi “pertencer”, buscando relação entre o indivíduo e o edifício e 
também entre o edifício e as pessoas da cidade. Ao longo do semestre foram desenvolvidas 
seis etapas de projeto, dentre elas, visita ao terreno, estudo de caso, diagnóstico da área, 
partido arquitetônico, estudo preliminar e anteprojeto arquitetônico final da edificação. Após a 
conclusão do projeto, realizamos uma análise crítica referente aos principais espaços públicos e 
privados existentes no edifício projetado. Para realização da análise, foram utilizados conceitos 
encontrados no livro Lições de Arquitetura de Herman Hertzberger. Este é arquiteto, professor, 
escritor e vencedor de vários prêmios pelo mundo. O livro de Hertzberger, primeira edição de 
1996, reflete materiais discutidos nas suas palestras sobre a faculdade de arquitetura de Delft 
(Países Baixos), a partir do ano de 1973. De acordo com a análise realizada, concluímos que 
o projeto atende ao conceito proposto inicialmente, pois, de acordo com a nossa interpretação 
da obra de Hertzberger o conceito “pertencer” tem relação com os indivíduos responsáveis 
pela manutenção de cada ambiente. Concluímos também, que os espaços públicos e privados 
seguem os conceitos ilustrados por Hertzberger em seus livros, proporcionando uma leitura 
legível do projeto neste quesito.
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EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR: UMA PROPOSTA DE ANTEPROJETO NA CIDADE 
DE RIO DO SUL-SC

Eduarda Laís de Souza
eduarda.souza@unidavi.edu.br

Letícia Moraes
leticiamoraes@unidavi.edu.br

Gustavo Peters de Souza
gustavopeters@unidavi.edu.br

Esta investigação é resultado de uma pesquisa acadêmica realizada para a disciplina de Ateliê 
de Arquitetura e Urbanismo IV, tendo como objeto o estudo, a compreensão e a análise das 
relações do contexto urbano de um edifício multifamiliar observando o impacto do projeto no 
entorno, estabelecendo relações arquitetônicas com seu contexto urbano, a fim de desenvolver 
a capacidade crítica propositiva dos acadêmicos e uma proposta de anteprojeto, com soluções 
formais, técnicas e legais adequadas, priorizando a sustentabilidade técnica e ambiental. O 
projeto foi realizado em dupla para um edifício multifamiliar vertical, localizado no Bairro 
Centro da cidade de Rio do Sul, o qual foi baseado nos conceitos de espaço, insolação e visual, 
priorizando-os em todos os aspectos construtivos através da utilização de algumas técnicas, 
como os cobogós que permitem entrada de iluminação solar e ventilação, os brises deslizantes, 
possibilitando ao usuário mais conforto térmico ao seu espaço e também as placas fotovoltaicas. 
A intenção de garantir a permeabilidade visual e térmica influenciou na definição de layout 
de planta baixa e também na definição dos usos em determinados pavimentos, assim como 
o térreo sendo comércio, que propicia mais convívio e interação com entorno, praticamente 
tornando-o uma praça pública, mesmo que, com uma pré-definição de público, semipúblico e 
privado. O método para reconhecimento do terreno se deu através de visitas in loco e pesquisas 
relacionadas à legislação municipal também foram abordadas para a obtenção da volumetria 
e fluxogramas. Assim sendo, obteve-se o resultado de um anteprojeto a nível executivo, com 
implantação, plantas baixas com layout proposto, cortes, fachadas e imagens representativas, o 
qual possibilitou às acadêmicas certa competência para projetar edifícios, priorizando aspectos 
de acessibilidade, sustentabilidade e convívio no meio urbano.
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ENTRE BARREIRAS: A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E O IMPACTO 
URBANO EM RIO DO SUL

Bruna Letícia Lopes
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A segregação urbana é um problema frequente nas cidades brasileiras. Moradores de áreas 
segregadas apresentam dificuldades de acesso à cidade e a equipamentos básicos. Rio do Sul/
SC, assim como as demais cidades brasileiras, apresenta áreas segregadas, e o desenvolvimento 
destas áreas está diretamente relacionado ao modo de ocupação da cidade e à presença de três 
condicionantes caracterizados como barreiras físicas na malha urbana: o relevo acidentado, o 
Rio Itajaí-Açú e a rodovia BR-470. Portanto, os moradores das áreas segregadas apresentam 
dificuldade de acesso para equipamentos básicos e para a vida cotidiana da cidade, devido 
a distância ao centro, presença das barreiras físicas, e a carência de áreas de convívio social 
próximas às moradias. O objetivo deste trabalho foi buscar embasamento científico e projetual 
para o Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo, que visa melhorar a 
condição de integração de determinadas áreas urbanas segregadas em Rio do Sul/SC. O método 
adotado foi aplicado em três etapas: pesquisa bibliográfica, análises de projetos correlatos e 
questionário com usuários. Na pesquisa bibliográfica foi abordado o processo de urbanização 
das cidades brasileiras e a relação com as políticas de transporte do país, conceitos de barreiras 
físicas, segregação urbana e definições relacionadas à vitalidade urbana. Na análise de projetos 
correlatos, foram abordadas soluções que promoveram a integração de áreas segregadas, através 
da análise da implantação, função, forma, acessibilidade e habitabilidade. No questionário com 
usuários, buscou-se entender a avaliação dos moradores quanto à relação de acesso com seus 
bairros a demais áreas da cidade, levantar os meios de locomoção mais utilizados, entender 
o impacto da BR-470 e do Rio Itajaí-Açú na acessibilidade cotidiana e levantar carências 
acerca de espaços públicos e meios de locomoção. Os resultados obtidos através da pesquisa 
bibliográfica permitiram estabelecer relações entre aspectos da urbanização brasileira, políticas 
de transporte, barreiras e segregação urbana com a cidade de Rio do Sul/SC, bem como meios 
de tornar a cidade mais acessível. Nos estudos correlatos, as análises apresentaram soluções em 
comum, como a prioridade a meios de transporte coletivos e não motorizados, implantação de 
equipamentos sociais voltados ao lazer e à prestação de serviços, e a valorização do ambiente 
natural. Os resultados obtidos através do questionário com usuários evidenciaram que os 
moradores dos bairros selecionados possuem dificuldade de acesso para a cidade, e o Rio Itajaí-
Açu e a BR-470 geram grande impacto nos deslocamentos. Além disso, também foi evidenciada 
a carência por equipamentos públicos. Como conclusão, percebe-se a necessidade de integrar 
os bairros recortados com demais áreas da cidade, e estabelecer espaços públicos adequados e 
acessíveis, de modo a possibilitar a participação de todos os grupos da sociedade na vida urbana 
cotidiana.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Jessica Odorizzi
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Maristela Macedo Poleza
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O presente estágio realizou-se no escritório de Arquitetura Bia Kestering. Localizado no 
município de Presidente Getúlio, o escritório possui foco em projetos de interiores residenciais 
e comerciais, como também realização de projetos arquitetônicos. A arquiteta não realiza 
projetos estruturais, onde repassa projetos complementares para um engenheiro parceiro. Este 
relatório tem como objetivo apresentar as atividades realizadas pelo estagiário acadêmico, bem 
como suas dificuldades e avanços. Através de plantas realizadas pela estagiária com auxílio 
da arquiteta, bem como detalhamentos realizados para envio dos projetos para aprovação 
na prefeitura e imagens desses locais. Os métodos utilizados para realização deste estágio 
foram primeiramente o levantamento de medidas, em caso de área existente, realizado 
pela estagiária. Foram realizados estudos de desenvolvimento de layouts juntamente com a 
arquiteta. Como também desenvolvidos desenhos através de programas eletrônicos, desenhos 
técnicos possibilitando a execução do projeto, como também desenhos em 3D, facilitando desta 
forma a compreensão da proposta. Foram realizadas também visitas a obras, juntamente com a 
arquiteta, onde foi possível compreender as etapas de projeto e ter o contato com clientes. Serão 
apresentados três projetos que a acadêmica teve participação. Todos estes projetos localizam-
se no município de Presidente Getúlio - SC. Sendo um deles comercial e dois residenciais. O 
projeto 01 é de uma loja de sapatos, buscando trazer um novo conceito para a cidade, através 
de produtos exclusivos. O projeto 02 é de uma residência projetada para uma família composta 
por cinco pessoas, um casal e três filhas meninas. Já o projeto 03, é uma residência projetada 
para um casal jovem, que futuramente pretende ter dois filhos.
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ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE 
CURITIBA
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Nosso planeta é dotado de diferentes climas, e para que se proporcione conforto térmico ao 
usuário, são necessárias diferentes técnicas de construção para que o ser humano se adapte a 
cada região. Assim, a disciplina de Conforto Ambiental Térmico permite que nós, acadêmicos 
do curso de Arquitetura e Urbanismo, aprendamos a utilizar os materiais e técnicas construtivas 
mais benéficas ao desempenho térmico no local em que será feito o projeto. Sendo assim, 
foi estabelecido que cada acadêmico estudaria uma cidade diferente, onde, por meio dos 
softwares Climate Consultant e SOL-AR (gratuitos), foi possível adquirir dados de cada região, 
como a carta solar, o perfil de temperaturas, a carta psicrométrica e a carta dos ventos. Com 
esses resultados obtidos, foi possível fazer uma análise mais crítica de onde se quer construir 
e, por conseguinte, foi possível definir os materiais de cobertura e parede, bem como suas 
respectivas cores por meio das NBRs 15220 e 15575. A NBR 15220 traz recomendações 
quanto ao desempenho térmico de habitações unifamiliares de interesse social aplicáveis na 
fase de projeto, enquanto a NBR 15575 é uma norma que trata do desempenho de edificações 
habitacionais e apresenta características indispensáveis de uma obra para o consumidor, com 
o objetivo de prezar pelo mínimo de conforto, acessibilidade, higiene, estabilidade, vida útil 
da construção, segurança estrutural e contra incêndios. Dessa maneira, com essas técnicas, foi 
possível identificar características climáticas da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, 
bem como identificar possíveis materiais de cobertura e parede e suas respectivas cores, que 
permitam um clima mais adequado no interior da edificação para o ser humano.
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ESTUDO DE CASO SESC 24 DE MAIO
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O presente trabalho é resultado de uma pesquisa acadêmica realizada para a disciplina de Ateliê 
de Arquitetura e Urbanismo, tendo como objeto de estudo o SESC 24 de maio, localizado no 
centro de São Paulo. O principal objetivo desta pesquisa é entender a edificação por meio de suas 
características construtivas, plásticas e funcionais. Por meio de pesquisas bibliográficas, foram 
efetuadas análises em toda a edificação para compreender como se dá seu funcionamento. A 
edificação está localizada na esquina da Rua 24 de Maio com a Rua Dom José de Barros, centro 
de São Paulo. Por estar localizada na área central da cidade, o local possui o gabarito misto, 
com parques, praças equipamentos públicos, e comércio em seu entorno. Através das análises 
pode-se perceber que o edifício do SESC foi instalado em um prédio já existente e que possuía 
outro uso anteriormente, sendo assim, o programa de necessidades do SESC foi adequado à 
atual edificação. O programa foi distribuído ao longo dos 12 pavimentos, a cobertura abriga a 
piscina e este pavimento foi anexado na fase de reforma do edifício, possuindo uma estrutura 
que foi implantada para suportar toda sua carga, já o subsolo que antes servia para garagens, 
atualmente abriga o teatro e todo o apoio para está área. A fim de suprir todas as necessidades da 
edificação foi integrado um prédio ao lado para abrigar a torre de serviços e concentrar as partes 
técnicas e mecânicas. Para atender as normas de acessibilidade foram criadas rampas desde 
o pavimento térreo até a cobertura, além de elevadores que atendem todos os pavimentos. O 
conceito do projeto foi o de Conexão e Integração com a rua. Devido a isto foram utilizados em 
sua forma, vidro espelhado, para criar a sensação de andar na cidade sem ser visto. O arquiteto 
também criou um sistema de rampas por dentro da edificação, onde a ideia surgiu da intenção 
de fazer com que a pessoa tivesse a sensação de caminhar pelo centro de São Paulo, por isso 
ele percorre toda a extensão da estrutura. A partir das análises pode-se observar que o arquiteto, 
através da forma, e das diretrizes utilizadas para reformar a edificação já existente, conseguiu 
trazer um conceito bem estruturado baseado na integração com o entorno, e trazendo a sensação 
de estar andando pelas ruas de São Paulo dentro da edificação.
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O Centro Paula Souza é a instituição responsável pelo ensino técnico no Estado de São Paulo. 
Sua relevância social levou o Governo do Estado a usá-lo em sua estratégia de participar de 
modo definitivo da ocupação do Bairro da Luz, na região central da cidade de São Paulo. O 
projeto surgiu com a aquisição de uma quadra de mais 7.000 m² pelo Governo do Estado, 
que era ocupada por galpões, pequenas casas deterioradas e um edifício comercial de sete 
andares, única preexistência incorporada ao conjunto arquitetônico final. Tratava-se de uma 
possibilidade única na malha urbana da área central de se trabalhar com uma quadra total, 
invertendo a lógica fundiária da região definida por pequenos lotes. Diante do exposto acima, 
esta investigação é resultado de uma pesquisa acadêmica realizada para a disciplina de Ateliê 
de Projeto de Arquitetura e Urbanismo VI, tendo como objeto de estudo o Centro Paula Souza. 
O principal objetivo desta pesquisa é entender a edificação por meio de suas características 
construtivas, plásticas e funcionais. Para isso, o procedimento metodológico se deu através da 
utilização de ferramentas analíticas de estudo de caso, sendo dividido em análise bibliográfica e 
análise gráfica. A análise bibliográfica utilizou sites da internet e teve por objetivo compreender 
os aspectos relativos à configuração projetual, função, acessibilidade, habitabilidade, diretrizes 
conceituais da edificação, forma e tecnologias empregadas. A análise gráfica utilizou-se de 
imagens do projeto original, por meio de plantas baixas e cortes, além de representações 
gráficas esquemáticas da edificação e a ferramenta Google Earth. Por meio das análises, foi 
possível evidenciar que o Centro Paula Souza foi implantado estrategicamente ocupando uma 
quadra inteira, no centro da cidade de São Paulo, em um bairro onde a diversidade de usos é 
notável, incentivando assim a interação da comunidade com mais afinco perante a instituição. 
A composição arquitetônica preza por proporcionar a entrada de luz natural e ventilação. Já a 
acessibilidade não foi um item a ser bem executado e desenvolvido dentro do projeto, pecando 
em diferentes níveis. Possui amplos espaços, sendo eles de uso comum, tendo flexibilidade de 
usos, moldando-se à necessidade do momento. Estratégias arquitetônicas como grandes vãos 
abertos e sua parte interna propondo um vazio na edificação, trazem inúmeros benefícios para 
a composição arquitetônica como um todo, assim como para a interação com a comunidade 
através da permeabilidade visual oferecida por esses espaços vazios. Por fim, observou-se que 
a implantação de um centro de atividades culturais e de ensino técnico dentro de um espaço 
urbano bem adensado e diversificado, traz inúmeros benefícios para a comunidade como um 
todo, contribuindo ainda para a diversidade de usos e a vitalidade da região.
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O presente trabalho refere-se à pesquisa realizada para a elaboração do levantamento de 
informações dos lotes situados na esquina da Rua Marechal Rondon com Alameda Bela Aliança, 
no Bairro Jardim América, em Rio do Sul. O referido espaço foi apresentado como local de 
estudo para o desenvolvimento das atividades previstas na disciplina de Ateliê de Projeto de 
Arquitetura e Urbanismo II. A pesquisa foi realizada no entorno dos lotes acima apontados mais 
especificamente nas ruas Prefeito Raulino João Rosar, Alameda Bela Aliança, Travessa Marcílio 
Dias e Rua Marechal Rondon. O objetivo do trabalho foi analisar e entender aspectos sociais 
existentes no entorno do lote indicado para o projeto de uma edificação residencial unifamiliar. 
Como objetivos específicos foram analisadas as diferentes formas de uso dos espaços como as 
áreas para fins sociais, áreas de serviços, lotes públicos e privados, comércio, restaurantes, entre 
outros estabelecimentos que compõem o bairro. Foram usadas como fontes de pesquisas visitas 
in loco, pesquisas em mapas, levantamentos cadastrais, e fotografias que foram recolhidas e 
expostas em Prancha Documental para apresentação em Seminário da disciplina. Os resultados 
indicaram informações como, a quantidade de prédios, residências e a ocupação dos lotes 
para comércio e serviços em geral, próximos ao local de estudo. Foi possível entender sobre 
densidades e renda aproximada dos moradores, bem como o modo de vida de cada morador 
e como ele conversa com o bairro e o seu entorno. De forma conclusiva a referida pesquisa 
agregou mais conhecimento às acadêmicas, que por sua vez, colocarão em prática tudo que 
aprenderam. 

Palavras-chave: Análise. Densidade. Projeto.
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ESTUDOS DOS USOS E ATRATIVIDADE DO PARQUE MUNICIPAL HARRY 
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A procura pelo contato com a natureza em espaços das cidades propicia a sensação de liberdade 
e bem-estar, neste aspecto, os parques municipais tornam-se locais importantes no contexto 
urbanístico, não apenas como espaços de lazer, mas como promotores da saúde pública, 
melhoria de qualidade de vida (pelo contato com a natureza) e pelos espaços para práticas 
esportivas. Considerando que a qualidade dos elementos físicos podem afetar a atratividade do 
parque é que se justificou este estudo que teve como objetivo descrever o uso e os potenciais 
atrativos do parque municipal Harry Hobus na cidade de Rio do Sul - SC. Como procedimentos 
metodológicos, conduzimos uma pesquisa aplicada, exploratória com observações sistemáticas 
e abordagem qualiquantitativa, por meio da aplicação de 287 questionários semiestruturados 
e direcionados ao público usuário do espaço maiores de 18 anos. Buscou-se a opinião dos 
usuários, tendo como base, uma Avaliação Pós-Ocupação (APO) do parque. Foi possível 
estabelecer o parâmetro social dos usuários do parque, bem como, conhecer quais são os usos 
das áreas à disposição da comunidade e obter informações sobre o que seria atrativo no espaço 
estudado. Verificamos a importância do projeto arquitetônico participativo e a necessidade de 
se desenvolver APO. Foi evidenciado que elementos inerentes à arquitetura e o urbanismo, tais 
como: distribuição de mobiliário, iluminação, conforto ambiental, quadras e equipamentos de 
apoio, facilidade de uso e acesso, são importantes para tornar os espaços mais atrativos e com 
melhor utilização. Além disso, se compatível com as necessidades da população os parques 
contribuem para o bem-estar humano. Foi perceptível a importância de conhecer os usuários 
dos ambientes urbanos e suas aspirações para que as políticas públicas sejam direcionadas a 
atender as necessidades e promover a permanência e otimização do uso do parque. Concluiu-se 
que os espaços multifuncionais, são fundamentais para o uso de diferentes faixas etárias e que os 
melhoramentos requeridos pela população, não necessitam de um investimento financeiro alto. 
A literatura científica não propõe um consenso de elementos que devem ser inseridos em parques 
urbanos, por isso, a opinião dos usuários do parque foi fundamental para o desenvolvimento 
deste estudo assim como o levantamento espacial, possibilitando correlacionar dados relativos 
à pessoa e ao ambiente direcionados à realidade estudada. Evidenciou-se a responsabilidade 
social de arquitetos e urbanistas quanto ao desenho de espaços mais democráticos e atrativos 
para todos e, para que isso ocorra, necessita a aproximação da prática do desenho à prática da 
pesquisa com os usuários do espaço.
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EXPERIÊNCIA NA INICIAÇÃO DE ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO
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Um Projeto Arquitetônico deve considerar o Programa de Necessidades apresentado pelo 
cliente e sua adequação ao lote proposto, bem como ao seu entorno. O conhecimento de 
aspectos naturais e da infraestrutura física do local, como insolação, incidência de ventos, 
topografia, acessibilidade entre outros, podem também agregar mais valor em potencial, ao 
empreendimento desejado. Este trabalho resulta de estudos elaborados na disciplina de Ateliê 
de Projeto de Arquitetura e Urbanismo I, do 3º semestre, em fase inicial de projeto, que teve 
como objetivo elaborar o anteprojeto para uma residência térrea com no máximo 70m2. Para 
tanto, cada acadêmico escolheu um terreno no bairro onde mora e definiu um cliente fictício 
para a elaboração do seu anteprojeto. O perfil deste cliente, se comparado, deveria se adequar 
aos demais residentes na vizinhança. Desta forma, foi definido como cliente um homem solteiro 
de 25 anos, que trabalha como açougueiro no supermercado do bairro, que traz na forma de 
viver, gosto pelas tradições gaúchas, organização de churrascos e recepção de amigos. Através 
de visitas in loco, elaboração de documento fotográfico, pesquisas em mapas e informações 
de cadastro imobiliário, foi definido um lote onde os aspectos naturais anteriormente citados 
foram analisados e considerados para a elaboração de croquis. Observa-se que os croquis 
foram elaborados à mão, conforme pedido da professora, que entende esta característica como 
importante forma de expressão do pensamento nas fases iniciais do curso. Para a elaboração 
da proposta foi utilizado o conceito de espaços integrados com a área externa e a churrasqueira 
como o centro da casa. Para os demais cômodos observou-se a melhor iluminação natural. Como 
Partido Arquitetônico os materiais foram escolhidos de maneira a tornar a casa mais rústica 
com uso de madeiras, tijolos e pedras. Nas aulas práticas com assessoramentos da disciplina e 
trocas de informações foi possível chegar ao resultado do anteprojeto arquitetônico apresentado 
onde se compatibilizou Programa de Necessidades, Conceito e Partido. Os resultados foram 
considerados positivos, com internalização dos conhecimentos buscados, expostos em três 
pranchas apresentadas em seminário ao final da disciplina.
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FORMAÇÃO URBANA DA CIDADE DE RIO DO SUL
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No Brasil, em geral, as cidades não foram criadas exercendo preocupação com o traçado urbano. 
A característica predominante das cidades brasileiras, em sua maioria, é que se desenvolveram 
conforme a topografia do terreno. Na região sul do país, a característica da organicidade da 
trama urbana se reproduz em praticamente todos os lugares, o que é visível na cidade de Rio 
do Sul, que se situa no estado de Santa Catarina, mais precisamente no Alto Vale do Itajaí. 
Diante do exposto acima, esta investigação é resultado de uma pesquisa acadêmica realizada 
para a disciplina de Ateliê de Planejamento Urbano e Regional, tendo como objeto de estudo da 
formação urbana e do traçado da malha urbana da cidade de Rio do Sul. O principal objetivo desta 
pesquisa é entender de que maneira a cidade se formou, analisando as nucleações e a maneira 
como o traçado urbano aconteceu. Para isso, o procedimento metodológico foi realizado através 
de duas etapas, sendo dividido em análise bibliográfica e análise gráfica. A análise bibliográfica 
utilizou como referência o livro Indústria e Urbanização no Nordeste de Santa Catarina, além 
de sites da internet, e teve por objetivo compreender os aspectos relativos à configuração da 
malha, localidade de surgimento das aglomerações urbanas e elementos naturais e antrópicos 
que condicionaram sua formação. A análise gráfica utilizou-se de imagens da cidade em diversas 
maneiras de representações, como o mapa DWG da cidade, disponibilizado pela prefeitura 
municipal, além do uso de ferramentas de mapas, como o Google Earth. As primeiras cidades 
do Alto Vale do Itajaí, surgiram para favorecer os aspectos econômicos da capital, e também 
da colônia Blumenau. Esta ideologia fez surgir as primeiras nucleações e vilarejos em Südarm, 
atual Rio do Sul, formados por imigrantes italianos, alemães e outros povos originários da 
Europa. Por meio das análises, foi possível evidenciar que o surgimento das primeiras nucleações 
urbanas da cidade de Rio do Sul deu-se próximo ao rio, como os bairros Jardim América, 
Canoas, Budag e Laranjeiras. O bairro Jardim América foi planejado pelo engenheiro italiano 
Gino Alberto de Lotto, com a intenção de copiar o urbanismo renascentista, onde as quadras 
eram regulares com formato xadrez em uma topografia plana, para isso, ignora-se a topografia 
do local e o leito do rio. Os demais bairros do entorno se desenvolveram de forma natural, 
nas planícies próximas à margem. Após algumas inundações, a urbanização deslocou-se para 
os morros, é o caso do bairro Boa Vista e outros, cuja malha urbana foi inserida conforme a 
topografia encontrada, sendo irregular.
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GUIA ENXAIMEL NAS CIDADES DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
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A técnica construtiva enxaimel é a denominação dada à estrutura de madeira, que articulada 
horizontal, vertical e inclinada formam um conjunto rígido e acabado através do encaixe 
dos caibros de madeira. Esta técnica surgiu no território europeu, chegando ao Brasil pelo 
imigrante alemão, sendo amplamente utilizada em algumas regiões do país, como em Santa 
Catarina. No entanto, a técnica passou por algumas adaptações para se adaptar ao clima e aos 
hábitos do Brasil, como por exemplo as varandas decorrentes do calor e das chuvas tropicais. 
Diante do exposto acima, esta investigação é resultado de uma pesquisa acadêmica realizada 
para a disciplina de Patrimônio Arquitetônico e Restauração, tendo como objeto de estudo 
as casas em estilo enxaimel situadas em Santa Catarina, mais precisamente no Alto Vale do 
Itajaí. O principal objetivo desta pesquisa é compreender os aspectos projetuais das edificações 
construídas com a técnica enxaimel assim como a dinâmica de implantação destas no território 
no Alto Vale. Para tanto, o procedimento metodológico foi dividido em duas etapas, pesquisa 
histórica sobre a técnica e levantamento das edificações enxaimel. A pesquisa histórica 
utilizou-se de livros, artigos e sites da internet dos aspectos inerentes às edificações enxaimel 
trazidas pelos imigrantes alemães e aplicada no estado de Santa Catarina. O levantamento das 
edificações envolveu o mapeamento e a catalogação das edificações enxaimel por meio do 
banco de dados do Inventário Patrimonial do Alto Vale realizado pela Amavi, realizado em 
2006. Nesta última etapa também foram realizadas visitas in loco para avaliar o estado de 
conservação das edificações, assim como obter imagens e dados atualizados sobre os atuais 
proprietários. As pesquisa e análises evidenciaram que a região do Alto Vale do Itajaí possui um 
grande acervo arquitetônico composto por casas construídas com a técnica enxaimel decorrente 
da herança e legado dos colonizadores alemães, que tinham forte influência para a região. No 
entanto, diferentemente no Vale do Itajaí, no qual a maior concentração de casas enxaimel 
está no município de Pomerode, no Alto Vale a casas encontram-se distribuídas em diversos 
municípios, não havendo, portanto, um município que se sobressaia sobre os demais. Por fim, 
observou-se que a maioria das casas pertence a particulares, muitos dos quais não sendo os 
proprietários que as construíram no passado. Com relação ao estado de conservação, uma casa 
encontra-se em mal estado de conservação enquanto que nove casas se encontram em bom 
estado. A proposta da disciplina, através do diagnóstico realizado, constituía-se em elaborar um 
guia turístico, onde o mesmo estaria disponível publicamente. Através desse guia, é possível 
registrar e resgatar os patrimônios de características alemã, de forma a catalogar agregando 
valor e reconhecimento.
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As ilhas de calor afetam diretamente a sociedade brasileira, principalmente nas grandes cidades 
e, respectivamente, suas atividades diárias. Ilhas de calor são formadas em áreas urbanas e 
suburbanas porque muitos materiais de construção comuns absorvem e retêm mais calor do 
sol do que materiais naturais em áreas rurais menos urbanizadas. Quando consideramos a 
taxa de urbanização, constatamos que em 1940 correspondia a 31% e, 30 anos depois, em 
1970, era de quase 56%. Os dados do Censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) calculou em mais de 84%. Esta evolução comprova que as 
cidades brasileiras estão expandindo em áreas urbanas que provocam a retenção de calor e 
favorece a elevação da temperatura e a formação de microclimas urbanos com altas temperaturas 
principalmente pela falta de projetos de urbanização e implantação do paisagismo urbano de 
forma eficiente. A pesquisa teve como objetivo expor os benefícios da arborização, tendo em 
vista as ilhas de calor e seus efeitos nos centros urbanos, e expor a importância da implantação 
de zonas verdes. O desenvolvimento da pesquisa teve início na disciplina de Metodologia do 
Trabalho Acadêmico. Foi utilizada abordagem qualitativa e pesquisa de caráter exploratório 
com pesquisa bibliográfica que utilizou artigos científicos, revistas, e e-books como fontes de 
dados. A arborização é um tema discutido nos dias atuais, principalmente pelo impacto que sua 
falta faz. Nas cidades deve ser feita de forma planejada observando a escolha das espécies e 
suas características para que não ocorram problemas futuros como danos em calçadas e quedas 
de frutos em locais de circulação de pessoas. Concluímos que as zonas verdes quando bem 
planejadas proporcionam benefícios como: redução de morbidades psiquiátricas, incluindo 
depressão e ansiedade; aumento da atividade física; mitigação de ruídos; filtro de poluentes 
atmosféricos, entre outros benefícios onde se inclui a regulação térmica, o que proporcionará a 
melhoria de qualidade de vida à população de modo geral.
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A Arquitetura, no que tange espaços internos e externos, é composta a partir da definição de 
escolhas e composições de materiais e tecnologias. Através dos materiais de revestimentos 
ou acabamentos, é possível modificar um ambiente e as sensações que o mesmo desperta 
nas pessoas que o acessam. Esta composição e escolhas podem variar de lugar para lugar, 
de ambiente para ambiente - e é quase um dos elementos que define o perfil cultural. Visto 
isso, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidavi viabiliza, através de sua ementa, e da 
disciplina de Materiais e Revestimento, o contato maior com estas escolhas e possibilidades. 
Através do estudo, visa abordar diferentes técnicas construtivas, tecnologias e materiais para os 
principais elementos arquitetônicos de um projeto, como: aberturas, fechamentos, pisos, cores, 
coberturas, revestimentos, visando apresentar uma gama de opções no que tange à definição 
espacial e à arquitetura através do equilíbrio do gosto e da técnica, à expectativa e cultura 
pessoal, das pessoas que usarão este espaço criado, a partir das escolhas dos materiais. Um 
material diferenciado, adequado integrado ao conjunto do ambiente, permite um espaço que se 
comunica com o usuário do local. Cada ambiente necessita de uma análise única sob o ponto 
de vista da escolha destes materiais, com, ou não, características diferenciadas, podendo ser 
mais resistente ou não, variando o valor e a ornamentação, mas tudo integrado à função e à 
estética do ambiente, como também, ao gosto pessoal ou da família que ocupará este ambiente, 
podendo fazer parte de uma nova edificação, ou simplesmente, de uma revitalização de uso 
espacial - ou reforma. Dessa maneira, a disciplina possibilita novos olhares para um leque e 
disponibilidades de materiais e acabamentos para compor a definição de um projeto. Desejamos 
apresentar algumas opções relevantes, no que tange à tecnologia e sustentabilidade de materiais 
e acabamentos na Arquitetura, a partir desta oportunidade, a de apresentar este trabalho no 
Ciepe 2020.
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O DESPERTAR DOS SENTIDOS - PAISAGISMO PARA TODOS
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O jardim sempre foi considerado como sendo um espaço de lazer e prazer onde as pessoas podem 
misturar os seus sonhos com a realidade. Através dele é possível viajar no tempo, experimentar 
sensações diferentes, promover encontros e entrar em contato com a natureza. Segundo 
Michael Corajaud, o jardim é como o fragmento de um sonho e deve ser compartilhado por 
todo e qualquer usuário incluindo os portadores de deficiências (visual, auditiva ou física) e os 
idosos (por apresentarem a natural perda de mobilidade e diminuição dos sentidos). A principal 
finalidade deste estudo foi a criação de diferentes ambientes sensoriais caracterizados para 
oferecer bem-estar e lazer, compostos por boa variedade de plantas e estruturados para despertar 
diversas sensações aos usuários através dos estímulos dos cinco sentidos (tato, olfato, paladar, 
audição e visão). O trabalho foi desenvolvido de forma a integrar ainda mais o ser humano com 
a natureza, por meio de técnicas construtivas arquitetônicas e paisagísticas, buscando então 
demonstrar a importância destes ambientes para a inclusão social. A pesquisa e o projeto foram 
realizados na disciplina de Paisagismo, sob a orientação da Profª Drª Luciana Patricia Rosa 
Dias. Foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros referentes aos jardins brasileiros e 
pesquisa de métodos inclusivos para pessoas com deficiências em algum dos sentidos sensoriais, 
proporcionando assim entendimento para a elaboração do paisagismo sensorial inclusivo e 
eficaz. Com os dados levantados, observamos que não são apenas os elementos botânicos que 
compõem um jardim sensorial, mas sim o englobamento de todos os elementos e formas que 
estão presentes no mesmo, como por exemplo o vento, o som de pássaros e de outros animais, o 
som do movimento da água e os elementos arquitetônicos utilizados, que juntos proporcionam 
diversas sensações. Concluímos que o profissional de arquitetura e paisagismo representa suma 
importância para que a inclusão social esteja presente no dia a dia de todos. A integração da 
arquitetura com a natureza, de forma a criar jardins e ambientes sensoriais, faz com que as 
pessoas que apresentam dificuldades nos estímulos de um e ou mais sentidos possam vivenciar 
e se integrar de diferentes formas com os ambientes ao seu redor, desenvolvendo sentimentos 
de pertencimento ao lugar.
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Presidente Getúlio é um pequeno município localizado no Alto Vale do Itajaí. Devido a presença 
de vales e montanhas, o local é conhecido como Vale das Cachoeiras, possuindo mais de 70 delas 
distribuídas pelo seu interior. A falta de permanência dos turistas que visitam as cachoeiras do 
município hoje, leva a propor este estudo. Os recursos naturais, como as cachoeiras e vales deste 
local, tendem à prática do turismo. Além disso, beneficiam tanto o bem-estar humano quanto a 
economia do município. O objetivo deste trabalho é acolher o visitante através do turismo de 
experiências, que englobará além da parte arquitetônica através de um parador, a criação de uma 
rota de aventura e rota de cachoeiras, que dá ao hóspede a oportunidade de conhecer melhor a 
cidade. O método adotado foi a pesquisa bibliográfica e pesquisas na internet, onde buscou-se 
conhecer mais sobre o poder da natureza em ambientes restauradores, aspectos sensoriais na 
arquitetura, além de uma breve história da hotelaria. Foram analisados projetos de edificações 
deste gênero onde analisou-se implantação, formas, programa de necessidades, acessibilidade, 
entre outros aspectos. Os resultados obtidos foram importantes para conhecimento de técnicas e 
materiais que serão utilizados para obter esta experiência ao hóspede envolvendo o ser humano, 
a natureza e a arquitetura. Os estudos correlatos possibilitaram conhecimento de elementos 
em comum que possibilitam uma conexão com a natureza, tais como amplas aberturas para 
o externo, a extensão criada através de varandas, possibilitando vivência e contato em meio 
ao verde, o uso de matérias locais. Como conclusão nota-se os grandes benefícios que esta 
edificação trará ao município e ao bem-estar do turista.
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PATRIMÔNIO CULTURAL E TURISMO: UMA PROPOSTA PARA FOMENTAR O 
TURISMO REGIONAL COM ÊNFASE NA CULTURA DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Patricia Geittenes Tondelo
ptondelo@unidavi.edu.br

A palavra Patrimônio deriva do latim Patrimonium e faz referência aos bens transmitidos por 
gerações a partir de herança familiar. No decorrer da história, o termo foi incorporado a diversas 
áreas, incluindo a subárea da arquitetura que se dedica à preservação do legado histórico e 
cultural deixado pelas antigas gerações. O Patrimônio Cultural, em seu sentido mais amplo, 
engloba tanto o patrimônio material quanto o imaterial, assim como o natural. O Patrimônio 
material pode ser entendido como o conjunto de bens culturais móveis e imóveis existentes no 
país, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis 
da história do Brasil, quer por seu excepcional valor, seja ele arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico (BRASIL, 1937). O patrimônio imaterial abarca os bens culturais 
de natureza imaterial que dizem respeito às práticas e domínios da vida social manifestadas 
por meio de saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações, formas de expressão, assim como 
os lugares que abrigam práticas culturais coletivas, tais como os mercados, feiras e santuários 
(BRASIL, 2000). De outro modo, o patrimônio natural é formado por monumentos constituídos 
por formações físicas e biológicas, formações geológicas e fisiográficas, além de sítios naturais 
(BRASIL, 1977). Neste aspecto, o objetivo do trabalho é apresentar propostas de Guias 
Turísticos Regionais desenvolvidos pelos acadêmicos da disciplina de Patrimônio Arquitetônico 
e Restauração cuja ênfase envolve o Patrimônio Cultural do Alto Vale do Itajaí. Os guias foram 
desenvolvidos a partir do banco de dados do Inventário Patrimonial do Alto Vale realizado pela 
Amavi em 2006. Ao todo serão apresentados 07 (sete) propostas de guias temáticos com cerca 
de 10 a 15 patrimônios selecionados que abordam as três principais frentes de classificação: 
patrimônio tangível, intangível e natural.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Guia Turístico. Alto Vale do Itajaí.
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PATRIMÔNIO SACRO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Patricia Geittenes Tondelo
ptondelo@unidavi.edu.br

Rodrigo José Rosa
rodrigo.rosa@unidavi.edu.br

Marta Myllena Schmidt
myllenaschmidt@hotmail.com.br

Pensar em Patrimônio é tratar as diferentes formas de comportamentos e costumes que refletem 
o valor histórico de uma cidade, construindo um elo entre o passado, presente e o futuro. 
Segundo James (2013), o conceito de Patrimônio é uma proposta do desenvolvimento local e 
comunitário, sendo este, tratado como a identidade do povo, trazendo suas histórias antigas e 
ressignificando a mesma com o passar dos anos. Dentre as diversas classificações do Patrimônio 
Cultural, podemos citar o Patrimônio Sacro, que reúne elementos significativos das crenças e 
manifestações de fé - independente da religião - tornando-se unidade de referência para aqueles 
que ali vivem, e assim iniciativas de preservação conseguem manter a memória de um bem 
cultural, que se tornará símbolo para uma comunidade. Posto isso, salienta-se que esta pesquisa 
se caracteriza por cunho acadêmico realizado na disciplina de Patrimônio Arquitetônico e 
restauração, com o objetivo de realizar a coleta por fontes bibliográficas sobre as cidades, 
produzidas pelos integrantes das comunidades que ali vivem, através do site da Amavi e 
pesquisas in loco. A intenção desta pesquisa é fomentar e trazer o conhecimento do patrimônio 
sacro do Alto Vale do Itajaí, com a histórias das igrejas através de gerações, mostrando o quão 
importante sua preservação é para a comunidade e levando de alguma forma essas pesquisas e 
informações para o público local que por muitas vezes não sabe da existência desses locais. Por 
fim, este guia conta com a apresentação de 15 igrejas que fazem parte do patrimônio cultural 
sacro do Alto Vale do Itajaí.

Palavras-chave: Patrimônio Histórico. Alto Vale do Itajaí. Patrimônio Sacro.
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LAR DE IDOSOS ABRIGO 
MÃO AMIGA NA CIDADE DE ITUPORANGA

Naiara Leandro
naiara.leandro@unidavi.edu.br

Maristela Macedo Poleza
maristela@unidavi.edu.br

Este trabalho é resultado de um anteprojeto desenvolvido na disciplina de Trabalho de Conclusão 
de Curso em 2019, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Diante do aumento da expectativa de 
vida para 76 anos (IBGE, 2018), o objetivo foi de analisar as instalações físicas do Lar de Idosos 
Abrigo Mão Amiga, localizado na comunidade do Cerro Negro, em Ituporanga, que se encontra 
em estrutura que apesar de nova, apresenta problemas relacionados à usabilidade com proposta 
de melhorar qualidade de vida à população idosa que cresce. O estudo realizado aconteceu 
através de visitas técnicas de pesquisa onde todos os espaços foram analisados, bem como 
entrevistas com os moradores e responsáveis pela Instituição compreendendo as necessidades. 
De forma complementar foram realizadas medições dos ambientes para requalificação espacial 
e estudos em torno de como a arquitetura pode influenciar na qualidade de vida dos idosos. 
A partir dos métodos aplicados foi possível evidenciar que a forma arquitetônica existente 
se baseia no conceito de Panóptico, uma forma de projeto desenvolvida para designar uma 
penitenciária ideal, concebida pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham, em 1785, que 
serve como maneira de cuidado e controle coletivo, boa para quem trata da segurança, mas nem 
tanto para quem o habita. A área central é o único local de vivência oferecido na Instituição, 
limitando os moradores a uma vida rotineira e controlada. Os dormitórios, ambientes em que 
os moradores passam maior parte do seu dia, apresentam problemas relacionados ao conforto 
térmico comprometendo o melhor acolhimento. Através de entrevistas, pode-se verificar que 
grande porcentagem dos idosos que habitam o Lar são oriundos de espaços rurais e que os 
mesmos sofrem para se adaptar a um novo estilo de vida. Partindo desta problemática, foram 
elaboradas diretrizes de projeto com o objetivo de reformar, ampliar e requalificar o espaço, 
buscando espaços para viabilizar maior interação dos usuários como forma de minimizar 
já os sofrimentos trazidos pela velhice. De acordo com as análises realizadas, foi proposto 
a desconstrução do formato de clausura existente, realizando aberturas de grandes vãos que 
proporcionam a integração dos ambientes internos bem como a integração do homem com a 
natureza permitindo a exploração da luz natural e que este desfrute com o entorno emoldurado 
por vegetação. Dessa forma, os resultados conclusivos nos levam a compreender que uma base 
conceitual bem definida pode melhorar e muito a vida dos usuários deste tipo de edificação.

Palavras-chave: Panóptico. Desconstrução. Reintegrar.
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO E CRIAÇÃO DE PORTAL PARA O PARQUE 
NACIONAL DA CEBOLA, ITUPORANGA - SC

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

Kalane Schetz
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Marina Bernardes
marina.bernardes@unidavi.edu.br

A tradicional Festa Nacional da Cebola ocorre na cidade de Ituporanga desde o ano de 1981. 
A criação do evento teve como objetivo divulgar em nível nacional a qualidade da cebola ali 
produzida. Em poucos anos, a festa se tornou emblemática e passou a fazer parte da cultura 
da cidade, fazendo com que o Parque Nacional da Cebola fosse construído para acolher a 
exposição. Avaliando a importância deste evento, bem como a do cultivo da cebola para a cidade 
de Ituporanga, buscou-se propor um modelo tridimensional físico de um portal de entrada para 
o parque em questão. Para isso, o procedimento metodológico abrangeu uma análise do parque 
e do seu entorno, o que possibilitou compreender aspectos que interferem no uso do mesmo. 
Além disso, uma análise histórico-cultural da cidade norteou o conceito da proposta de projeto, 
que se fundamentou na importância da cebola para a história, economia e cultura de Ituporanga. 
Por meio das análises supracitadas, definiu-se que a forma, anatomia, essência e relevância da 
cebola seriam abordadas como conceito. A hierarquia de acesso é fundamental para promover 
melhor identificação do local, e atualmente é inexistente, sendo assim, elaborou-se uma maquete 
física de um pórtico de entrada para o parque, que uniu o conceito com a funcionalidade. 
Estabeleceu-se ainda, através da análise do entorno, que pontos referentes à acessibilidade, 
segurança e mobilidade urbana precisariam ser discutidos e melhorados. Para isso, foi proposta 
a inserção de uma ciclovia, de faixa e sinalizações de pedestres, assim como parada de veículos 
e ponto de ônibus para melhor acesso dos visitantes. Concluiu-se que o presente trabalho abriu 
novos e promissores olhares acerca da importância da elaboração de modelos físicos dentro da 
Arquitetura, como também para a importância das análises da área a ser estuda e das análises 
histórico-culturais da região de que se trata. Estes são pontos fundamentais para a criação de 
propostas que dialogam com a realidade do espaço e dos usuários, trazendo neste caso, aos 
cidadãos Ituporanguenses, em específico aos agricultores, um sentimento de pertencimento e 
valorização, já que é através de seu trabalho e esforço que advém não apenas a renda, mas a 
história e reconhecimento do município.
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PROPOSTA ERGONÔMICA
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Este trabalho se trata de uma proposta projetual, desenvolvida na disciplina de Ergonomia. 
Devido às condições impostas pela Covid-19 (coronavírus), a proposta do trabalho desenvolvida 
no semestre foi propor um projeto de melhorias ergonômicas para dois ambientes já existentes de 
nossas residências, ou locais que convivemos. Os ambientes escolhidos foram a cozinha da casa 
da autora onde tem três usuários com idades entre 60 e 20 anos de idade, e o banheiro dos avós 
com idade entre 80 e 70 anos de idade. O estudo foi realizado através de medições, observações 
e conversa com os usuários, com o intuito de verificar a funcionalidade, o uso do local, e qual 
a necessidade de mudança na opinião dos usuários. Os métodos abordados foram baseados nas 
técnicas aplicadas pela Ergonomia, que envolve: identificação da demanda (problema), análise 
da tarefa (atividades desenvolvidas pelos usuários) e, por fim, recomendações projetuais. Os 
principais problemas evidenciados foram coletados a partir de observações da funcionalidade 
do local e medições. Evidenciou-se que a cozinha do estudo estava inadequada no que tange aos 
aspectos de iluminação, ventilação natural e circulação. O banheiro possui área incompatível 
com a NBR 9050, assim como, prejudica a mobilidade dos usuários. Sendo assim, a proposta da 
cozinha foi propor um ambiente mais adequado no que compete aos revestimentos empregados, 
aberturas, e layout, para se tornar um ambiente confortável, agradável e ergonomicamente 
correto. Já o banheiro, foi reprojetado, sendo assim, sua área foi ampliada e foi proposta a 
utilização de piso antiderrapante e barras de apoio para se tornar acessível e seguro ao casal de 
idosos que o utiliza.

Palavras-chave: Conforto. Acessibilidade. Mobilidade.
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PROPOSTA ERGONÔMICA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS
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Marina Bernardes
marina.bernardes@unidavi.edu.br

O trabalho refere-se a uma proposta de projeto, realizada na disciplina de Ergonomia. Por conta 
do momento em que estamos vivenciando de pandemia, o trabalho proposto no semestre se 
desenvolveu em nossa residência. O objetivo do trabalho foi evidenciar problemas e propor 
melhorias ergonômicas para dois ambientes. Os ambientes escolhidos foram a lavanderia da casa 
da acadêmica e a cozinha juntamente com a sala da avó. Os métodos aplicados foram medições, 
observações e busca de informações da necessidade de cada morador da residência. Todos os 
resultados obtidos foram embasados nos métodos ergonômicos, primeiramente analisando as 
tarefas realizadas no local, os problemas enfrentados e, por fim, a solução através de indicações 
de melhorias projetuais para o ambiente construído. Os resultados indicaram que a lavanderia 
estava inadequada no que se refere à área e a quantidade de mobiliário, além disso, o layout 
também estava inadequado. A cozinha, juntamente com a sala, foi diagnosticada com problemas 
de má disposição de mobiliário e que não atendem a norma de acessibilidade “NBR 9050”, já 
que a moradora é idosa e demanda um olhar mais voltado às suas necessidades de delimitação 
de esforços e movimentos. Tendo em vista todos os problemas identificados, a lavanderia foi 
reorganizada e ampliada, sendo assim, os móveis foram dispostos de maneiras diferentes para 
que houvesse melhor aproveitamento do espaço. A cozinha não passou por ampliação da área, 
no entanto, foi também reorganizada para que tivesse um layout compatível com as necessidades 
da moradora. Os móveis foram dispostos em alturas adequadas às limitações da moradora, 
assim como a ampliação de aberturas e troca de revestimento para melhor aproveitamento 
físico e visual do espaço.
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RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

77

RECIPIENTES ALTERNATIVOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS DA 
MATA ATLÂNTICA NO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SC
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O uso de garrafas de politereftalato de etileno (PET) de forma sustentável é condição de 
extrema necessidade. O ambiente de enraizamento pode influenciar a qualidade de mudas, 
e o uso de PETs corretamente montados como recipientes alternativos, pode ser alternativa 
sustentável e inovadora em substituição aos tubetes e sacos plásticos para a produção de mudas 
de espécies nativas em viveiros florestais visando a diminuição nos custos de produção e 
impactos ambientais. O objetivo deste trabalho foi avaliar tecnologias de manejo e produção 
em viveiro utilizando garrafas de politereftalato de etileno (PET) como recipientes alternativos 
para o desenvolvimento de espécies florestais da Mata Atlântica na região do Alto Vale do 
Itajaí (SC). O trabalho foi desenvolvido no Viveiro Florestal da Unidavi durante o primeiro 
semestre de 2020. Foram utilizados recipientes produzidos a partir de garrafas PET de 1500 
ml e 2000 ml, transparentes, de mesmo modelo, cortadas e montadas para receber o substrato 
para o plantio das mudas nativas. Foram ainda produzidas mudas em recipientes usualmente 
utilizados em viveiros, tubetes e sacos de polipropileno para avaliação e comparação visual de 
crescimento de mudas e de desenvolvimento do sistema radicular com a produção provinda 
da utilização dos recipientes alternativos. Como resultados foi possível observar que após 
preparados, os recipientes alternativos apresentaram retenção de água proveniente da irrigação, 
o que à primeira vista, propiciou economia de água e melhor utilização de nutrientes pelas 
plantas (funcionando como um reservatório, evitando a perda de nutrientes por percolação 
e diminuindo a quantidade de irrigações diárias). Também, após análise visual das mudas, 
foi verificado melhor desempenho em altura e de conformação do sistema radicular quando 
comparadas com plantas dos recipientes de produção tradicional. Verificado ainda que a maior 
utilização das garrafas PET em substituição dos recipientes tradicionais barateou o processo de 
produção reduzindo a poluição ambiental produzida pelo descarte inadequado das embalagens. 
Concluímos que a utilização de garrafas PET no sistema produtivo de viveiros é uma 
alternativa viável para produção de mudas nativas por resultar em mudas com boa conformação 
morfológica, contribuindo no menor tempo de permanência na área de produção e favorecendo 
a rotatividade e lucratividade do viveirista. Pensando na melhoria ambiental, mostrou-se uma 
técnica que pode ser disseminada a partir da extensão rural e educação ambiental na região 
como forma de produção sustentável pelo uso de resíduo sólido sem retorno poluidor ao meio 
ambiente. Pensando na comprovação científica, além da utilizada neste experimento, sugerimos 
continuidade da pesquisa através da aplicação de outras metodologias e análises.
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RESSIGNIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO: PARQUE POUSADA NO CASARÃO DA 
FAMÍLIA CORDEIRO

Annelise Silveira Ramos
annelisesr@undavi.edu.br

Patricia Geittenes Tondelo
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O Alto Vale do Itajaí é referência em turismo natural e histórico, sendo Rio do Sul porta-voz destes 
atrativos, devido a sua localização entre a Serra do Mar e a Serra Geral e a colonização parte 
alemã, parte italiana. O Casarão da Família Cordeiro junto a Zona de Preservação Ambiental é 
exemplo da junção destas situações, estabelecendo um patrimônio cultural para a cidade de Rio 
do Sul, que devido ao desuso, encontra-se em situação de abandono e degradação atualmente. 
O objetivo deste trabalho é efetuar uma proposta de anteprojeto arquitetônico e urbanístico para 
o Casarão da Família Cordeiro e a Zona de Preservação Ambiental, estimulando o ecoturismo 
hoteleiro, a restauração do patrimônio arquitetônico e a requalificação ambiental e urbana 
da área através de um Parque Pousada. O método adotado foi composto por quatro etapas: 
pesquisa bibliográfica, análise de projetos correlatos, walkthrough e questionário. A primeira 
etapa visou compreender conceitos acerca de patrimônio, restauro, requalificação, hotelaria, 
turismo, espaços públicos e parques urbanos. A segunda etapa consistiu na análise de projeto 
semelhantes ao tema em estudo, a fim de compreender os conceitos citados anteriormente, 
aplicados à prática, e complementados com as etapas três e quatro, que envolveram a visitação 
em uma pousada e a aplicação de um questionário sobre parques urbanos. Nestas análises foi 
possível avaliar de forma primordial os determinados elementos: zoneamento, programa de 
necessidades, tecnologias, habitabilidade e a intervenção no patrimônio cultural. Os resultados 
obtidos da pesquisa bibliográfica contribuíram para compreender o modo correto de intervir 
no patrimônio, quais termos utilizar e, principalmente, quais usos lhe conceder. Já nos estudos 
correlatos e o walkthrough, foi possível observar a relação do construído com o natural, 
o modo como essas edificações estão implantadas no terreno e a dinâmica do processo de 
restauração arquitetônica e requalificação urbana de um determinado espaço pré-estabelecido. 
O questionário, por sua vez, serviu como subsídio para determinar o público-alvo do parque 
e entender os atrativos e equipamentos urbanos necessários para estimular a permanência no 
mesmo. Conclui-se assim, que o Casarão da Família Cordeiro, o terreno de implantação e Zona 
de Preservação Ambiental são patrimônios culturais da cidade de Rio do Sul, e através deles é 
possível compreender anos da história de um povo. Sendo assim, a proposta visa ressignificar 
aquilo que um dia já foi importante, recriar a relação do homem com a natureza, e gerar áreas 
de contemplação, descanso e lazer, com o propósito único da preservação histórica.
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REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO STOLTENBERG IRMÃOS: PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E A CULTURA DO DOCE
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Vidal Ramos/SC tem origem ligada à vinda de imigrantes alemães e ao Ciclo da Madeira. 
Em 1919, August Stoltenberg e família se instalaram no município e, em 1927, criaram um 
comércio, Stoltenberg’s Caethéblaetterranch. Com a abertura de uma picada que ligava os 
municípios de Brusque a Vidal Ramos, a localidade tornou-se ponto de passagem, comércio, 
serraria, abatedouro e hospedagem, formando a Praça Stoltenberg. O conjunto é composto 
por Casa Enxaimel, Casa de Madeira, Defumador, Serraria e Vila de operários, inseridos em 
paisagem cênica. Com madeira abundante na região a praça tornou-se um ponto importante 
para negociações. Com o fim do extrativismo da madeira, o Complexo perdeu força, em 2007 
foi tombado pelo IPHAN, em 2010 sofreu um incêndio e, em 2012, foi restaurado pelo IPHAN. 
Hoje encontra-se fechado. A cidade se destaca pela produção artesanal de doces. Busca-se, 
através da arquitetura, urbanismo e paisagismo, experiências lúdicas em histórias, que misturam 
cultura, sabor e paisagem. Propõe-se que um contexto local valorizado nacionalmente passe a 
ser vivenciado, e economicamente alavancado, para uma comunidade que não percebe seu 
valor em potencial. A proposta contempla a elaboração de projetos arquitetônicos, paisagísticos 
e urbanísticos implicando em ações de conservação e restauro dos três edifícios, transformando 
a Casa Enxaimel em um museu que condiciona o visitante em seu trajeto final a uma 
experiência gastronômica colonial típica da cidade. No porão deste mesmo edifício, propõe-se 
a criação de uma fábrica colonial e tradicional de doces (biscoitos e panificação em geral). A 
proposta para o Defumador é transformá-lo em um Memorial, que conduz a um trajeto interno, 
terminando na parte externa onde está a araucária túmulo de August Stoltenberg, o patriarca 
da família. Para uma experiência ainda maior, a Casa de Madeira voltará a ser um espaço de 
hospedagem com o conceito de estalagem. A ideia é propor ao visitante experiências lúdicas 
em histórias, que misturam cultura, sabor e paisagem. De forma geral, propõe-se incluir a vila 
de colaboradores, e os galpões da antiga serraria, para áreas de suporte com produção artesanal 
e residência de servidores envolvidos nestas tarefas. Acredita-se que os espaços da serraria, um 
grande empreendimento que vem perdendo força desde a década de 80 com o decreto do fim 
da exploração da Mata Atlântica e a escassez de matéria-prima, têm possibilidades de ser tornar 
uma fábrica artesanal de doces em larga escala, para injetar um dinamismo econômico singular, 
pelo viés da herança histórica viva. Objetiva-se resgatar com novos usos, valores históricos, 
tombados pelo patrimônio nacional, não captados pela população local, uma intervenção que 
tenha comprometimento com a história e responsabilidade com o futuro. Resgatar valores 
históricos junto à cultura local não só potencializa o lugar como fortalece sua a preservação.
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ANÁLISE TRIBUTÁRIA DE UM SUPERMERCADO DO OESTE CATARINENSE
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tabita.arndt@unidavi.edu.br

A análise tributária é de fundamental importância para as empresas, principalmente em um país 
como o Brasil, em que a carga tributária é muito elevada comparada com países desenvolvidos. 
Atualmente no Brasil as empresas podem optar por seu regime de tributação, sendo: Lucro 
Real, Lucro Presumido, Lucro arbitrado ou Simples Nacional. Neste trabalho será abordado 
apenas Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional, pois é com base nestes que a maioria 
das empresas opta. Atualmente, a maioria das empresas são microempresas ou empresas de 
pequeno porte, sendo assim a maioria destas opta pelo Simples Nacional, porém nem sempre 
é a mais vantajosa para ela. Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo analisar 
os regimes de tributação que este supermercado pode optar, a fim de saber entre estes regimes 
qual é o mais vantajoso para ele, assim auxiliando em sua decisão de qual regime deve optar. 
Os documentos analisados para este trabalho foram relatórios contábeis disponibilizados pela 
empresa do período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de agosto de 2019. Os dados foram colocados 
em quadros e a partir desses quadros foi possível fazer comparativos entre o ano de 2018 e 
2019, respectivamente, com cada competência. Para chegar o mais próximo possível dos dados 
futuros para o restante do ano de 2019 foi utilizada uma média em percentual de crescimento 
que teve do ano de 2018 para 2019. Posteriormente foi feito o levantamento dos créditos e 
débitos tributários de cada regime de tributação e elaborada uma Demonstração do resultado 
de cada uma delas. Ao final deste trabalho pode-se confirmar que o regime de tributação que a 
empresa é atualmente optante é o mais vantajoso para ela.

Palavras-chave: Planejamento Tributário. Economia Tributária. Análise.
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APLICABILIDADE DA ANÁLISE DINÂMICA DO CAPITAL DE GIRO COMO 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA DAS EMPRESAS DO 

SEGMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Catia Heinzen
catia.heinzen@unidavi.edu.br

Raylla Rodrigues de Morais
rayllarodrigues@unidavi.edu.br

Vários gestores afirmam não ter um método ideal para avaliar a situação financeira de sua 
empresa. Um dos fatores que auxilia na continuidade das empresas é uma boa gestão do 
capital de giro. A partir do objetivo de projetar um modelo de análise da situação de capital 
de giro que considerasse a realidade dinâmica das empresas, Michel Fleuriet apresentou um 
modelo dinâmico. Este modelo reclassifica o balanço patrimonial, separando as contas do 
ativo e passivo financeiro (errático), ativo e passivo operacional (cíclico) e ativo e passivo 
permanente. Por meio do método dinâmico, calcula-se os indicadores CDG, NCG e T. Dessa 
forma, o trabalho teve como objetivo principal analisar a saúde financeira das empresas de 
capital aberto pertencentes ao setor de unidade pública no segmento de energia elétrica usando 
como base o Modelo Fleuriet. Teve como base as demonstrações das empresas dos anos de 
2017 e 2018. A metodologia utilizada é a pesquisa descritiva, com técnicas de levantamento 
documental e análise dos dados predominantemente qualitativa. Procura responder a seguinte 
pergunta problema: como está a saúde financeira das empresas do setor de unidade pública no 
segmento de energia elétrica listadas na BM&F Bovespa de acordo com a análise dinâmica 
de capital de giro? Com a classificação das empresas de acordo com as situações financeiras, 
constatou-se no ano de 2018, que cinco empresas estavam com situação financeira excelente 
(tipo I), vinte e quatro empresas com situação financeira sólida (tipo II), dezesseis com situação 
financeira insatisfatória (tipo III), cinco com situação financeira péssima (tipo IV), três com 
situação financeira muito ruim (tipo V) e cinco com situação financeira de alto risco (tipo VI). 
Entre estas empresas, fazendo o comparativo da situação nos dois anos (2017 e 2018), algumas 
tiveram muita oscilação, outras pouca, e a grande maioria permaneceu estável.

Palavras-chave: Capital de Giro. Necessidade de Capital de Giro. Modelo Dinâmico (Modelo 
Fleuriet).
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AVALIAÇÃO DE ESTOQUE E SEU IMPACTO NO RESULTADO DA EMPRESA 
GAMA

Andressa Cachoeira
andressa.cachoeira@unidavi.edu.br

Catia Heinzen
catia.heinzen@unidavi.edu.br

Um dos bens mais importantes de uma entidade é o estoque e é extremamente importante que 
a empresa tenha um bom controle e que faça análises constantes em relação aos métodos de 
avaliação. Devido ao elevado investimento das entidades para se compor o estoque, o objetivo 
tem sido cada vez mais otimizar este investimento, maximizando o uso eficiente e diminuindo 
as necessidades do capital investido, pois o custo do estoque é alto e continuará aumentando, 
uma vez que o custo financeiro se eleva (DIAS, 2009). Através dele obtém-se um real valor 
do que ele está sendo representado no patrimônio da empresa e é possível verificar qual 
método é o mais adequado para uma determinada entidade. Este trabalho foi realizado em uma 
empresa localizada na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, onde sua principal atividade é 
a distribuição de combustíveis, e teve como objetivo identificar qual o melhor e mais adequado 
método de avaliação de estoque, apurando o CMV através de planilhas eletrônicas e realizar um 
comparativo dos métodos identificando qual foi o impacto no resultado da empresa, no primeiro 
trimestre do ano de 2019. A coleta de dados foi através dos responsáveis pela empresa, onde 
foram levantadas todas as entradas e saídas dos produtos analisados, bem como a demonstração 
de resultado somente do setor da pista que compreende os produtos analisados. O método do 
trabalho é de levantamento documental, com a natureza de pesquisa descritiva, e abordagem 
qualitativa. Foi possível concluir que o método de avaliação mais adequado para a empresa, 
gerando um menor resultado é o PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai), onde o valor dos 
custos das mercadorias vendidas ficou em R$ 3.888.915,55 e o resultado R$ 275.473,40.

Palavras-chave: Estoque. Controle. Avaliação de Estoques.
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DIREITO TRIBUTÁRIO: ANÁLISE CONCEITUAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988 E NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Lucas Dalmarco Junches
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Jaciara Aline Alves
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Cátia Heinzen
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O Direito Tributário como conceito importante das Ciências Contábeis e do Direito em si traz 
consigo uma abrangência considerável, tanto em matéria de bibliografia disponível quanto em 
arcabouço legal. Devido ao alcance a estas duas ciências, a matéria corresponde ao mais forte 
elo entre o Direito e as Ciências Contábeis, que historicamente caminham lado a lado no campo 
acadêmico. Isto posto, o trabalho objetiva tratar do Direito Tributário de uma forma sintética, 
por meio de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, direcionando seu escopo de atuação para 
as duas principais fontes do tema no ordenamento jurídico nacional: a Constituição Federal 
de 1988 (discorrendo sobre competências tributárias, limitações e repartições dos tributos) e o 
Código Tributário Nacional (discutindo mais enfaticamente os conceitos de obrigação tributária 
e crédito tributário). As duas fontes possuem elementos que não necessariamente solidificam a 
questão tributária no Brasil, possuindo inclusive algumas incongruências entre si, especialmente 
no que tange à aplicação de princípios tributários constitucionais à realidade prática do tema e 
a relação destes princípios com o Código Tributário Nacional. Dada a contemporaneidade do 
tema e visando explorar alguns destes desajustes conceituais, a exposição abordará brevemente 
sobre alguns elementos essenciais para uma reforma tributária eficaz. O estudo sofre limitações 
de ordem prática, mas sua validade é descrever pontos básicos que sirvam como ponto de partida 
para outros mais aprofundados. Dada a importância da questão dos tributos ao profissional 
contábil e a psicodélica mutação com que suas regulamentações se alteram no país, os autores 
entendem ser essencial que o contabilista esteja continuamente atualizado no que se refere ao 
Direito Tributário, sendo este estudo um lembrete desta importância.

Palavras-chave: Direito Tributário. Constituição Federal. Código Tributário Nacional.
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LEVANTAMENTO DOS CUSTOS E LUCRATIVIDADE NO CULTIVO DE CEBOLA 
EM UMA PROPRIEDADE AGRÍCOLA SITUADA EM VIDAL RAMOS - SC

Emanueli Bach
emanueli@unidavi.edu.br

Catia Heinzen
catia.heinzen@unidavi.edu.br

Gerenciar uma propriedade rural e não saber se ela está obtendo lucro ou prejuízo, torna a 
vida dos agricultores cada vez mais difícil. Grande parte dos agricultores não possui controle 
gerencial de suas atividades, e muitos deles nem fazem ideia de que isso poderia auxiliar e 
muito no seu dia a dia. Além do controle e organização dos gastos, a mensuração dos custos 
proporcionará diversos benefícios ao agricultor. O objetivo deste trabalho de conclusão de 
curso é calcular o custo e saber qual a rentabilidade proporcionada pela atividade de plantio de 
cebola na safra 2018/2019. A pesquisa terá como campo de observação o Sítio Kuntz, tendo 
como sede o município de Vidal Ramos e a localidade de Águas Frias. Este trabalho recai 
numa pesquisa descritiva, documental com a análise qualitativa. Para levantar as informações 
pertinentes ao estudo, foram feitas entrevistas com os proprietários e solicitado que guardassem 
as notas de compras e vendas. Todavia, esses dados foram organizados em planilhas eletrônicas 
para facilitar as análises. Os custos foram separados em fixos e variáveis. O custo por quilo 
de cebola em média ficou em R$ 1,00. Para a análise da lucratividade, procurou-se fazer a 
demonstração do resultado do exercício pelo método custeio variável, o qual, gerencialmente é 
mais eficaz para a tomada de decisão. Por esta demonstração percebeu-se que o sítio opera com 
um ótimo resultado, sendo de R$ 134.531,09, mostrando que a produção de cebola é viável. 
Com a realização da pesquisa, percebeu-se que o estudo trouxe uma visão diferente para os 
administradores da propriedade, os quais irão dar continuidade aos controles iniciados, porque 
perceberam que o sítio pode ser ainda mais lucrativo mantendo os controles que ajudam na 
tomada de decisão.

Palavras-chave: Custo. Lucratividade. Tomada de Decisão.
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LOGÍSTICA REVERSA NA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: 
LEVANTAMENTO DE PESQUISAS REALIZADAS NOS ANOS DE 2019 E 2020

Leila Chaves Cunha
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rita.baptista@pamplona.com.br

Segundo Shibao et al. (2010), em função de legislações ambientais cada vez mais rígidas, há 
maior responsabilidade do fabricante sobre o produto, que não se limita ao reaproveitamento 
e remoção de refugo, que fazem parte do seu próprio processo produtivo, mas, está sendo 
responsabilizado, também, pelo produto até o final de sua vida útil. Diante deste cenário, 
de acordo com Lacerda (2002), existem três principais causas que justificam o aumento 
da aplicabilidade da logística reversa nas empresas: questões ambientais, concorrência 
(diferenciação do produto) e redução de custo. A logística reversa pode ser entendida como 
um processo complementar à logística tradicional, pois enquanto a última tem o papel de levar 
produtos dos fornecedores até os clientes intermediários ou finais, a logística reversa deve 
completar o ciclo, trazendo de volta os produtos já utilizados dos diferentes pontos de consumo 
a sua origem (LACERDA, 2002). Neste contexto, o objetivo do trabalho é identificar pesquisas 
realizadas no período entre os anos de 2019 a 2020 sobre práticas da logística reversa como 
estratégia competitiva para a sustentabilidade empresarial. As questões relativas à prática da 
logística reversa têm chamado atenção devido a um conjunto de fatores estratégicos. Trata-se 
de pesquisa qualitativa e documental. Foram identificados artigos científicos que tratam sobre 
o tema nos anos de 2019 e 2020. Os principais resultados indicam que: a) quanto aos objetivos 
das pesquisas, os estudos apresentam objetivos diversos, desde a satisfação do cliente aos 
motivos pelos quais as empresas aplicam a logística reversa, além de identificar os impactos 
ambientais e socioeconômicos gerados pela implementação da logística reversa; b) quanto 
aos resultados encontrados, demonstram satisfação por parte dos clientes no que se refere à 
logística reversa; ocorre impacto na fabricação sustentável; e, evidencia-se potencial ganho e 
aumento do desempenho da organização com a correta aplicação da logística reversa; além de 
que há economia e reutilização considerável de embalagens; identifica-se melhoria da imagem 
e geração de empregos através dos serviços de reciclagem. Conclui-se que as empresas, de um 
modo geral, apontaram resultados positivos com o processo da logística reversa, impactando 
diretamente nos resultados econômicos, sociais e ambientais.

Palavras-chave: Logística Reversa. Sustentabilidade Ambiental. Impactos.
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NA EMPRESA ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS 
DE MADEIRA LTDA

Natcheli Schlickmann
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Catia Heinzen
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O planejamento tributário vem para auxiliar e garantir o desenvolvimento da organização, 
buscando a melhor tributação para que a empresa obtenha sucesso. O presente trabalho tem 
como objetivo principal analisar o melhor regime tributário para a empresa Rohden Portas e 
Artefatos de Madeira Ltda, da cidade de Salete, SC. Para a realização desta pesquisa, foram 
analisados os dados disponibilizados pela contabilidade, como balancetes, relatórios, planilhas 
de cálculos dos impostos e o parecer da contadora responsável. A partir dos dados fornecidos 
tornou-se possível identificar as vantagens dos regimes de tributação, e ainda indicar o regime 
tributário mais vantajoso para a empresa em questão. A pesquisa se enquadra na modalidade 
descritiva, e para o seu desenvolvimento utilizou-se da técnica documental, com abordagem 
qualitativa. Diante dos dados coletados, e valores calculados, foi possível identificar as vantagens 
de cada regime de tributação, bem como chegar ao regime de tributação mais econômico para 
a empresa, no seu cenário atual. A sistemática de lucro presumido nessa situação é a mais 
vantajosa. Com a análise realizada foi constatado que a empresa acima citada está na opção 
de regime de tributação correta, pois no regime do lucro real pode-se verificar que há maior 
incidência de tributação de IRPJ e CSLL o que gera uma diferença significativa em comparação 
com o lucro presumido. A principal diferença entre os regimes está nos benefícios fiscais, ou 
seja, se houver alguma mudança de cenário, faz-se necessário novos estudos a fim de identificar 
qual o regime tributário mais econômico para a empresa em análise.

Palavras-chave: Lucro Presumido. Lucro Real. Planejamento tributário.
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OS CUSTOS DO CULTIVO DA CEBOLA COM APLICAÇÃO DE PÓ DE ROCHA 
COMO INSUMO NA AGRICULTURA ORGÂNICA, COMPARADA COM O USO 

DOS INSUMOS CONVENCIONAIS
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O faturamento da agricultura brasileira é o 8° no mundo. Contudo, o desenvolvimento agrícola 
teve um preço. A agricultura convencional depende de insumos externos, os fertilizantes à 
base de Nitrogênio, Fósforo e Potássio (NPK) que são importados. Além do custo elevado há 
periculosidade em caso de armazenamento inadequado, pois nitro compostos são substâncias 
inertes quando submetidas a temperaturas ambiente, porém se aquecidas a determinadas 
temperaturas tornam-se instáveis. Existem diversos casos ao longo da história de “acidentes” 
com esses compostos, o mais recente o do porto de Beirute, no Líbano. Outro problema que 
podemos elencar é o uso indiscriminado que causa danos à natureza como a poluição química. 
Uma alternativa para substituir o uso desses fertilizantes é o aproveitamento do resíduo de 
ritmito, pedra basáltica explorada na região do Alto Vale do Itajaí/SC, nas pedreiras do município 
de Trombudo Central. Popularmente denominado pó de rocha. Neste contexto, o objetivo geral 
desta pesquisa é comparar o custo do cultivo com o uso do pó de rocha em relação aos métodos 
de cultivo tradicionais na agricultura familiar. A pesquisa é do tipo documental e de campo com 
abordagem da análise dos dados predominantemente qualitativa. O instrumento de coleta de 
dados é a entrevista semiestruturada, aplicada aos proprietários das propriedades rurais. Sendo 
entrevistadas nove famílias do município de Imbuia: três famílias que utilizam o pó de rocha, 
três que utilizam os métodos convencionais de cultivo e três que utilizam o que denominamos 
método misto por englobar o método orgânico combinado com o uso de agroquímicos. Dessa 
forma, o presente trabalho poderá contribuir com avanços nas pesquisas dessa área. No aspecto 
prático, poderá contribuir com incremento da venda dos resíduos da atividade mineradora 
que passará a ter um destino que contribua com a natureza e uma produção mais saudável, 
assegurando a segurança nutricional em produtos de origem vegetal.

Palavras-chave: Agricultura. Custo. Pó de Rocha.
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VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE 
DO ITAJAÍ
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De acordo com Paloni (2008), após a promulgação da Constituição Federal de 1988, tornou-se 
mais simples o processo de criação de novos municípios, ocorrendo assim um aumento elevado 
de emancipações em um curto espaço de tempo e precipitadamente. Entre os anos de 1980 a 
2000, foram criados 1.560 municípios em todo o Brasil. O Tribunal de Contas de Santa Catarina 
(TCE/SC), em 2019 publicou uma polêmica pesquisa efetuada pela Diretoria de Atividades 
Especiais (DAE) em 2017. Cento e cinco dos duzentos e noventa e cinco municípios catarinenses 
têm menos de cinco mil habitantes e não obtêm recursos suficientes para manterem-se sem 
repasses governamentais, ou seja, 35,60% de todos os municípios sofrem com a inviabilidade 
econômico-financeira. Os dados utilizados pela DAE são dos anos de 2013 a 2015, dos cento 
e cinco municípios com menos de cinco mil habitantes possuem uma despesa per capita 
extremamente alta e apenas 7% da sua receita total é arrecadada de maneira independente, 
sendo que alguns municípios não chegam a 2%, que são números alarmantes, alertando assim 
a sociedade da situação do estado a respeito dos municípios menores. Neste sentido, o presente 
trabalho teve como objetivo geral analisar os documentos fornecidos pelos portais públicos 
e trazer a pesquisa do Tribunal de Contas de Santa Catarina para dos dias de hoje, através 
de dados dos anos de 2018 e 2019. O trabalho, diferentemente da pesquisa citada, irá cobrir 
apenas a região do Alto Vale do Itajaí, que conta com vinte e oito municípios emancipados 
e cerca de 297.821 habitantes, para que com clareza possamos classificar quais municípios 
são autossustentáveis e viáveis econômico-financeiramente e servir como informativo para a 
população. O presente trabalho caracteriza-se com uma pesquisa descritiva, pois seu objetivo é 
analisar a viabilidade econômico-financeira dos municípios do Alto Vale do Itajaí. O trabalho 
buscou responder a seguinte pergunta: todos os 28 municípios do Alto Vale do Itajaí são viáveis 
economicamente? Através dos dados coletados concluiu-se que dos municípios do Alto Vale 
do Itajaí, em 2018, nove deles têm sua receita própria entre 0% a 10%, já em 2019, oito têm 
sua receita própria entre 0% a 10%, ou seja, 32% dos municípios analisados não são viáveis 
economicamente. Entre eles se encontram os municípios de Presidente Nereu, Atalanta, Mirim 
Doce, Chapadão do Lageado, José Boiteux, Vitor Meireles e Witmarsum, todos tendo menos 
de cinco mil habitantes.

Palavras-chave: Municípios. Análise. Viabilidade Econômica.
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A CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO PARA A QUESTÃO 
REGIONAL
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Este artigo tem por tema o pensamento social e a questão regional brasileira. A questão problema 
que deu origem à pesquisa foi: qual a contribuição do pensamento social para a compreensão da 
questão regional brasileira? Da mesma forma, o objetivo proposto é evidenciar as contribuições 
das representantes do pensamento social brasileiro para o debate da questão regional no Brasil. A 
atenção aqui recai sobre três intérpretes brasileiros e suas contribuições para o debate da questão 
regional. Selecionou-se Caio Prado Jr., Celso Furtado e Milton Santos para evidenciar suas 
contribuições. Percorridas as etapas da pesquisa que se resumiu em uma revisão bibliográfica 
profunda sobre a temática do regional e os autores selecionados. Revelou-se que o pensamento 
social brasileiro apresenta importantes aportes para pensar a questão regional neste início de 
século XXI. Celso Furtado foi um pensador que esteve constantemente preocupado com os 
desequilíbrios regionais, especialmente, a questão do Nordeste em relação ao Centro -Sul. 
Soma-se a isso a tese central de Caio Prado Jr. e o fato do Brasil ser uma formação social que 
segue se colocando frente ao cenário global como um território subserviente, reproduzindo o 
sentido da colonização que perdura até nossos dias. Além da importante contribuição de Milton 
Santos, para compreender as questões relacionadas ao território e as desigualdades regionais 
impulsionadas pelo processo de globalização. Assim para se pensar e discutir a questão regional 
e o Brasil atual, é sugestivo que se revisite os clássicos do pensamento social, por meio de 
uma leitura crítica já que parecem ainda depois de décadas, guardar importantes pistas para 
pensar as transformações da realidade brasileira atual. O entendimento crítico e a reflexão das 
particularidades do desenvolvimento regional brasileiro são possíveis por meio de um mergulho 
no pensamento social brasileiro, este tem a oferecer pistas valiosas para os problemas que se 
agravam sobretudo na presente conjuntura.

Palavras-chave: Pensamento Social Brasileiro. Questão Regional. Brasil.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA FRENTE O FENÔMENO 
DO ENDIVIDAMENTO DA POPULAÇÃO JOVEM: A REALIDADE DOS JOVENS 

UNIVERSITÁRIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br

Adriano Padrilha Nascimento
adriano.nascimento@unidavi.edu.br

A temática abordada no presente estudo é o endividamento da população jovem - especialmente 
a universitária, cujo efeito mais trágico é a inadimplência - e o papel da Educação Financeira 
como ferramenta capaz de contribuir para a organização das finanças pessoais e, assim evitar 
o endividamento. Dito de outra maneira, o presente estudo direciona os holofotes de atenção 
não apenas para as trágicas consequências advindas da ausência da Educação Financeira para 
a população jovem, mas, especialmente, para a importância da Educação Financeira como 
ferramenta capaz de evitar o endividamento da população jovem. Ante o exposto, o objetivo 
principal deste estudo consiste em analisar a importância da educação financeira como 
ferramenta capaz de evitar o endividamento da população jovem. Além disso, entre os objetivos 
específicos, almeja-se: identificar os comportamentos dos jovens quanto ao gerenciamento 
de suas finanças pessoais; identificar os principais fatores que levam ao endividamento da 
população jovem; propor estratégias e ferramentas de gerenciamento de finanças pessoais 
voltadas à população jovem. Tendo em vista a execução destes objetivos, em relação aos 
aspectos metodológicos, o estudo classifica-se como uma pesquisa básica, e empregou como 
método de abordagem o método misto, qualitativo e quantitativo. Já no que se refere ao tipo 
de pesquisa, o presente estudo emprega a pesquisa bibliográfica, a documental e a descritiva. 
O instrumento de coleta empregado foi o questionário, disponibilizado por meio de plataforma 
online, tendo como amostra 98 acadêmicos de uma instituição de ensino superior do Alto Vale 
do Itajaí. Os resultados obtidos mostraram que os acadêmicos apresentam um bom controle 
de suas finanças pessoais, apresentando baixos índices de inadimplência, o qual advém da 
cultura familiar. Além disso, o estudo revelou que os acadêmicos possuem como principal 
tipo de endividamento o cartão de crédito e crédito direto em lojas. Por fim, concluiu-se pela 
necessidade de implementar a Educação Financeira no ambiente escolar e acadêmico, visando 
munir os jovens com ferramentas que possibilitem um controle mais preciso de suas finanças 
pessoais.

Palavras-chave: Educação Financeira. Endividamento. População Jovem.
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CONTRIBUIÇÃO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO NO DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR: UM ESTUDO DE CASO DO ALTO VALE DO 

ITAJAÍ, NO PERÍODO RECENTE

Anielle Gonçalves de Oliveira
anielleg20@unidavi.edu.br

Jaíne Nunes Silva
jaine.silva@unidavi.edu.br

O Alto Vale do Itajaí é uma região de médio porte, caracterizada pela presença do meio rural 
na maioria dos municípios. As atividades agropecuárias, que empregam principalmente mão 
de obra familiar, para sua manutenção e subsistência, utilizam-se de recursos provenientes do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). As cooperativas de 
crédito possuem linhas de crédito destinadas aos agricultores que se enquadram nos requisitos 
do PRONAF, com DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) ativa. Os subsídios são com juros 
diferenciados e apontam-se como complemento alternativo para as famílias com limitações de 
capital ou que dispõem de baixos índices de lucro. O programa possui as mais baixas taxas de 
juros dos financiamentos rurais no Brasil, além dos menores indicadores de inadimplência entre 
os sistemas de crédito de todo o país. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a contribuição 
das cooperativas de crédito no desenvolvimento da agricultura familiar no Alto Vale do Itajaí, 
no período recente. No que se refere a método científico, a pesquisa parte do método indutivo, 
tem abordagem quali-quantitativa, é bibliográfica e documental, bem como de campo. Foram 
utilizadas entrevistas com as cooperativas. As perguntas elaboradas eram abertas. Como 
principais resultados do estudo têm-se que, todas as cooperativas trabalham com linhas de 
crédito para os produtores rurais, além das demais linhas que possuem outras finalidades. Essas 
cooperativas estão em constante fase de expansão na região. Percebe-se que o cooperativismo 
e as políticas públicas contribuem para agricultura familiar, pois sem elas a dificuldade do 
agricultor permanecer no campo é muito grande, desta forma buscou-se apresentar, descrever e 
analisar toda a contribuição envolvida na agricultura familiar. 

Palavras-chave: Cooperativas de Crédito. Alto Vale do Itajaí. Desenvolvimento Regional.
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EMPREENDEDORISMO NA AGRICULTURA FAMILIAR: UMA ANÁLISE DE 
CHAPADÃO DO LAGEADO

Alexsandra Mafra
alexsandra.mafra@unidavi.edu.br

Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br

O conceito operacional de propriedade familiar é utilizado pelo IBGE para a elaboração do 
censo agropecuário, utilizado como base de dados nesta dissertação. A legislação brasileira 
define a propriedade familiar como imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo 
agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e 
progresso socioeconômico, com área máxima fixada para cada região assim como seu tipo de 
exploração, podendo ser, eventualmente, trabalhado com a ajuda de terceiros - Estatuto da Terra, 
Lei 4.504/64. Posteriormente, a Lei n° 11.326/06 caracteriza a agricultura familiar como sendo 
aquela desenvolvida em propriedades rurais de até quatro módulos fiscais, onde predomina o 
trabalho familiar sobre a mão de obra total do estabelecimento. O valor da unidade “módulo 
fiscal” é fixado pelo INCRA, e varia de município para município, com base nos critérios do 
art. n° 4 do Decreto 84.685/80 (BIANCHINI, 2005). A agricultura familiar é caracterizada 
por sua produção ser orientada para a satisfação do bem-estar da família, antes mesmo da 
comercialização de excedentes. Isso ocorre por não haver separação entre gestão e trabalho, 
estando ambos sob a responsabilidade da família. Mesmo quando ocorre a necessidade de 
contratar mão de obra, ela ocorre de forma a complementar a força de trabalho da família 
(ALTAFIN, 2005). Sob esta ótica, um estabelecimento familiar é ao mesmo tempo uma unidade 
de produção e de consumo, ou seja, uma unidade de produção e reprodução social. São muitas 
as contribuições da agricultura familiar à sociedade, desde as econômicas até as ambientais. 
Sabe-se através de dados do IBGE que no município de Chapadão do Lageado, a maior parte 
dos estabelecimentos fazem parte do meio rural, assim surgiu o interesse de pesquisar sobre 
o município. Deste modo, o objetivo central desta pesquisa é justamente entender como os 
agricultores familiares buscam empreender dentro do meio rural no município de Chapadão do 
Lageado-SC, afinal, com a globalização que temos nos dias atuais, é essencial empreender dentro 
da agricultora e estar sempre disposto a mudanças. A metodologia de pesquisa é bibliográfica e 
de campo. Os dados são obtidos através da pesquisa exploratória junto com os agricultores que 
tenha significância, o instrumento de coleta de dados utilizado é aplicação de questionários. O 
intuito é buscar compreender as características do local e como eles buscam se atualizar dentro 
do meio rural. Os principais resultados obtidos nesta pesquisa foram que os agricultores estão 
dispostos a inovar dentro de seus estabelecimentos, participar de eventos e que possuem seus 
próprios maquinários para auxílio da produção. Além disso, foi possível perceber que a maior 
parte pretende ficar no campo, mesmo diante das dificuldades encontradas.
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LIMITES E POSSIBILIDADE NO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS NOS 
EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL

Anielle Gonçalves de Oliveira
anielleg20@unidavi.edu.br

A crítica ao sistema capitalista de produção não é nova. Desde que este sistema passou a ser 
dominante, iniciativas contrárias surgiram. Movimentos como os da Economia Solidária e das 
Tecnologias Sociais inserem-se neste contexto de lutas contra o capitalismo que hoje impera na 
maior parte dos países. O desenvolvimento brasileiro deu-se tardiamente e foi historicamente 
marcado por concentração de renda nas elites. Isto fez com que as regiões brasileiras se 
desenvolvessem em ritmos desiguais e a combinação deste desenvolvimento gerou formas 
atrasadas. Como ciência e tecnologia interferem neste quadro? Os indicadores que costumam 
ser utilizados para analisar ciência e tecnologia apresentam um quadro de desigualdade e 
concentração nas regiões dinâmicas (Sudeste e Sul). Partindo deste contexto, o enfoque desta 
pesquisa é aprofundar a análise da proposta das tecnologias sociais nos empreendimentos de 
economia solidária brasileiros. Especial atenção é dada a seus limites e possibilidades, no 
contexto mais amplo do capitalismo brasileiro, periférico, baseado em políticas de Ciência 
e Tecnologia (C&T) reprodutoras de desigualdades sócio-espaciais. O tema abarca, do ponto 
de vista espacial, o território brasileiro, e do ponto de vista temporal, o período recente - de 
2001 até 2014. Esta pesquisa foi realizada pelo entendimento, por parte da autora, de que C&T 
convencionais contribuem pouco para a redução das desigualdades em um país como o Brasil. 
Pretendeu-se fazer uma análise crítica da reprodução capitalista no espaço brasileiro e também 
da economia solidária. A pesquisa tem abordagem quali-quantitativa e caracteriza-se como 
exploratória. O levantamento bibliográfico e de dados é pautado nos autores e nos indicadores 
relativos à economia solidária e tecnologia social. Além disto, aplicou-se um questionário com 
instituições/associações/organizações que fazem parte do universo das tecnologias sociais e/
ou da economia solidária. Alguns dos resultados obtidos apontam que, ciência e técnica estão 
presentes em nossas vidas e exercem um papel importante: modificar e melhorar o meio ambiente 
em que vivemos. Esta é a ideia da maioria das pessoas, uma crença de que C&T cumprem 
seu papel no desenvolvimento econômico e social. Porém, ao estudar melhor a temática e 
analisar dados sobre a realidade brasileira, percebeu-se que a Política de Ciência e Tecnologia 
precisa dar mais ênfase para projetos que visem à redução das desigualdades sócio-espaciais. A 
pesquisa com as entidades que apoiam os empreendimentos solidários mostrou que existe um 
grande potencial para uma maior interação entre os campos de Tecnologias Sociais e Economia 
solidária, que poderiam beneficiar e dar viabilidade aos dois movimentos. A pesquisa buscou 
evidenciar que as tecnologias sociais, aliadas à economia solidária, podem gerar arranjos sócio-
técnicos capazes de se alimentar e ser alimentados pela utopia de outra sociedade possível, para 
além do capital.
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LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO DE INSUMOS E EMBALAGENS EM UMA 
LINHA DE PRODUÇÃO DE DOCES DE LEITE

Silvio Cesar de Luca
silviocdeluca@gmail.com

Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br

O objetivo do trabalho é demonstrar a aplicação da logística de abastecimento de insumos e 
embalagens em uma linha de produção de doces de leite sachês na empresa Indústria Oliveira. 
A Indústria Oliveira é uma empresa fundada em 1963 na cidade de Laurentino, SC. Possui 
uma sede moderna e atualizada com as mais importantes tecnologias e um rigoroso controle 
de qualidade para seus produtos. Os investimentos na infraestrutura possibilitam à Oliveira 
oferecer uma ampla linha de alimentos produzidos. A questão da produção sempre foi e é 
baseada na contínua melhoria de processos de gestão. A logística é entendida como a integração 
tanto da administração de materiais como da distribuição física. Entretanto, esta integração leva 
a ligações muito mais estreitas com a função de produção/operação em muitas organizações. 
Este trabalho trata-se de um estudo de caso e envolveu como base de estudo a pesquisa-ação. 
Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva empreendida 
pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar a racionalidade dos processos bem 
como os resultados organizacionais. A busca incessante pela continuidade, pela permanência 
e conquista de novos clientes, faz com que as organizações busquem sistematicamente pela 
melhoria da produtividade. Para isso, torna-se necessário uma reavaliação do fluxo produtivo 
de maneira a permanecerem no mercado, com a visão de que o comportamento do cliente pode 
influenciar nos objetivos da empresa. Isso mostra o quanto são importantes a análise e o controle 
desde o abastecimento até a entrega do produto final. É necessário um bom planejamento entre 
a área de PCP e manufatura para se obter uma otimização do trabalho para que a produção 
seja eficiente. Um problema crítico em qualquer tipo de empresa é a paralisação dos seus 
processos produtivos. As paralisações das linhas de produção podem ter origens diversas. Um 
dos causadores destas paradas é o sistema de abastecimento, uma parada de alguns minutos em 
uma linha de produção acarreta em uma redução da quantidade de produtos fabricados ao final 
do turno reduzindo a produtividade, isto provoca custos, causando uma redução de margens de 
contribuição dos produtos e, consequentemente, dos lucros da empresa. O sistema operacional 
logístico de Apoio à Manufatura é aquele que atua exclusivamente dentro da planta, com o 
objetivo específico de efetuar o abastecimento de itens componentes ou insumos aos processos 
de produção. A conclusão principal do trabalho é de que a logística é vital para as estratégias, 
não importando o tamanho das organizações, é fundamental no caso estudado, onde um olhar 
mais focado sobre os processos da Industria Oliveira possibilitou resultados surpreendentes 
principalmente sobre o foco em sua produção. Integrar os processos de produção e distribuição 
é o grande desafio para o bom funcionamento da cadeia de suprimentos.
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O PROCESSO DE EXPANSÃO DA ATIVIDADE DE CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO 
EM IMÓVEIS RURAIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALETE-SC

Marcia Fuchter
marciafuchter@gmail.com

Gilberto Friedenreich dos Santos
gilbertofrieden@gmail.com

A etapa atual de desenvolvimento do modelo capitalista de produção é conduzida especialmente 
por políticas neoliberais, caracterizadas pelo amplo movimento de internacionalização 
financeira, industrial e comercial que conduz às transformações nas relações de trabalho. O 
processo de intensificação do domínio do capital sobre a agropecuária é parte do movimento 
de globalização e tem consequências insistentemente apontadas: expropriação, expulsão 
do campo, precarização do trabalho, pluriatividade, o aumento das relações de trabalho 
assalariadas e relações de poder crescentemente assimétricas. Na questão que nos interessa 
particularmente para este estudo, isto é, o processo de expansão da atividade de confecção 
do vestuário via terceirização e quarteirização para estabelecimentos localizados no perímetro 
rural do município de Salete-SC, torna-se um dos exemplos das transformações recentes do 
meio rural e das relações deste com o meio urbano, cuja internacionalização econômica tem 
grande influência. A expansão das atividades de confecção do vestuário via terceirização e 
quarteirização para unidades localizadas tanto no espaço urbano, quanto no espaço rural, 
delineiam o formato recente e extensão da cadeia produtiva têxtil do Vale do Itajaí. O objetivo 
geral desta pesquisa consiste em analisar o processo de expansão das atividades de confecção 
do vestuário no espaço rural do município de Salete-SC. Para tanto foram identificados os atores 
partícipes desse processo, as motivações que culminaram na adoção de atividades de confecção 
do vestuário nos estabelecimentos localizados no perímetro rural do município de Salete e 
as condições de exercício das atividades de confecção. A metodologia utilizada caracteriza-
se como bibliográfica, documental, qualitativa com aplicação de entrevistas semiestruturadas 
em doze imóveis rurais que exercem a atividade de confecção no município de Salete. Os 
resultados foram apresentados à luz da análise textual discursiva. Os atores são as empresas 
produtoras da marca, empresas/propriedades rurais subcontratadas na condição de terceirização 
e quarteirização e prefeituras. Quanto à motivação, a adoção de atividades têxteis em imóveis 
rurais no município de Salete está relacionada à necessidade de cuidar dos filhos e idosos 
pertencentes ao núcleo familiar, a falta de mão de obra para trabalhar na produção agropecuária, 
renda insuficiente com atividades agropecuárias, realização de afazeres domésticos, cuidar 
de terras improdutivas entre outros. No que se refere às condições de trabalho, observou-se 
condições de desproteção social, dupla jornada de trabalho, baixa remuneração e ambientes de 
produção inadequados. Todos os elementos apresentados mostram uma nova face do mundo 
rural, em constante transformação e permeado pelos efeitos da internacionalização da economia.

Palavras-chave: Indústria de Confecção do Vestuário. Terceirização e Quarteirização. Imóveis 
Rurais em Salete/SC.
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PENSAR HISTÓRIA DA CIÊNCIA A PARTIR DE GUILHERME GEMBALLA: 
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA HISTÓRIA
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A teoria que embasa a História da Ciência está dividida em três esferas: Epistemologia, 
Historiografia e a Sociologia, sendo que a epistemologia contempla o campo das ideias em um 
dado tempo, a historiografia abrange as fontes que permitem compreender fatos e a sociologia 
refere-se aos aspectos estruturantes da sociedade como cultura, economia e política. A história 
da ciência não é uma sucessão linear de acontecimentos. Reitera-se que esta especialidade 
da história se refere a um ponto de convergência das três esferas, buscando entender os 
processos de desenvolvimento da ciência no tempo. A partir deste cenário nos questionamos: 
que contribuições a teoria da história traz para a historiografia da ciência a partir do estudo 
do pioneirismo científico de Gemballa? Nosso objetivo é refletir as contribuições da teoria 
da história para a historiografia da ciência a partir de Guilherme Gemballa (1914 - 1970). 
Importante identificar que Gemballa foi o primeiro farmacêutico a doutorar-se em bioquímica 
e farmácia no país em 1956, pela Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio 
de Janeiro). Lidar com fontes históricas exige do pesquisador determinados conhecimentos 
como, por exemplo, manusear as fontes, interpretar e triangular dados à luz de uma pergunta, 
a qual geralmente está relacionada a um problema do presente. No caso do nosso estudo sobre 
Gemballa, há fontes documentais em posse do Grupo Estudantil de Iniciação Científica, cedidas 
pela família. Porém, há a necessidade de triangular essas com outras fontes. Nesse momento 
estamos em busca de documentos sobre o ciclo econômico da madeira, bem como sobre 
Gemballa e das empresas das quais foi sócio. Outro aspecto a ser evidenciado é a compreensão 
do campo da História. A historiografia crítica é o paradigma historiográfico atual. Isso significa 
que o historiador não se limita a relatar acontecimentos em ordem cronológica, mas deve ser 
capaz de elucidar as relações existentes entre a história local e a global (AGUIRRE ROJAS, 
2007; CHARTIER, 2010). Ao abordar o pioneirismo científico de Gemballa no Alto Vale do 
Itajaí, buscamos compreender o sujeito no seu contexto socioeconômico, histórico e cultural, 
pois estamos no mundo e em relação dialética com ele. Assim, sujeito e ambiente agem um sobre 
o outro, se transformando mutuamente. Isso implica que a pesquisa de Gemballa sobre o óleo 
de sassafrás e suas propriedades medicinais se encontra relacionada com o contexto histórico 
no qual viveu. Guilherme pesquisou a canela sassafrás no período denominado ciclo econômico 
da madeira (1930 - 1980), nos remetendo a outro conceito: o de tempo. Raramente o tempo da 
história coincide com a concepção newtoniana (CHARTIER, 2010), mas está relacionada ao 
tempo das colheitas, dos modus vivendi, dos ciclos econômicos, como se evidencia em nossa 
pesquisa.
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PRODUÇÃO DE SABÕES UTILIZANDO MATERIAIS GRAXOSOS DESCARTADOS
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A atual pesquisa parte de um projeto genericamente chamado de projeto do sabão no Grupo 
Estudantil de Iniciação Científica (GEIC), do Colégio Unidavi. É importante situar o atual 
trabalho como uma das etapas do projeto, assim, não foi realizada análise de mercado, mas 
apenas o levantamento e a testagem de receitas com base em três aspectos, os quais serão 
evidenciados mais adiante. O projeto tem o intuito de divulgar o conhecimento acerca 
da produção de sabão utilizando gordura e/ou óleo de cozinha após seu uso no preparo de 
alimentos, de modo a contribuir com pessoas de baixa renda que desejem confeccionar sabão 
para seu uso pessoal, como também a fim de possibilitar que tenham uma renda extra a partir do 
fomento de um comércio informal. Com isso é possível utilizar substâncias graxosas e não mais 
utilizáveis (desde o azeite até a gordura) que viriam a ser descartadas incorretamente nas pias, 
evitando o descarte impróprio que acarreta na poluição de vias pluviais como rios, córregos e 
oceanos. Desse modo o projeto, além de colaborar com a economia familiar das pessoas a que se 
destina o estudo, abraça também a preservação do meio ambiente, promovendo uma atividade 
comercialmente e ecologicamente sustentável. Após definir o tema a ser estudado, percebemos 
a necessidade de realizar o levantamento de receitas de sabão caseiro e escolher aquelas que 
seriam testadas por nós em laboratório com o propósito de obter o produto com maior eficiência 
nos seguintes aspectos: apresentar uma consistência sólida, poucos componentes para sua 
confecção (ou que sejam acessíveis a maioria), bem como um poderoso agente contra a sujeira. 
Após pesquisas, juntamos três receitas que, além dos ingredientes secundários comuns entre si, 
tais quais álcool 96%, açúcar, soda e água, tinham seus diferenciais: a primeira utilizava óleo e 
gordura, a segunda apenas gordura e a terceira apenas óleo. Após realizarmos o experimento, 
pudemos perceber que a primeira receita foi a que nos satisfez mais, pois atendeu ao nosso 
objetivo; a segunda também se mostrou adequada, enquanto que a última se mostrou com maciez 
excessiva para ser usada, o que acarretaria na dissolução demasiadamente rápida, podendo 
vir a inviabilizar o produto comercialmente. As próximas etapas do projeto estão ainda sendo 
definidas pelos estudantes pesquisadores envolvidos.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Economia familiar. Produção de Sabão.
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PROGRAMA DE JURO ZERO:  CONTRIBUIÇÃO PARA CRESCIMENTO DO 
MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR NO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Andrei Stock
andrei@unidavi.edu.br

Natasha Gonçalves
natasha_oficial@unidavi.edu.br

O objetivo do presente trabalho é analisar a contribuição do Programa Juro Zero para o Alto 
Vale do Itajaí, através de pesquisa qualitativa objetivando uma pesquisa descritiva e explicativa. 
Para tanto obteve-se os dados através de pesquisa bibliográfica documental e estudo de caso. 
Diante deste trabalho realizado obteve-se dados relevantes, como a contribuição do programa 
para o desenvolvimento do Alto Vale. Com o início do microcrédito no Brasil por volta de 1973, 
através da União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações cria-se a oportunidade 
de abertura do mercado nacional através da facilitação de criação de novas empresas, e a 
desburocratização do crédito. Inicia-se o incentivo ao aquecimento da demanda e funcionamento 
da economia nacional. O microcrédito no Brasil foi inspirado no Banco Grameen de Bangladesh, 
que foi o primeiro no mundo a iniciar o programa, e até hoje é o único Banco no mundo 
que possui o título de especialista em microcrédito. Com o sucesso do Banco Grameen de 
Bangladesh, o sistema Brasileiro inspira-se ao lançar a linha de microcrédito, porém não obteve 
o mesmo sucesso, apesar de atingir taxas consideráveis de crescimento no país. O microcrédito 
surgiu como uma “promessa” de inclusão social por meio de empréstimos e financiamentos 
direcionados para atividades geradoras de renda (MORDUCH, 1999). O acesso do povo ao 
sistema bancário no Brasil, até o governo Lula era insignificante, afinal trabalhadores com 
renda mínima, não se enquadram nos requisitos do Sistema Bancário Nacional. Além disso, 
a falta de incentivo e de programas que auxiliam a abertura de novas empresas no mercado 
nem sempre foi realidade no país. Com essa problematização surge a linha de pesquisa que 
procura estudar o desenvolvimento do microcrédito no Brasil, Santa Catarina e Alto Vale do 
Itajaí e com os resultados apresentados com este programa. O Microcrédito é um programa 
de fomento e crescimento ofertado para Pessoas Físicas e Jurídicas. Desde sua integração no 
Sistema Financeiro Nacional vem apresentando constante taxas de evolução. Com planos 
de gestão governamentais foi incentivado ainda mais seu crescimento. Junto com ele, temos 
programas de incentivo e ajuda para os Micros e Pequenos Empresários, que auxiliam na 
desburocratização para abertura de empresas e acompanham todo o processo, assim também 
como fornecem capacitação. Além desse apoio, um dos programas criados como incentivo à 
Pessoa Jurídica é o Programa de Juro Zero. Este fornece crédito ao Micro e Pequeno Empresário 
de uma forma facilitada. O empréstimo é dividido em oito prestações, estas se pagas o cliente 
pode se beneficiar da última parcela, onde a mesma é liquidada pelo governo.

Palavras-chave: Microcrédito. Programa Juro Zero. Programas de Incentivo.
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CENÁRIOS INSTAGRAMÁVEIS - A RELEVÂNCIA DO DESIGNER DE 
INTERIORES

Thays Krieser
thayskrieser@unidavi.edu.br

Patricia Moretti
patricia.moretti@unidavi.edu.br

O Marketing busca entender o consumidor analisando o que ele procura, tanto no que tange à 
melhor preço, qualidade ou atendimento, visando assim, os lucros da empresa. É uma estratégia 
empresarial que lida com um mercado em constante evolução. De maneira on-line também 
existem táticas de vendas, assim, o Marketing Digital, e estas táticas têm como objetivo trazer 
resultados para a empresa física. Atrelado as redes socias, como o Twitter e o Instagram, o 
Marketing Digital proporciona um grande alcance de novos usuários. De forma espontânea, 
internautas por meio de hashtags (#) e arrobas (@) divulgam o nome da empresa, compartilham 
as novidades e experiências que tiveram com aquela marca. Uma tendência de marketing que vem 
crescendo desde 2018 são os cenários instagramáveis, ambientes bem decorados, extrovertidos, 
coloridos e lúdicos, instigando as pessoas a interagir com cores, formas e texturas presentes 
nesse local. São pensados exatamente para fazer com que o indivíduo sinta a necessidade de 
vivenciar a experiência fotografando-se e compartilhando nas redes sociais, tanto no Instagram, 
como no Facebook. Desta forma, o ato de registrar o momento e divulgá-lo, leva o nome da 
marca para inúmeros nichos de mercado, atingindo assim, novos clientes, de forma barata, 
rápida e divertida. Para a Associação Brasileira de Design de Interiores (ABD) o Designer de 
interiores é um profissional que planeja e projeta espaços internos, visando o conforto, a estética, 
a saúde e a segurança dos usuários. Portanto, vê-se a necessidade de contratar um profissional 
qualificado para criar cenários instagramáveis oferecendo aos usuários experiências e produção 
de sentidos nos mesmos, atendendo às expectativas do proprietário e do público-alvo que se 
quer atingir. Diante disso, está sendo realizada uma pesquisa bibliográfica, na qual utilizamos 
livros, revistas, sites e artigos científicos para ter conhecimento sobre o ambiente a ser projetado. 
Esta pesquisa obteve resultados parciais e esperamos que a mesma estimule o interesse sobre a 
importância e abrangência do designer de interiores assim como uma estratégia importante de 
Marketing Empresarial.

Palavras-chave: Marketing Digital. Cenários Instagramáveis. Designer de Interiores.
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DESIGN DA INFORMAÇÃO APLICADO EM PESQUISA SOBRE A EXPERIÊNCIA 
DAS PESSOAS EM EVENTOS ON-LINE

  

Sandro Alencar Fernandes
sandroaf@unidavi.edu.br

Jaqueline Antunes Fogaça
jaqueline.fogaca@unidavi.edu.br

Ruan Pereira
ruan.pereira@unidavi.edu.br

O Design da Informação tem uma influência ampla no cotidiano das pessoas. Vimos sua aplicação 
em embalagens de alimentos, instruções em caixas de produtos, manuais de equipamentos e, 
principalmente, na Internet, nas postagens e publicações em portais, blogs, redes sociais. Sendo 
aplicado tanto em mídias contínuas (como vídeos e animações) como mídias discretas (imagens, 
infográficos e artes digitais). Como forma de aprimorar o conhecimento em sala de aula para os 
alunos do curso de Produção Multimídia, a Disciplina de Design da Informação busca esmiuçar 
o tema, os conceitos e os componentes que dão base à informação e ao conhecimento. Em 
razão disso, em conjunto com alunos da 4ª fase de 2020, foi proposto a escolha de um tema 
para esse aprofundamento, criando inicialmente uma pesquisa, depois produtos multimídia 
para divulgar essa pesquisa e, ao fim, após a coleta de dados, a análise e tratamento desses 
dados a fim de gerar informações e apresentar formas distintas e variadas de trabalhar o design 
dessas informações de maneira a atingir e impactar com o resultado um grande número de 
pessoas. Como tema foi elencado pela turma investigar sobre: Sua experiência em Eventos 
On-line - Webinars, Lives e outros. Assim um instrumento de pesquisa foi construído, produtos 
multimídia para divulgação e captação de participantes. Após o término da pesquisa se propõe 
tratar os dados em informações e criar produções multimídia que possam distribuir o resultado 
da pesquisa através de diferentes formas de aplicação do design da informação. Pretende-se ao 
término das etapas ter inserido o aluno em todas as etapas da informação e promovido formas 
diferentes de pensar o design e como ele pode influenciar em um trabalho que é aplicado.

Palavras-chave: Design da Informação. Dados. Multimídia.
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MARCA GIZZA STORE

Valmir Bertelli
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Jean Gilberto Caetano
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O presente trabalho apresenta a criação da identidade visual para a empresa Gizza Store. A 
marca foi desenvolvida pelos acadêmicos do curso de Produção Multimídia da Unidavi, como 
atividade da Agência Multimídia Experimental (AME). A demanda surgiu a partir da Consultoria 
Acadêmica Universitária (CAU), promovida pelo curso de Administração. A criação da nova 
identidade visual (IDV) para a empresa Gizza Store tem como objetivo reposicionar a empresa 
que passará a atuar no segmento on-line de roupas femininas. A persona apresentada pelo cliente 
e criada em parceria com o curso de Design de Moda da Unidavi, mostra uma mulher de classe 
média alta, 36 a 45 anos, que busca por roupas de qualidade (pijama, casual, jantar família) e 
que tenha conforto. A partir desta persona buscou-se o alinhamento com o mercado inspirado 
em marcas já conceituadas e posicionadas como Gucci, Arezzo, Riachuello e Dolce&Cabbana. 
No mesmo sentido a proposta pretende apresentar um visual limpo e moderno reforçado por 
cores monocromáticas. A metodologia para construção da IDV seguiu as seguintes etapas: 
painel semântico público, benchmark, referências visuais, tipografia, cores; conceito da marca; 
construção da marca; apresentação da marca; variações e reduções e grafismo de apoio. Como 
resultado, apresenta-se a marca Gizza Store com um visual limpo, clássico e moderno. O uso 
de uma tipografia sem serifa transmite a ideia de simplicidade e elegância reforçada pelo leve 
contraste da estrutura da fonte nas transições grosso e fino. As cores monocromáticas ajudam no 
conceito limpo e moderno, podendo ser aplicado de maneira fácil em diversos meios e formatos. 
Além da marca, apresentou-se uma proposta visual reduzida que visa atender aplicações diversas 
onde não se pode aplicar a marca completa.

Palavras-chave: Identidade Visual. Gizza Store. Produção Multimídia.
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MOTORHOME -  DESAFIO DO DESIGNER DE INTERIORES

Tayná Jeremias
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Patricia Moretti
patricia.moretti@unidavi.edu.br

Ver uma paisagem bela pela janela ao acordar se tornaria um dos melhores momentos do dia 
de qualquer pessoa. E se pudéssemos ver uma paisagem diferente a cada dia? Onde uma é mais 
bonita que a outra. Isso tudo com um custo baixo. O uso de motorhomes está cada vez mais 
frequente, pessoas e até mesmo famílias decidem se acomodar dentro de um veículo e passar 
as férias conhecendo o mundo. O Brasil já tem muitos adeptos e também vários encontros 
por aqui e no mundo. Países como EUA, Canadá e Alemanha já têm uma infraestrutura bem 
desenvolvida para tal. O grande desafio é como acomodar tudo o que precisamos em um espaço 
reduzido. Sendo assim, escolheu-se um veículo Van Ducato Boxer 16 lugares, com uma área 
útil de, aproximadamente, 10 m². Esta deverá ser projetada para, no mínimo, quatro pessoas 
que pretendem passar suas férias. Lembrando que todas deverão estar seguramente sentadas 
e fazendo o uso de cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento. Para melhor 
comodidade, este deverá contar com banheiro, uso de vaso e chuveiro, cozinha equipada com 
eletrodomésticos, cama e área de refeições. Ressaltando depósito de dejetos, água e esgoto. 
Sendo assim, constata-se a importância do Designer de Interiores para que realize um projeto 
enxuto e funcional. Diante disso, está sendo realizada uma pesquisa bibliográfica, na qual 
utilizamos livros, revistas, sites e artigos científicos para ter conhecimento sobre o ambiente a 
ser projetado. A mesma encontra-se em fase inicial e possui resultados parciais até o momento. 
Visto isto, esperamos contribuir com os adeptos deste estilo de vida. Tornando um sonho em 
realidade, levando sua “casa” para onde for.

Palavras-chave: Motorhome. Espaço Reduzido. Designer de Interiores.
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PRODUÇÃO MULTIMÍDIA: NEUROMARKETING APLICADO À REDAÇÃO 
PUBLICITÁRIA
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Neuromarketing é uma junção de duas palavras: neurologia e marketing. Ao criar o conceito 
o cientista Ale Smidts tinha como objetivo compreender qual a influência neurológica que 
determinadas ações de marketing têm no comportamento do consumidor, possibilitando o 
entendimento e a criação de campanhas mais efetivas. O que leva o consumidor a decidir comprar 
um produto ou contratar algum tipo de serviço? Muitos pensam que a resposta é o preço, outros 
acham que é a qualidade do produto e/ou afirmam que a apresentação é o que realmente faz a 
diferença. As respostas para essa questão são, muitas vezes, fruto de intuição, o que torna qualquer 
conclusão bastante subjetiva. Quem tornou o neuromarketing popular foi um pesquisador de 
Harvard, Gerald Zaltman. Formado em medicina e com acesso a aparelhos da área, Zaltman 
decidiu utilizar equipamentos de ressonância magnética para pesquisas com fins mercadológicos. 
Ao mapear a atividade do cérebro humano quando exposto a estímulos de marketing, foi capaz 
de estimar a real influência neurológica que determinadas ações têm no comportamento do 
consumidor. Em 2000, o neuromarketing foi registrado pelo pesquisador como uma ferramenta 
de marketing. O tema foi apresentado durante o Projeto Experimental Seminário Criativo que 
objetivou: promover a assimilação de conteúdos para que o futuro produtor multimídia tenha 
habilidades e competências para distinguir as principais características da comunicação como 
processo global/social e, em especial, o que é Neuromarketing e sua aplicação na Redação 
Publicitária, além de proporcionar a aquisição de experiência, companheirismo, aprendizado, 
amadurecimento intelectual e profissional ao relacionarem-se em duplas/equipes de estudos. O 
Projeto se propôs a apresentar o “real” e possibilitar ao acadêmico perceber a complexidade das 
diferentes realidades que cercam o contexto social onde o mesmo irá atuar. Foi desenvolvido em 
2020, na disciplina de Redação Multimídia, terceira fase do curso de Produção Multimídia da 
Unidavi, Campus Rio do Sul/Santa Catarina. A turma teve o desafio de pesquisar e apresentar, 
de forma dinâmica e criativa, conteúdo referente à temática. A preparação para o seminário 
abrangeu leitura prévia de textos disponibilizados no Classroom e, também, pesquisados no 
acervo bibliográfico impresso e online da Instituição. Foram produzidas apresentações (com 
materiais diversos, slides, vídeos). A aplicação do neuromarketing pode potencializar os 
resultados de um negócio. O motivo é bem simples: ao entender o quê, de fato, influencia 
o consumidor a definir uma compra tem-se a possibilidade de realizar ações que explorem 
esse aspecto. O neuromarketing usa essas informações para estimar o tempo de resposta, a 
frequência e a localização da atividade neuronal, visando assim otimizar anúncios e estratégias 
de comunicação. O Seminário Criativo proporcionou aos acadêmicos exercitarem habilidades 
para atuarem de forma colaborativa a fim de viabilizar o conhecimento/apropriação de todas as 
etapas do planejamento cotidiano.

Palavras-chave: Neuromarketing. Produção Multimídia. Redação Publicitária.
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PROJETO COMVIDA-20: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA TURMA DE PRM

Patricia Moretti
patricia.moretti@unidavi.edu.br

Dia 14 de fevereiro (14-02), início da disciplina de Princípios do Design na turma de Produção 
Multimídia. Ansiedade e expectativa se instalam em mim, alunos entrando e olhares curiosos 
se cruzando. Ano letivo iniciando! Boas vindas, explicações da metodologia que será usada. 
Mediação do conteúdo de forma híbrida (encontros presenciais e digitais), apresentação da 
agenda e caderno de estudos. Ufa! Dei conta, uma ótima boa noite e até semana que vem. 
Assim, de forma tranquila e dinâmica, três encontros ocorreram. Porém, jamais imaginei que 
algo invisível e perverso estava se espalhando no mundo, virando tudo de ponta para o ar. 
A respiração ficou suspensa, a latinidade em forma de abraço, de aperto de mão, de beijo do 
oi e do tchau não existem mais. O planeta parou! E o vírus chamado COVID- 19 tomava o 
lugar de protagonista no cenário da vida. Era 13 de março, paralisação total. Um novo normal 
se instaurou. O que era presencial virou virtual rapidamente e o medo que tomava conta da 
gente se dissolvia nas aulas remotas antes nunca imaginadas. À medida que o tempo transcorria 
a minha criatividade ganhava força em forma de input surgindo o projeto COMVIDA- 20. 
Explanei para os alunos as minhas inquietações e sugeri que iniciassem uma pesquisa em sites. 
A minha intenção era uma campanha educativa, com o objetivo de alertar as pessoas ao uso de 
máscaras como maneira preventiva ao COVID-19. Através de uma ferramenta do Google, o 
Padlet especificamente, descortinavam-se inúmeras ideias de forma gráfica: panfletos, outdoor 
e cartazes. A reflexão que se instalou nos alunos, somada aos ensaios de criação, nos auxiliaram 
a passar o semestre de uma outra forma. Ainda sem formato, sem resultados conclusivos ou 
ponto final. Apenas únicos e vividos.

Palavras-chave: Princípios do Design. Produção Multimídia. COMVIDA-20.
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NA CIDADE DE TAIÓ
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A cidade de Taió-SC, segundo cálculo estimado realizado no ano de 2020, conta com mais 
de 18 mil habitantes. Atendendo aproximadamente cinco cidades vizinhas, tanto de forma 
comercial, assim como na área da saúde. Cerca de cinco mil são cidadãos que possuem até 12 
anos (faixa etária em que se considera criança, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei 8.069, de 1990), porém não existe nenhum consultório particular especializado em pediatria 
para atendê-los, somente um médico pediatra que atende pelo SUS e outra médica que vem até 
a cidade em determinados dias da semana, atendendo em um consultório específico de adultos. 
O ambiente a ser apresentado nesta pesquisa é um consultório médico pediátrico, localizado 
na cidade citada, onde o intuito é projetar um espaço para o atendimento exclusivo de crianças 
através dos elementos do Design de Interiores. O projeto está em fase de pesquisa e partiu da 
problemática existente que é: realizar o layout de um consultório pediátrico na cidade de Taió, 
tendo como foco a ludicidade e brinquedos interativos, importantes formas de tranquilizar e 
distrair os pequenos pacientes que serão atendidos enquanto aguardam. Proporcionando assim, 
todo o conforto necessário. Desta forma, foi preciso buscar e estudar as especificidades e 
normas que regem o espaço. Diante disso, está sendo realizada uma pesquisa bibliográfica, 
na qual utilizamos livros, revistas, sites e artigos científicos para ter conhecimento sobre o 
ambiente a ser projetado, e uma pesquisa de campo, onde foi possível ter acesso à opinião 
dos frequentadores do espaço (pais) e ter conhecimento destes atendendo, assim, os anseios e 
expectativa dos mesmos. Até o presente momento obtivemos resultados parciais e esperamos 
que esta pesquisa possa contribuir para a comunidade taioense e região.

Palavras-chave: Consultório Pediátrico. Ludicidade. Brinquedos Interativos.
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Valmir Bertelli
valmir.bertelli@unidavi.edu.br

Claudia Crepaldi
claudia.crepaldi@unidavi.edu.br

Sônia Regina da Silva
sore@unidavi.edu.br

O projeto apresenta um Plano de Comunicação voltado ao Mutirão de Castração, um evento 
organizado na cidade de Ibirama por um grupo de voluntários que por meio de ações visam 
angariar fundos a serem destinados à castração de gatos e cachorros. O Mutirão ocorre 
mensalmente e objetiva castrar animais de rua gratuitamente e animais domésticos de famílias 
de baixa renda a preço de custo. Dessa forma, contribui para diminuir o número de animais 
em situação de abandono e vulnerabilidade. O Plano de Comunicação deste projeto teve como 
objetivo, além de fornecer gratuitamente à instituição materiais que consolidam a comunicação 
da marca perante a comunidade, auxiliar na absorção dos conhecimentos desenvolvidos durante 
todas as disciplinas da terceira fase do curso de Produção Multimídia, de maneira interdisciplinar. 
Durante o desenvolvimento do trabalho foi possível assimilar técnicas de design e redação para 
diferentes suportes comunicacionais como desenvolvimento de identidade visual; materiais 
para mídias digitais; roteiro e vídeo publicitário; formulação de planejamento estratégico para 
posicionamento de marca. Assim, tornou-se possível conhecer os elementos da linguagem 
multimídia e assimilar formatos, plataformas e tecnologias da comunicação publicitária visando 
maior aproximação com o mercado de trabalho. O desenvolvimento da campanha ocorreu no 
primeiro semestre de 2020 na terceira fase do curso de Produção Multimídia da Unidavi, resultado 
da interdisciplinaridade entre as unidades curriculares: Redação Multimídia; Marketing Digital; 
Produção Audiovisual; Elaboração de Roteiros Multimídia e Projeto Multimídia Experimental 
2. Foram desenvolvidas as seguintes peças publicitárias: identidade visual do projeto; manual 
de identidade visual; planejamento estratégico da marca; cronograma, peças gráficas e legendas 
para redes sociais; roteiro publicitário; edição e finalização de vídeo publicitário; spot para rádio 
e release para imprensa. Como resultado foi apresentado um conjunto de peças multimídia que 
serviram para garantir a absorção dos conhecimentos acerca do seu planejamento e produção. 
Além disso, servem como material desenvolvido com o conhecimento e a técnica da academia 
que é entregue sem custo a um projeto voluntário que tem como finalidade desenvolver ações 
em benefício da comunidade, dessa forma cumprindo também o papel social da Universidade.

Palavras-chave: Conteúdo Multimídia. Plano de Comunicação. Posicionamento de Marca.
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RICETTA DEL NONNO: CONSCIENTIZAÇÃO, TRADIÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE

Paloma Fronza
paloma.fronza@unidavi.edu.br

Tiago Kopelke da Silva
tiago.silva@unidavi.edu.br

Claudia Crepaldi
claudia.crepaldi@unidavi.edu.br

Diante da necessidade de aplicar o conhecimento adquirido na academia a situações reais 
do mercado, o presente projeto é resultado de um trabalho interdisciplinar cujo tema de 
sustentabilidade, trouxe à tona a importância da conscientização das novas gerações sobre o 
destino correto para o óleo de cozinha usado, já que muitas pessoas ainda o descartam de 
maneira errônea. Além de trazer a discussão sobre um tema atual, o projeto também teve 
como objetivo integrar o conhecimento adquirido em todas as disciplinas do terceiro semestre 
do curso de Produção Multimídia da Unidavi, através do desenvolvimento de um plano de 
marketing, redação para suporte de peças para mídias sociais, desenvolvimento de identidade 
visual, roteiro e aplicação de técnicas de captação e edição de vídeo, trazendo o projeto para um 
universo similar ao do mercado de trabalho. O desenvolvimento do projeto se deu entre os meses 
de junho e julho de 2020, como proposta da disciplina de Projeto Multimídia Experimental 2, 
tendo o apoio das disciplinas de Redação Multimídia, Marketing Digital, Produção Audiovisual 
e Elaboração de Roteiros Multimídia. Como resultado, apresenta-se a marca Ricetta del Nonno 
que destaca a importância da reutilização de recursos e da reciclagem e, acima de tudo, da 
conscientização em relação à preservação do meio ambiente. A identidade visual criada buscou 
valorizar o trabalho artesanal, resgatando a simplicidade da tradição, e foi aplicada de forma 
consistente, em embalagens, uniformes, cartazes e também foi produzido um vídeo com forte 
apelo emocional, que buscou resgatar uma tradição e trazê-la em forma de lição para a vida.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Conscientização. Produção Multimídia.
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TUDO SOBRE DIAGRAMAÇÃO: GUIA PRÁTICO PARA APLICAÇÃO DOS 
PRINCÍPIOS DE PLANEJAMENTO VISUAL E TIPOGRAFIA

Muriel Alves Rodrigues
muriel.rodrigues@unidavi.edu.br

Valmir Bertelli
valmir.bertelli@unidavi.edu.br

Claudia Crepaldi
claudia.crepaldi@unidavi.edu.br

Um trabalho comum na rotina de profissionais de comunicação visual é a produção de materiais 
editoriais promocionais, corporativos ou educativos que empregam grande volume de texto. 
Observa-se no mercado uma proliferação de produtos gráficos diagramados de forma inadequada, 
desrespeitando princípios de planejamento visual e diagramação e, muitas vezes, sem a devida 
atenção ao uso da tipografia e suas particularidades. Diante desse problema, identificou-se a 
oportunidade de capacitar os estudantes da turma de Projeto Multimídia Experimental 3, do 
curso de Produção Multimídia, a trabalhar com a diagramação de textos longos, para produção 
de e-books, apresentações ou outros projetos onde haja a necessidade de organização de textos. 
Essa oportunidade vem ao encontro da grande demanda por materiais gráficos de apoio ao 
ensino a distância, fato evidenciado pelo momento da pandemia do coronavírus (Covid-19), 
que tem feito com que instituições adotem cada vez mais o sistema online e, consequentemente, 
disponibilizando seus conteúdos de maneira adaptada para este cenário, o digital. Dessa forma, 
o presente trabalho apresenta três peças gráficas produzidas acerca do tema diagramação: um 
e-book (PDF), uma apresentação (PPT) e um vídeo-animação (MP4). O conteúdo foi produzido 
com dois objetivos principais, o primeiro, de gerar um material didático de apoio ao curso de 
Produção Multimídia, podendo ser consultado por outros estudantes e demais interessados no 
assunto; o segundo, fazer com que todos os alunos da disciplina se envolvessem de alguma 
forma com o tema, não necessariamente tendo que executar a tarefa de diagramação, mas 
participando através da leitura, edição do texto, produção do roteiro e edição do vídeo, aplicando 
assim o conceito abordado através da mídia com que tivessem mais afinidade de trabalho. 
Como primeira etapa, propôs-se a edição de um texto composto de recortes de diversos autores. 
Paralelamente a esta tarefa foi criado um projeto gráfico, com a eleição de um grid, tipografia 
e cores, que serviram como guia visual para a elaboração consistente das três peças. O texto 
foi usado integralmente na produção do e-book. A partir dele, foram criados roteiros para a 
apresentação e para o vídeo-animação. O desenvolvimento foi dividido entre oito estudantes da 
disciplina de Projeto Multimídia Experimental 3, realizado entre agosto e setembro de 2020. 
Como resultado, apresenta-se um conjunto de materiais estruturado, onde foram aplicados os 
princípios de planejamento visual e diagramação de forma coerente, com uma proposta visual 
jovem, divertida, atrativa e contemporânea.

Palavras-chave: Diagramação. Tipografia. Planejamento Visual.
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A (IM)POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS ALIMENTOS AVOENGOS PELO 
RITO DA PRISÃO

Joyce Nogueira Dolzan
joycedolzan@unidavi.edu.br

Maria Clara Gomes Ressetti
maria.ressetti@unidavi.edu.br

A responsabilidade da entidade familiar quanto à prestação de alimentos é assunto consolidado 
pela doutrina, jurisprudência e legislação pátria. Na impossibilidade de pagamento por um ou 
ambos os genitores, caso não tenham condições financeiras de arcar com os custos demandados 
pelo alimentado, podem subsidiariamente ser chamados ao processo para cumprimento da 
obrigação alimentar os avós, ato este pautado nos princípios da solidariedade familiar e no 
dever de assistência mútua, para que estes respondam solidariamente quanto à efetivação do 
encargo. Sabe-se, que graças à Constituição Federal de 1988, em análise conjunta com o Pacto 
de San José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos), foram abolidas do 
ordenamento jurídico brasileiro quaisquer possibilidades de prisão civil, com exceção de uma: 
a do devedor de alimentos. O objetivo do presente trabalho acadêmico é discorrer sobre a 
possibilidade ou impossibilidade jurídica da execução através do rito da prisão nos casos em 
que os coobrigados (avós) deixam de cumprir com tal compromisso. Ainda, se, caso possível a 
aplicação do rito da prisão, se pode o magistrado optar, analisando cada aspecto do processo e 
a necessidade das partes, pela prisão domiciliar, considerando que a Lei 13.105/2015 (Código 
de Processo Civil) pouco discorre sobre como deve ser o procedimento em caso de prisão 
do devedor, e, pelo fato de a maioria dos avós tratarem-se de pessoas idosas, para as quais 
devem ser respeitados tanto o princípio da dignidade da pessoa humana, quanto a preservação 
de sua saúde física e mental, disposições consolidadas pela Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso). 
A metodologia utilizada é a pesquisa explicativa, focada em revisão bibliográfica e análise 
jurisprudencial, através do método indutivo.

Palavras-chave: Alimentos Avoengos. Execução. Rito da Prisão Civil.
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A (IM)POSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE AJUIZAR A AÇÃO DE 
EXIGIR CONTAS EM FACE DO ALIMENTANDO: UMA ANÁLISE DO ATUAL 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Cristiana Berwald Blanck
crissblanck@gmail.com

Franciane Hasse
francianehasse@unidavi.edu.br

O presente trabalho tem como finalidade analisar a possibilidade de o alimentante ajuizar a ação 
de exigir contas em face do alimentando. Pois bem. Sabe-se que a legitimidade ativa para ajuizar 
a ação de exigir contas encontra-se inserida no art. 550, caput do Código de Processo Civil 
de 2015. Contudo, a controvérsia do presente trabalho está inserida na investigação quanto à 
possibilidade de o alimentante ajuizar a referida ação em face do alimentando. Em decorrência 
disso, após a análise dos entendimentos jurisprudenciais proferidos pelos Tribunais de Justiça do 
Estado de Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul constatou-se que as Cortes Estaduais 
possuem entendimentos divergentes acerca da temática. Isso porque, foram proferidas decisões 
no sentido de que o alimentante possui legitimidade ativa para ajuizar a ação de exigir contas, 
uma vez que o art. 1.589, caput do Código Civil de 2002 garante ao não detentor da guarda o 
direito à fiscalização em face da prole. Em contrapartida, as Cortes Estaduais citadas também 
asseveram que o alimentante não possui legitimidade ativa para ajuizar a ação de exigir contas 
porque os alimentos devem ser considerados irrepetíveis, ou seja, os valores já auferidos pelo 
alimentando não poderão ser ressarcidos. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui 
decisões nos dois sentidos. Assim, em vista da dicotomia de posições, o objetivo do presente 
trabalho é investigar os entendimentos favoráveis e desfavoráveis acerca do tema, no sentido de 
vislumbrar se o alimentante possui ou não legitimidade ativa para ajuizar a ação de exigir contas 
em face do alimentando, haja vista o direito à fiscalização garantido ao não detentor da guarda. 
Nas considerações finais, demonstra-se que apesar do dissídio jurisprudencial e doutrinário, 
parece que o alimentante possui legitimidade ativa para ajuizar a ação de exigir contas em face 
do alimentando, já que não há dispositivo legal específico contrário que trate sobre o tema. 
O método de abordagem utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo e o método de 
procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi por meio da técnica da pesquisa 
bibliográfica. O ramo de estudo é na área do Direito de Família e do Direito Processual Civil.

Palavras-chave: Ação de Exigir Contas. Direito à Fiscalização. Direito de Família.
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A (IM)POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO COMO MEIO DE 
RESOLUÇÃO DE CONFLITO NOS CASOS DE PRISÃO CIVIL POR DÉBITO 

ALIMENTAR

Jordana Sofia da Silva
jordana.silva@unidavi.edu.br

Jandyra Sestren Gil
jandyra.gil@unidavi.edu.br

Amanda Letícia Feifarek
amanda.feifarek@unidavi.edu.br

Saul José Busnello
saul@unidavi.edu.br

O presente trabalho tem como objeto de estudo a verificação da possibilidade de utilização da 
mediação como meio de resolução de conflito nos casos de prisão civil por débito alimentar. 
O presente trabalho parte do fundamento de que com o advento do Novo Código de Processo 
Civil, a prática da realização dos meios alternativos de conciliação e mediação foi amplamente 
incentivada e ganhou grande prioridade no ordenamento jurídico brasileiro, bem como, denota 
que a prisão civil por débito alimentar origina-se de um processo de execução, que trata de matéria 
de direito, havendo assim uma grande controvérsia acerca da possibilidade de realizarem-se 
sessões de mediação antes da decretação da prisão civil do executado. Os objetivos específicos 
deste trabalho compõem sua divisão, sendo: a) aspectos gerais e norteadores da mediação; b) 
alimentos e prisão civil; c) a utilização da mediação como forma de resolução do conflito de 
casos de prisão civil por débito alimentar. Para verificação dos respectivos objetivos, a pesquisa 
utilizou do acervo da Biblioteca Central do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí (Unidavi), bem como de artigos científicos, com autores da área do Direito, sobre 
o tema proposto. O método de abordagem utilizado na elaboração do trabalho foi o Indutivo e 
o método de procedimento foi o Monográfico, por fim o levantamento de dados foi realizado 
através da técnica de Pesquisa Bibliográfica. Enfim, pode-se concluir, após o referido estudo, 
que, quanto à possibilidade de utilização da mediação como meio de resolução de conflito nos 
casos de prisão civil por débito alimentar que, cada caso concreto precisa ser analisado pelo 
magistrado, pois em muitos deles, o real problema por trás da falta de pagamento da pensão 
alimentícia tem base em disparidades entre as próprias partes envolvidas, fatores estes que 
podem ser resolvidos com a realização de uma sessão de mediação. 

Palavras-chave: Mediação. Débito Alimentar. Prisão Civil.
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS À LUZ DO CDC

Albanir Buzzi Júnior
albanir.junior@unidavi.edu.br

Saul José Busnello
saul@unidavi.edu.br

O presente trabalho acadêmico tem como objetivo discorrer sobre condutas legais e ilegais na 
contratação de crédito por meio de financiamentos e empréstimos, com foco em juros, acréscimos 
legais e antecipação de quitação. Ao disponibilizar crédito ao consumidor, o fornecedor precisa 
apresentar uma série de informações, os itens obrigatórios previstos no artigo 52 do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) precisam ser apresentados de maneira clara, com texto de fácil 
compreensão, para que o consumidor possa ter ciência do que está contratando, quanto pagará, 
quanto será acrescido e em quanto tempo poderá dispor de prazo para pagar o empréstimo 
e/ou financiamento tomado. A medida visa garantir que o consumidor possa ter noção se 
pagará por taxas ou não e se os juros estão de acordo com a legislação pertinente. Entre os 
requisitos obrigatórios pode-se citar juros de mora, taxa efetiva, acréscimos legais. No caso de 
o consumidor optar por antecipar a quitação de parcelas ou a totalização do crédito tomado, 
o fornecedor deve recalcular a dívida a fim de promover descontos proporcionais ao tempo 
em que as parcelas foram antecipadas. A ausência dos requisitos pode ensejar inclusive em 
dano moral em favor do consumidor, por violação da boa-fé contratual. O método utilizado 
para a realização do trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O 
levantamento de dados foi feito através de pesquisa bibliográfica. O presente trabalho também 
está embasado com jurisprudência atualizada, para isso utilizou-se de decisões colegiadas, leia-
se acórdãos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).

Palavras-chave: Direito do Consumidor. Empréstimo. Financiamento.
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A EFETIVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA 
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA

Rafaela Marchi
rafaelacm@unidavi.edu.br

Daniel Mayerle
mayerle@unidavi.edu.br

Quando uma empresa está passando por graves problemas financeiros, que impedem sua 
continuidade empresarial, o pedido de recuperação judicial, disposto na Lei 11.101/05, que 
regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e sociedade empresária, 
pode ser um grande aliado para que essa situação se modifique, essencialmente porque, com 
o deferimento do processamento da recuperação judicial, a empresa ganha um período de 
respiro de 180 dias, em que as ações em curso contra ela ficarão suspensas, trazendo maior 
oportunidade de a empresa renegociar suas dívidas, e ainda, está dispensada da apresentação de 
certidão negativas para contratar com terceiros. Entretanto, conforme regra da Lei 11.101/05, 
o prazo de suspensão é improrrogável, e essa suspensão de 180 dias não se aplica à Fazenda 
Pública, bem como, a dispensa de apresentação de certidão negativas para contratar com o 
Poder Público. Assim, essas ações movidas pela Fazenda Pública terão continuidade, e poderão 
ocorrer atos expropriatórios, que implicariam em grave prejuízo à empresa em recuperação 
judicial e até mesmo, possibilidade de não conseguir se erguer, com sua posterior decretação 
de falência. Aliado a isso, há o fato de que a empresa não está dispensada de apresentar 
certidões negativas para poder contratar com o Poder Público, o que em muitos casos, pode 
também acarretar prejuízo à empresa, principalmente se tratar-se de uma empresa que tem 
como atividade principal a execução de obras públicas, por exemplo. Dessa forma, essas regras, 
em que pese calçadas no princípio da supremacia do interesse público, deixam de avaliar o 
tema sob o aspecto do princípio da preservação da empresa e dos objetivos do art. 47 da Lei 
11.101/05, que é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a 
fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses 
dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo 
à atividade econômica. Dessa forma, o estudo do presente trabalho se pautou na análise de 
entendimentos doutrinários, mas sobretudo, de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça de São Paulo, para verificar se esses 
pontos elencados são relativizados ou não pela jurisprudência, quando é colocado em enfoque o 
princípio da preservação da empresa. O método de abordagem utilizado foi o indutivo, método 
de procedimento foi o monográfico e a técnica de pesquisa foi a bibliográfica. Nas considerações 
finais, trabalhar-se-á os aspectos relevantes sobre o assunto, bem como, a comprovação ou não 
da hipótese básica.

Palavras-chave: Recuperação Judicial. Princípio da Preservação da Empresa. Possibilidade de 
Prorrogação Stay Period.
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A EFETIVIDADE JURÍDICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FRENTE ÀS DENÚNCIAS 
DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO 

MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-SC

Ana Gabriela Hinghaus
ana.hinghaus@unidavi.edu.br

A pesquisa tem como objetivo analisar a efetividade jurídica da Assistência Social frente às 
denúncias de violência contra crianças, adolescentes e idosos no município de Petrolândia - 
SC. O trabalho aborda se há efetividade no atendimento realizado pelas políticas públicas no 
município quando do recebimento de denúncias relacionadas à violação de direitos de crianças, 
adolescentes e idosos. Para tanto, o universo da pesquisa envolveu todas as políticas públicas 
do município, ou seja, a Secretaria Municipal de Assistência Social, o CRAS, o CREAS e o 
Conselho Tutelar. Durante a pesquisa realizou-se a seleção de textos, tais como leis, tratados 
e estatutos, bem como entrevistas com os funcionários ligados às políticas públicas, quais 
sejam: a Secretária de Assistência Social, a Assistente Social ligada às demandas de média 
e alta complexidade (CREAS), a psicóloga e então Coordenadora do CRAS, a Assistente 
Social do CRAS e as Conselheiras Tutelares. Portanto, duas foram as modalidades de pesquisa 
envolvidas: de campo e bibliográfica. Inicialmente, apresentou-se a fundamentação teórica 
dos Direitos Humanos, mediante pesquisa bibliográfica. Posteriormente, investigou-se as 
políticas públicas presentes no município, mediante entrevistas com os funcionários ligados 
a elas, o que configura a parte da pesquisa em campo. Após o cumprimento das etapas acima 
descritas, foram realizadas análises das entrevistas e da legislação pertinente ao tema, visando 
saber se existe efetividade jurídica no atendimento das demandas, prezando pela preservação 
dos Direitos Humanos, no âmbito das políticas públicas presentes no município. O tema foi 
escolhido tendo em vista a importância do serviço social para a população brasileira, haja vista 
a vulnerabilidade dos indivíduos que tiveram violados seus direitos. Além disso, o tema possui 
impactos nos âmbitos jurídico e social, o que justifica sua relevância acadêmica.

Palavras-chave: Violências. Denúncias. Efetividade.
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A EXTRADIÇÃO E A NACIONALIDADE SOB OS OLHOS CONSTITUCIONAIS

Camila Zeferino
camila.zeferino@unidqvi.edu.br

O presente estudo tem como propósito analisar, descrever, simplificar e compilar a extradição sob 
a luz constitucional e suas exceções, as diferenças pontuais entre brasileiros natos e naturalizados 
no país e as jurisprudências da extradição de brasileiros natos em casos excepcionais. O objetivo 
geral baseia-se em exemplificar e diferenciar brasileiros natos e naturalizados, apresentar os 
fatos típicos da extradição sob a luz da Constituição Federal de 1988 e pautar casos raros 
de extradição de brasileiros natos. No que tange os objetivos específicos, tem-se: a) analisar 
a aplicabilidade da extradição no Brasil; b) identificar os crimes possíveis para a efetiva 
extradição e seus templates; c) analisar as formas possíveis de extradição e os excludentes 
para brasileiros natos. A extradição está pautada nos direitos e garantias fundamentais, nos 
preceitos de direitos coletivos e individuais. Assim sendo, a extradição é extremamente 
importante na intercooperação entre os Estados no âmbito penal, visando a boa reciprocidade 
através da perspectiva da melhor administração penal pública. Para ter ideia do que se trata 
a extradição, antes mesmo deve-se entender que há dois casos de possível nacionalidade no 
direito brasileiro, a originária e adquirida, ou seja, o brasileiro nato, ou aquele que passou pelo 
processo de naturalização voluntária. Dentre os institutos mais importantes relativos à retirada 
de estrangeiros do território nacional está seguramente o da extradição. O termo extradição 
provém da expressão latina extraditione, ou seja, a entrega de alguém de um território a outro. 
A extradição só opera em casos da prática de infrações penais, onde encontra justificativa 
no princípio da justiça, exemplificando que ninguém tem o direito de subtrair-se perante as 
infrações penais que comete e também é regido pelo princípio da especialidade que desmistifica 
a relação do indivíduo de não ser detido por infrações penais anteriores. Portanto, a extradição 
sendo um dos meios mais antigos e tradicionais do uso do direito internacional através de 
tratados e pactos, conserva a eficiência e aplicabilidade da lei entre os Estados, promovendo 
harmonia e integração e, por fim, pontua constitucionalmente os deveres e direitos da cidadania.

Palavras-chave: Extradição. Brasileiro. Constituição.
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A GUARDA DE MENORES EM FAMÍLIAS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS 
PERANTE A REALIDADE DAS GENITORAS QUE EXERCEM A PROSTITUIÇÃO 

EM IMBUIA E VIDAL RAMOS - SC

Jordana Sofia da Silva
jordana.silva@unidavi.edu.br

Mickhael Erik Alexander Bachmann
mickhael@unidavi.edu.br

Franciane Hasse
francianehasse@unidavi.edu.br

O objetivo deste trabalho é analisar a possibilidade da guarda de menores em famílias socialmente 
vulneráveis considerando a realidade de genitoras que exercem a prostituição nas cidades de 
Imbuia-SC e Vidal Ramos -SC. O método utilizado é o hipotético-dedutivo. O procedimento 
adotado foi o monográfico. As técnicas de pesquisa foram a bibliográfica e a extração de dados 
por estudo de campo. No presente trabalho são exploradas temáticas que envolvem os direitos 
humanos e a proteção a dois indivíduos que compõe as relações familiares, sendo as genitoras 
e o(s) seu(s) filho(s) menor(es). Os objetivos específicos retratam de maneira sintetizada a 
divisão dos capítulos do trabalho, sendo eles: Contextualizar e introduzir, utilizando elementos 
históricos, o exercício da prostituição, a principiologia do direito de família e os contextos 
gerais dos direitos humanos; Analisar os institutos do poder familiar, da guarda, das visitas e dos 
alimentos nas relações familiares atuais; Apresentar a legislação de direitos humanos correlata, 
com ênfase nos diplomas de proteção aos direitos das mulheres, das crianças e aos direitos 
reprodutivos, bem como verificar a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, 
da liberdade reprodutiva e do melhor interesse da criança; e, enfim, investigar a possibilidade, 
com análise de dados obtidos, da guarda de menores por genitoras prostitutas nas cidades de 
Imbuia-SC e Vidal Ramos-SC, ponderando, para tanto, os princípios da dignidade da pessoa 
humana com relação ao direito da mulher em ter consigo seu filho conquanto tenha liberdade 
reprodutiva em contraposição ao melhor interesse do menor. A conclusão do trabalho expõe a 
verificação das hipóteses levantadas, destacando os obstáculos do exercício da profissão e da 
maternidade exercida por tais mulheres, bem como verificando os pontos mais importantes 
da pesquisa realizada e a necessidade de análise casuística na verificação da possibilidade da 
guarda.

Palavras-chave: Guarda. Prostitutas. Direitos Humanos.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13�364/2016 FRENTE AOS DIREITOS 
DOS ANIMAIS NÃO-HUMANOS

Débora Maria Nagel
deboranagel@unidavi.edu.br

Rafael Darolt Strelow
rafaelstrelow.adv@gmail.com

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

O pensamento em relação aos animais não-humanos evoluiu de tal forma que, atualmente, 
até mesmo atividades históricas e culturais passaram a ser questionadas em prol do bem-estar 
animal. Hodiernamente, não apenas os animais domésticos são vistos como seres que devem 
ser amparados pela legislação, mas também animais típicos de produção, tais como suínos e 
bovinos. O presente trabalho, portanto, visa discorrer acerca da Lei nº 13.364/2016, que elevou 
a vaquejada, o rodeio e o laço ao status de patrimônios culturais imateriais. Não obstante isto, 
estas práticas são consideradas por especialistas e defensores dos direitos dos animais como 
práticas altamente cruéis e causadoras de maus-tratos aos animais, violando diretamente o 
artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Em virtude disso, torna-
se extremamente relevante e necessário indagar sobre a constitucionalidade da lei em questão. 
Objetiva-se, com o presente trabalho, conceituar as noções de animal não-humano e sensitividade, 
assim como apresentar as manifestações culturais elevadas ao status de patrimônio cultural 
imaterial brasileiro pela Lei nº 13.364/2016 e o posicionamento jurisprudencial do Supremo 
Tribunal Federal acerca das leis que violam os direitos dos animais. O método de abordagem a 
ser utilizado é o indutivo e o método de procedimento será o monográfico. O levantamento de 
dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica. O presente trabalho suscita o seguinte 
questionamento: a Lei nº 13.364/2016 é inconstitucional frente aos direitos dos animais não-
humanos? Constatar-se-á, por fim, que as práticas previstas pela Lei nº 13.364/2016 consistem 
em atividades cruéis e violentas, ferindo assim o artigo 225 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, devendo ser, portanto, declarada inconstitucional.

Palavras-chave: Animais não-humanos. Lei n. 13.364/2016. Direito Animal.
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A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS COMO GARANTISTA DA 
PRIVACIDADE DO CONSUMIDOR

Matheus Tholl
matheus.tholl@unidavi.edu.br

Tiago Hobus
tiago.hobus@unidavi.edu.br

A LGPD é a sigla adotada para designar a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709) 
sancionada em 14 de agosto de 2018 e que entrou em vigor a partir de agosto de 2020. Seu 
principal objetivo é garantir transparência no uso dos dados das pessoas físicas em quaisquer 
meios. Para o presente trabalho busca-se a relação dentro do meio virtual, a internet. Esta lei 
chega para alterar a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, popularmente chamada de “Marco 
Civil da Internet” que regulava estas transações até então. Visando proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada 
indivíduo dentro da internet, o presente trabalho estudará como essas alterações impactam no 
âmbito do direito do consumidor, tendo em vista o crescente número de pessoas que utilizam a 
internet como meio de adquirir seus produtos. Para garantir o cumprimento das disposições da 
lei, é previsto que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) será responsável pela 
aplicação das sanções e instauração do procedimento administrativo tendente à apuração da 
infração. Nota-se que a LGPD prevê mecanismos protetivos similares aos previstos no CDC, 
como é o caso da inversão do ônus da prova, realçando a comunicação das fontes entre os 
dois sistemas de proteção de dados e proteção do consumidor. Ainda, ambas as leis preveem 
que o consumidor terá acesso às suas próprias informações e dados inseridos nos cadastros, 
assim, ele além de autorizar o uso de seus dados deve ter o acesso ao que foi fornecido para 
a empresa, por exemplo. Para a elaboração deste trabalho, buscou-se juntar dados através de 
pesquisa bibliográfica e artigos na internet, por meio do método indutivo. Os objetivos são 
analisar o impacto desta nova legislação, em especial dentro do direito do consumidor, qual sua 
complementação ao CDC, sendo os resultados obtidos, que serão apresentados no CIEPE, de 
acordo com as hipóteses levantadas, havendo maior proteção ao consumidor, pendendo de uma 
reorganização administrativa por parte do Estado brasileiro.
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A RELEVÂNCIA POLÍTICA E SOCIAL DA PREVENÇÃO À AUTOMUTILAÇÃO E 
SUICÍDIO NO BRASIL, SOB A LUZ DA LEI N° 13�819/2019

Letícia Weiss da Silva
leticia_weiss@unidavi.edu.br

Mickhael Erik Alexander Bachmann
mickhael@unidavi.edu.br

Este estudo tem como objetivo geral examinar a efetividade da Lei n° 13.819/2019 e seu 
impacto nas políticas públicas e sociais de prevenção à automutilação e suicídio no Brasil. 
Sabe-se que a automutilação e o suicídio são assuntos complexos, e até hoje considerados tabus. 
Com a criação da Lei n° 13.819/2019 e as regras instituídas, ascendeu-se variados debates sobre 
a efetividade das políticas públicas e sociais de prevenção no Brasil. Nesta senda, buscou-se 
apresentar os aspectos históricos e conceituais, assim como características demográficas para 
implementações de condutas de prevenção. Diante disso, centralizou-se os estudos entre as 
crianças e adolescentes, tendo em vista, o aumento dos índices neste período da vida, e fatores 
externos que podem estimular a sua ocorrência. Quanto a isto, abordou-se acerca dos direitos 
humanos das crianças e adolescentes expostos na Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (CRFB), no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e demais institutos mundiais. 
Além disso, estudou-se a Lei n° 13.819/2019 e demais atuações nacionais e internacionais, que 
visam maiores investimentos na saúde mental, na prevenção e na notificação compulsória, nos 
casos de automutilação e suicídio. Ao final, analisou-se os dados nacionais, estaduais e regionais, 
com ênfase no município de Rio do Sul, de lesões autoprovocadas, tentativas de suicídios e 
suicídios. Logo, constatou-se que as taxas destes eventos estão elevando-se entre as crianças 
e adolescentes ao longo dos anos, outrossim, demonstrou-se que as lesões autoprovocadas e 
tentativas de suicídio ocorrem mais entre o sexo feminino, porém, os suicídios ocorrem mais 
no sexo masculino, visto que, utilizam-se de métodos mais agressivos e letais. Além disso, 
atestou-se que no estado de Santa Catarina e na região do Alto Vale do Itajaí, a incidência destes 
eventos é maior entre a cor/raça branca. Para a elaboração desse trabalho de curso, o método 
utilizado foi o hipotético dedutivo, e o método de procedimento foi o monográfico. Por sua 
vez, o levantamento de dados foi por meio da técnica de pesquisa de campo e bibliográfica. 
O ramo de estudo é na área dos Direitos Humanos. Como considerações finais, demonstrou-
se que as políticas públicas e sociais de prevenção à automutilação e suicídio no Brasil são 
eficazes, porém, não há investimentos suficientes na saúde mental. Assim, compete aos entes 
federativos administrar e organizar planos estratégicos, que atinjam a prevenção e a ampliação 
de investimentos na saúde mental.

Palavras-chave: Automutilação e Suicídio. Criança e Adolescente. Notificação Compulsória.
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A SOLIDARIEDADE E A FRATERNIDADE COMO ELOS DA CONVIVÊNCIA 
SOCIAL E OBJETIVOS DO ESTADO

Sandra Angélica Schwalb Zimmer
sandraszimmer@unidavi.edu.br

A presente pesquisa busca compreender e diferenciar a solidariedade e a fraternidade como 
elos de convivência e objetivos do Estado brasileiro. Para este estudo, observou-se a presença 
da solidariedade antes promovida pela família e pela igreja, para sua ascensão como objetivo 
do Estado, especialmente depois da Revolução Francesa e, com maior vigor, após as grandes 
guerras mundiais. Este pacto nascido dos horrores vivenciados nas duas grandes guerras mundiais 
levou a humanidade a criar e fortalecer sua relação com o próximo buscando a preservação de 
sua integridade humana e do ambiente em que vive. As atrocidades que as guerras mostraram 
despertaram na humanidade um reencontro com a filantropia. A partir daí a solidariedade 
se fortalece nas políticas do Estado Democrático de Direito, como importante suporte à 
democracia e aos valores de liberdade e igualdade. E é na fraternidade que a solidariedade 
encontra o seu cordão umbilical. Distintas, porém com valores entrelaçados aos conceitos 
de alteridade e subsidiariedade, a fraternidade e a solidariedade se encontram para responder 
acerca da possibilidade de uma transformação social num Estado de Direito por meio delas. A 
superação do individualismo para uma consolidação da identidade social fraterna determinada 
pela Constituição da República Federativa do Brasil. Frente a estes objetivos, são pilares a 
alteridade na relação do Eu com o Outro num processo de reconhecimento para o alcance da 
dignidade e a subsidiariedade na relação da pessoa com o Estado. Por meio de uma metodologia 
fenomenológica-hermenêutica conduz-se ao reconhecimento destes elos de convivência social, 
capazes de transformar vidas e construir um Estado mais fraterno e solidário.

Palavras-chave: Solidariedade. Fraternidade. Estado Brasileiro.
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APLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NOS CRIMES 
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Alexis Raizer
alexis.guanabens@unidavi.edu.br

Percebendo a necessidade de analisar a crescente aplicação da justiça consensual penal no país, 
tendo em vista a postura político-criminal voltada a instrumentalizar os acordos processuais, que 
convertem aquela em alterações legislativas, que buscam historicamente diminuir o desgaste 
substancial dentro do processo legal. Através do ativismo do Judiciário e principalmente do 
Ministério Público em relação às resoluções nº 181 e 183 do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) essas que possuem o enfoque no acordo de não persecução penal (ANPP), 
que posteriormente culminaram na edição do Código Penal e Processual Penal pelo conhecido 
Pacote Anticrime. Alteram-se substancialmente a modalidade de resolução conflitiva no que 
diz respeito à criminalidade de média potencialidade lesiva, fomentando a mudança de postura 
processual reativa/contenciosa, para a implementação de uma justiça penal colaborativa/
não reativa, como espécie de medida despenalizadora. A aplicação analisada aqui refere-se 
ao ANPP nos crimes contra a administração pública por meio de uma pesquisa exploratória 
bibliográfica. Nela traz-se as resoluções do (CNMP) e Art. 28-A do Pacote Anticrime Lei 
13.964/2019, comparando-os. Busca-se exibir os dados quantitativos dos acordos celebrados 
pelo Ministério Público, para que seja possível visualizar a aplicação do dispositivo posterior 
a nova legislação. Tem-se o objetivo de demonstrar a admissibilidade e compatibilidade do 
(ANPP) nos crimes contra a administração pública. Evidenciar os pontos positivos de uma 
atuação pautada na racionalidade consensual, discorrendo sobre a velocidade de resolução dos 
crimes e desafogamento do judiciário. Em contraposição o respeito à autonomia da vontade do 
investigado e a ampla defesa. Por fim, expor os princípios, obrigatoriedade e oportunidade no 
âmbito dos crimes de ação penal pública incondicionada tratados neste artigo.
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RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

126

AS EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA INADMISSIBILIDADE DE PROVAS ILÍCITAS

Alexandra Soares
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O presente trabalho tem como objetivo analisar o princípio da inadmissibilidade de provas 
ilícitas no processo penal brasileiro e verificar quais são as suas exceções. Primeiramente, 
é importante salientar que a prova desempenha um papel fundamental no processo penal 
brasileiro. De acordo com a doutrina, pode ser conceituada como o conjunto de elementos que 
norteiam o julgador a uma determinada convicção. É por meio dela que o réu é condenado 
ou inocentado. Diante dessa importância da prova, surgiu o princípio da inadmissibilidade de 
provas ilícitas. Segundo este princípio, qualquer prova que foi obtida em desacordo com as 
normas constitucionais ou legais não pode ser admitida no processo penal como fundamento 
para condenar o réu. No entanto, a regra comporta algumas exceções, quais sejam a prova ilícita 
pro reo, a teoria da fonte independente e a teoria da descoberta inevitável. A prova ilícita pro 
reo é aquela prova ilícita que favorece o réu, a qual deve ser admitida na ação penal, levando 
em consideração que, apesar de se estar violando um direito, a inocência do réu está sendo 
comprovada e, assim, seria injusto aplicar pena a um inocente. Já a teoria da fonte independente 
traz a ideia de que quando existem duas fontes distintas das quais a prova pode ser obtida, sendo 
uma lícita e a outra ilícita, a prova deve ser considerada lícita, pois poderia ter sido colhida 
por meio lícito. E, por último, a teoria da descoberta inevitável, também chamada de teoria da 
fonte hipotética independente, traz a ideia de que se uma prova for obtida por meio ilícito deve 
ser considerada lícita se seguindo os trâmites normais da investigação a prova fosse produzida 
igualmente. Na pesquisa o método de abordagem utilizado foi o hipotético-dedutivo e o método 
de procedimento foi o monográfico.
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COMO FUNCIONA UMA MEDIDA DE SEGURANÇA? CONSIDERAÇÕES SOBRE 
A APLICAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS INIMPUTÁVEIS NO DIREITO PENAL 

E PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO

Maria Clara Gomes Ressetti
maria.ressetti@unidavi.edu.br

A medida de segurança é uma espécie de sanção penal aplicável àqueles que não se enquadram 
em um dos requisitos do ilícito penal, ou seja, a culpabilidade. Tem, portanto, natureza 
preventiva, já que visa impedir que esses agentes cometam novos fatos penais puníveis e 
venham a causar perigo à sociedade. O presente trabalho acadêmico tem como objetivo explicar 
o funcionamento do instituto jurídico da medida de segurança. Nele, estão presentes conceitos 
fundamentais para compreensão do tema, como o que é a medida de segurança, a quem ela 
pode ser aplicada e onde se dará o tratamento do internado, com breve abordagem dos antigos 
Manicômios Judiciários, atuais Hospitais de Tratamento e Custódia e possibilidade de integração 
dos mesmos com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Além disso, há ênfase nas etapas 
de seu procedimento, como a forma de funcionamento do incidente de insanidade mental, as 
modalidades de aplicação da medida de segurança e a conversão da pena privativa de liberdade 
em medida de segurança. A metodologia utilizada é a pesquisa explicativa, focada em revisão 
bibliográfica, através do método indutivo. Do presente trabalho acadêmico depreende-se que 
o doente mental infrator, tratado durante os últimos anos como pária na sociedade, deve gozar 
de todos os direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal de 1988. O modelo atual, 
apesar de prudente quando moderado, gera excessivo medo da periculosidade desses agentes, o 
que acaba por ser um meio de lhes ferir a dignidade, com a imputação de penas perpétuas (que 
são expressamente vedadas na Carta Magna brasileira), tratamentos insensíveis e, acima de 
tudo, descaso para com sua vida e liberdade.

Palavras-chave: Medida de Segurança. Inimputabilidade. Tratamento do Inimputável.



RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

128

CRIME DE ABANDONO INTELECTUAL

Maragilse Stray Kramel
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Em seu livro “Sobre a Pedagogia”, o filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) afirma que 
“o homem é a única criatura que precisa ser educada” e que “o homem não pode se tornar um 
verdadeiro homem senão pela educação, ele é aquilo que a educação faz dele”. Para Kant, a 
instrução faz parte do processo do homem para alcançar a autonomia. Ao se tornar autônomo, 
o indivíduo ganha a liberdade e, ao ser livre, ele passa a ter uma gama de possibilidades. Para 
que o ser humano jovem possa se desenvolver como um SER apto a exercer sua cidadania e 
perceba diante de si um universo de possibilidades, que o estudo promove na vida das pessoas, 
necessário se faz a presença do Estado, por meio de Leis e regulamentos que ditem o caminho a 
ser seguido. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise sobre o crime de abandono intelectual, 
previsto no art. 246 do Código Penal Brasileiro, bem como os reflexos na vida dos cidadãos, 
diante das possibilidades que se abrem para o futuro de quem tem garantido o seu direito de 
acesso à educação. Dever dos pais. Dever do Estado. Direito da criança e do adolescente. Não 
por acaso está na Lei Penal, verificado em seu Artigo 246 a tipificação do crime de abandono 
intelectual, deflagrado quando o sujeito deixa, sem justa causa, de prover a instrução primária 
do filho que esteja em idade escolar. O objeto jurídico tutelado é o direito do menor em receber 
a instrução primária; o crime é omissivo próprio e são seus elementos de tipo a ação nuclear 
“deixar de prover”, o elemento normativo “justa causa” (pois havendo analfabetismo dos pais 
e inacessibilidade ou distância demasiada da escola, não se configura o crime), o crime próprio 
em que o sujeito ativo é o pai e/ou a mãe (tutor não se enquadra nesse tipo penal) e o sujeito 
passivo é o filho menor entre 04 e 17 anos de idade. O elemento subjetivo é o dolo (intenção) 
do agente; sua consumação ocorre quando o filho não é matriculado ou quando definitivamente 
para de frequentar a escola; quem deve mover a ação é o Ministério Público. Mais do que 
dever dos pais, é uma responsabilidade de toda a sociedade a de garantir que suas crianças e 
adolescentes tenham acesso à educação, que contribui para a formação de melhores cidadãos e 
de uma sociedade mais justa e equilibrada. A metodologia utilizada é pesquisa bibliográfica. Os 
resultados obtidos com o estudo são o conhecimento e o aprimoramento acadêmico.
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CRIME DE ESTUPRO: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Thais Bett Machado
thais.machado@unidavi.edu.br

O presente trabalho tem como objeto de estudo o crime de estupro: uma análise sob a perspectiva 
do princípio da dignidade da pessoa humana. O estupro está previsto no Código Penal e possui 
duas tipologias, é um crime comum que tem como sujeitos a vítima e o agente. O estupro é 
um crime contra a dignidade sexual previsto nos artigos 213 e 217-A do Código Penal. Ele é 
considerado um delito hediondo, sendo que a sua prática pode levar o agente criminoso a uma 
pena de até trinta anos de prisão, em caso de morte da vítima. Por ser um crime doloso, no 
qual o agente pratica-o com ou sem a conjunção carnal, ou seja, somente com a prática de ato 
libidinoso na vítima, para sua caracterização é necessário que a vítima sofra de violência ou 
grave ameaça, como está previsto no tipo penal, podendo ainda, ter participação e coautoria no 
crime. O estupro pode ser contra vulnerável, previsto no art. 217-A, que são crianças menores 
de 14 anos, pessoas portadoras de enfermidade ou doença mental, que são as vítimas com 
mais ocorrência de casos de estupro no Brasil. Para a tipicidade do estupro, não importa a 
qualidade da vítima, o que importa é que a vítima seja forçada a manter conjugação carnal 
ou tolerar atos libidinosos contra si. Por vezes o crime de estupro é praticado como forma 
de vingança. Há possibilidade de tentativa, como quando o agente não consegue cometer o 
estupro por circunstâncias alheias à sua vontade. O resultado da pesquisa foi que o crime de 
estupro é um ato que fere a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional e 
também um crime contra a dignidade sexual, onde a vítima tem seu corpo violado por outrem, 
que pode causar até mesmo sua morte ou transmitir alguma doença sexualmente transmissível, 
sendo assim que esse agente pode ser até mesmo um membro de sua família. Os objetivos 
específicos do presente trabalho são: a) analisar estupro previsto no Art.213 do Código Penal; 
b) verificar os sujeitos do crime de estupro; c) analisar o estupro contra vulnerável previsto no 
Art.217-A do Código Penal; d) verificar o coautor e partícipe do crime de estupro e, por fim, 
analisar a tentativa do estupro. O método de procedimento utilizado na elaboração desse artigo 
foi o monográfico. O método de abordagem utilizado foi o indutivo e a técnica de pesquisa é 
bibliográfica.
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CRISE NA DEMOCRACIA OU AUTOCRACIA?

Ricardo Scopel Velho
ricardo.velho@unidavi.edu.br

A assim chamada crise da democracia voltou a ser uma discussão corrente após a grande crise 
econômica mundial de 2008. No caso brasileiro a discussão sobre a nova democracia foi muito 
intensa nos anos de transição entre a ditadura empresarial-militar e as novas formas políticas. 
Tal transição culminou com as movimentações sociais pelas Diretas Já! e com a elaboração 
da Constituição Federal. Importante salientar que no período anterior a essa situação havia 
explicações históricas, sociológicas e jurídicas sobre a existência de uma autocracia no Brasil. A 
formulação teórica de Florestan Fernandes (2005) para explicar a sociedade de classes no país é 
de uma Autocracia Burguesa. No entanto, os modelos pós-ditatoriais não foram completamente 
esmiuçados pela pesquisa social, sendo escasso o material sobre a relação entre a nova república 
e a autocracia. O jurista Lênio Strek (2013), ao discutir o ativismo judicial chega a questionar 
sobre a existência de uma “juristocracia”, a qual será nosso objeto de cotejamento com os 
conceitos de democracia e autocracia. Assim, para delimitar o objeto da pesquisa é preciso 
discorrer sobre a seguinte questão: haveria um caráter autocrático nas ações derivadas da 
democracia plasmada na Constituição Federal de 1988? É possível afirmar que a democracia 
brasileira vive uma crise como a caracterizada por autores contemporâneos? Como as crises 
políticas de governos, em especial o impedimento de Fernando Collor e Dilma Rousseff, foram 
incorporadas pelas instituições garantidoras dos princípios constitucionais? As novas tecnologias 
impactaram nesses eventos? Portanto, pretende-se descrever, analisar e interpretar os sentidos 
da construção do Estado democrático de direito na formação social brasileira. Tal proposta tem 
por desdobramento a necessidade de recortar da realidade indícios e material de apoio para tal 
procedimento científico. Dessa forma a escolha que se faz é de recorrer aos autores consagrados 
da teoria constitucional como Lassalle, Kelsen e Schmitt, para fundamentar os conceitos básicos 
sobre democracia e autocracia e sua relação com a Constituição. Posteriormente, cotejá-los com 
os autores que afirmam existir uma crise da democracia na atualidade, em especial no Brasil. 
Com especial atenção observar-se-á o debate a respeito do ativismo judicial e sua relação com 
a afirmação do Estado Democrático de Direito.
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DA POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO

Rosa Karolina Vizentainer
rosakv_@unidavi.edu.br

O presente trabalho visa demonstrar a possibilidade da conversão da união estável em casamento 
através da via extrajudicial. A união estável é uma situação de fato cada vez mais comum 
em nossa sociedade. Há algumas peculiaridades sobre essa situação que são de relevante 
importância para as situações jurídicas que ocorrem no cotidiano. Uma das dúvidas mais 
frequentes, inclusive por operadores do direito, é se a União Estável altera o estado civil das 
partes. A resposta para tal questionamento é não, a união estável é uma situação de fato, que 
não altera o estado civil das partes. Outro ponto que ganhou maior visibilidade é a possibilidade 
da conversão da união estável em casamento, tal situação era por muitos desconhecida e 
ganhou maior amplitude após a publicação da Circular nº 134 de 18 de setembro de 2019, da 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, que traz a orientação da divulgação 
do tema nas sedes das unidades judiciais e extrajudiciais e no sítio eletrônico do tribunal de 
justiça. A desjudicialização do processo de conversão de união estável torna o processo mais 
célere e tão eficaz quanto o procedimento judicial. No artigo 8º da Lei nº 9.278/96 encontra-
se o seguinte: “Os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a 
conversão da união estável em casamento, por requerimento ao Oficial do Registro Civil da 
Circunscrição de seu domicílio. “ A Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina 
trata da possibilidade da Conversão da União Estável em Casamento, no Código de Normas, 
Seção IV, dos artigos 564 a 567, instruindo como deve ser o procedimento e os efeitos de tal 
conversão. Os documentos necessários para o procedimento são os mesmos necessários para 
o casamento, o maior diferencial está no fato de que a conversão não depende da celebração 
realizada pelo juiz de paz como ocorre no casamento. Com a conversão o estado civil das 
partes passa a ser o de casados, podendo inclusive haver a alteração dos nomes. Segundo o 
Parágrafo Único do Artigo 566 da CNCGJ/SC - “Os efeitos do regime de bens adotado não 
serão retroativos. “ Este é um dos pontos de maior discussão no tocante a conversão, sendo 
que cada Estado possui um entendimento diverso. Se idealizou a presente pesquisa a partir da 
abordagem dedutiva, considerando que se parte da norma para a realidade atual; a partir do 
procedimento bibliográfico, com o intuito de demonstrar as possibilidades existentes no âmbito 
extrajudicial. É nítida a amplitude dos serviços extrajudiciais em nossa sociedade, vez que se 
percebe que tal meio facilita, acelera e desafoga o poder judiciário. A possibilidade relatada 
neste artigo é mais um exemplo do que pode ser praticado na esfera extrajudicial.
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DIREITO PENAL DO INIMIGO

Joana Meirelles Nascimento
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Pablo Franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br

O presente trabalho tem o principal objetivo de analisar, através de revisão bibliográfica, 
o tema do Direito Penal do Inimigo dentro de nossa atual sociedade. A mídia, no final do 
século passado e início do atual, foi a grande propagadora do movimento de Lei e Ordem. 
Profissionais não habilitados chamaram para si a responsabilidade de criticar as leis penais, 
fazendo a sociedade acreditar que, mediante o endurecimento das penas, a criação de novos 
tipos penais e o afastamento de algumas garantias processuais, a sociedade ficaria livre de parte 
dos indivíduos denominados de não adaptados, os inimigos da sociedade. Tendo suas primeiras 
aparições na década de 1980 através do doutrinador alemão Günther Jakobs, essa teoria visa 
uma separação entre o cidadão de bem do inimigo. O primeiro pode transgredir, porém a ele 
é dado o direito de reintegração, por outro lado, o segundo traz consigo uma carga negativa e 
estereotipada, como sendo aquele que não consegue se adequar na vida em sociedade por cometer 
crimes costumeiramente, assim, sendo considerado com uma periculosidade maior, levando-o 
a ser tratado de maneira mais severa. Criticada por muitos, essa teoria não é completamente 
aceita no Brasil por transgredir certos princípios constitucionais, principalmente presentes no 
art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, porém é inegável que é 
possível observar certos reflexos dela em nossa legislação. Primeiramente serão abordados 
conceitos básicos sobre o Direito Penal e a funcionalidade da pena, para então seguirmos para a 
conceituação do Direito Penal do Inimigo, assim como seu histórico, características e como se 
encontra presente em nosso ordenamento jurídico brasileiro; todos obtidos através de consultas 
bibliográficas em doutrinas, legislação e monografias para analisar e ressaltar os principais 
pontos acerca do tema, se utilizando do método indutivo e redigido de forma monográfica.
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DIREITO SISTÊMICO NO ÂMBITO DAS NEGOCIAÇÕES BANCÁRIAS: A 
EXPERIÊNCIA PIONEIRA DA JUSTIÇA FEDERAL DE FLORIANÓPOLIS (SC)

Carlos de Aquino Santos
carlosliming@gmail.com

Saul José Busnello
saul@unidavi.edu.br

O presente artigo tem como objeto a verificação da aplicação do método das Constelações 
Familiares, do filósofo alemão Bert Hellinger, no âmbito da Justiça Federal de Florianópolis, 
com ênfase nos processos que envolvem a Caixa Econômica Federal (CEF). Parte-se dos 
aspectos históricos e conceituais de conflito, litígio e negociações bancárias. Trata-se dos meios 
de resolução de conflitos e do sistema multiportas. Em seguida, aborda-se o estímulo aos meios 
autocompositivos de resolução de conflitos. Apresenta-se a história de vida de Bert Hellinger, 
bem como sua trajetória até chegar na sistematização do método conhecido como Constelações 
Familiares. Posteriormente, trata-se das diferenças e semelhanças entre Constelações Familiares, 
Constelações Sistêmicas e Direito Sistêmico. Conceitua-se Constelação Familiar. Aborda-se 
seu enquadramento científico e metodológico, bem como suas influências teóricas. Explica-se 
o método da Constelação Familiar, tanto aquele que é realizado em grupo quanto o que pode ser 
feito individualmente. Conceitua-se Direito Sistêmico e Constelação Sistêmica. Em seguida. 
Aborda-se a trajetória do Juiz Sami Storch, pioneiro do Direito Sistêmico no Brasil. Destaca-se 
as principais ações envolvendo Direito Sistêmico no Poder Judiciário do Brasil, com especial 
destaque para a Região Sul do Brasil. Apresenta-se a experiência pioneira do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCON) de Florianópolis (SC), que aplicou as 
primeiras sessões de Constelações Familiares da Justiça Federal do Brasil. Parte-se para a 
verificação dos resultados obtidos com a aplicação do método das Constelações Familiares, 
do filósofo alemão Bert Hellinger, no âmbito da Justiça Federal de Florianópolis, com ênfase 
nos processos que envolvem a Caixa Econômica Federal (CEF), com base em depoimentos 
de profissionais diretamente envolvidos com a experiência, coletados exclusivamente para a 
elaboração do presente artigo. Encerra-se tecendo considerações acerca das opiniões manifestadas 
pelos entrevistados. Verifica-se a ausência de conclusão acerca das hipóteses elencadas (se a 
aplicação da referida técnica aumenta, diminui ou influência no índice de acordos proferidos em 
audiência). Destaca-se o papel pedagógico da aplicação das Constelações Familiares no âmbito 
das negociações bancárias, independentemente da existência de acordos dentro dos processos. 
O método de abordagem utilizado na elaboração do presente artigo foi o Hipotético-dedutivo 
e o método de procedimento foi o monográfico. As técnicas de pesquisa utilizadas foram a 
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo (entrevista/questionário com agentes envolvidos na 
implementação do objeto de estudo da pesquisa ou especialistas na área). O ramo de estudo é o 
Direito Processual Civil, “Meios autocompositivos de resolução de conflitos”.
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ESTUDO DAS LEIS SISTÊMICAS: UM OLHAR PARA ALÉM DO PROCESSO 
JUDICIAL

Scheila Cristina da Rocha
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Franciane Hasse
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Este trabalho tem como objeto de estudo a terapia criada por Bert Hellinger (1978), que surgiu 
com o intuito de investigar as dinâmicas familiares, mostrando as conexões entre as gerações. 
Referida terapia estuda as emoções e energias, perceptíveis ou imperceptíveis, que se acumulam 
e interferem no sistema familiar. O sistema judiciário brasileiro tão sobrecarregado, vem 
percebendo que sua forma tradicional não é mais vista como eficiente, tanto que o art. 3º, do 
CPC, traz a possibilidade de o Estado promover, sempre que possível, a resolução consensual 
dos conflitos, abrindo a possibilidade de outras formas, como a Constelação Familiar Sistêmica, 
que já é realidade em mais de 16 tribunais no país, a exemplo dos Tribunais de Justiça do 
Estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. O Dr. Sami Storch é o precursor da 
utilização das constelações na justiça. Em 2012 pediu autorização ao Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia para tornar oficial a prática de vivências sistêmicas com pessoas que ajuizaram 
ações naquela Comarca. Desde então, essa técnica cresce. A prática inicia-se com pessoas que 
representam familiares, sentimentos, vícios, assumindo uma posição dentro da constelação, 
descrevendo o que sentem, reproduzindo a dinâmica psicológica da família. Segundo Hellinger 
a droga representa ao viciado uma pessoa da família que foi excluída, geralmente o pai. Quando 
a pessoa consegue aceitar o fato, ela sente-se melhor. Nas ações de família, casais brigam 
travando batalhas judiciais que não terminam com o proferimento das sentenças. Segundo 
Storch, a Constelação Familiar possibilita perceber que a raiva é oriunda de uma dor pré-
existente, e que é o fator que gera determinadas atitudes. O momento mais oportuno para o uso 
dessa técnica, é antes da audiência de conciliação, quando as partes são chamadas a constelar 
de forma voluntária, sendo que a negativa em participar não causa prejuízo ao processo. Como 
resultado deste estudo e da técnica de Constelação Familiar, conclui-se que vivenciar o lugar 
do outro, entender o motivo daquela dinâmica familiar, desfaz o emaranhado e ressignifica os 
sentimentos, diminuindo a reincidência nos conflitos. O método de abordagem utilizado na 
elaboração deste trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O 
levantamento de dados deu-se pela pesquisa bibliográfica. O ramo de estudo é nas áreas do 
Direito de Família e do Direito Processual Civil.
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FASES PROCESSUAIS DOS ATOS INFRACIONAIS E AS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS

Letícia Weiss da Silva
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O presente trabalho tem como objeto de estudo as fases processuais dos atos infracionais, 
assim como a aplicação das medidas socioeducativas. Sabe-se que a partir da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB) a doutrina da proteção integral passou a 
vigorar no Brasil. Dessa forma, houve a prioridade em resguardar os direitos fundamentais das 
crianças e dos adolescentes. Neste viés, salienta-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei n° 8.069/1990) passou a assegurar que todo aquele que for menor de 18 anos não pratica 
crime ou contravenção penal, mas sim, ato infracional, devendo este ser penalizado com as 
medidas socioeducativas elencadas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
n° 8.069/1990). Diante disto, buscou-se expor as quatro fases processuais (fase investigatória 
ou policial, fase ministerial, fase judicial e fase de execução da medida socioeducativa), bem 
como a atuação do juiz e do promotor da infância e juventude. Em decorrência disso, tem-
se por necessário realizar um estudo aprofundado da temática, baseando-se na doutrina e na 
jurisprudência atual. Sob estes aspectos, o método de abordagem utilizado na elaboração deste 
trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de 
dados foi por meio da técnica da pesquisa bibliográfica. O ramo de estudo é na área do Direito 
Civil, Direito Processual Civil e Direito da Infância e Juventude. Nas considerações finais, 
demonstrou-se que as fases processuais buscam assegurar os direitos fundamentais das crianças 
e dos adolescentes, contudo, puni-los de forma correta, com as particularidades de cada caso 
concreto.
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INSTITUTO DA RETROCESSÃO NO DIREITO ADMINISTRATIVO
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O presente tema abrange a área do Direito Administrativo e tem como objetivo examinar o 
instituto da retrocessão, fazendo uma análise sistemática acerca da administração pública e 
seu conceito básico, bem como no que se refere ao domínio público e aos bens públicos, com 
sua devida classificação. Somente através disso pode-se compreender os instrumentos que o 
Estado detém para se adquirir referidos bens cuja posse não detém, junto com a destinação a 
que lhe conferem de maneira preestabelecida, analisando assim o que significa a afetação e a 
desafetação de um bem público. Logo após isso, o trabalho passa a analisar as modalidades de 
intervenção do Estado na propriedade privada, em especial no que se refere à desapropriação de 
fato, que ocorre quando o Estado, através de procedimentos específicos e mediante indenização, 
se torna possuidor de um bem de domínio privado, tendo como pressuposto a grande necessidade 
pública em tornar de domínio público um bem de terceiro. A vista disso, o trabalho adentra no 
instituto da tredestinação, que pode ser tanto lícita - quando o Estado dá outra destinação para o 
bem, mas que ainda atende ao interesse público - e ilícita - no momento em que o Estado destina 
o bem a interesse diverso que não seja público. Dessa forma, no tocante à tredestinação ilícita, 
será abordado especificamente o Instituto da Retrocessão, que pode ocorrer quando o Estado 
realiza a destinação do bem diversa ao interesse público. Neste caso, o antigo proprietário do 
bem expropriado pode reavê-lo mediante a devolução da indenização. O método escolhido 
foi o método indutivo e a técnica de pesquisa foi a bibliográfica, com base em doutrina, 
jurisprudências, artigos científicos e websites acadêmicos.
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LEI MARIA DA PENHA: A (IM)POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO EM CASOS DE 
VÍTIMAS TRANSEXUAIS
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O presente trabalho tem como objetivo a análise sobre a (im)possibilidade da aplicação da Lei 
Maria da Penha em casos de vítimas mulheres transexuais. Para tanto, no primeiro momento, 
fez-se necessário abordar o conceito da Lei Maria da Penha e quem são os indivíduos transexuais 
femininos. Para entender a referida norma, é imprescritível verificar o retrospecto histórico e 
legislativo do Brasil sobre a violência contra as mulheres a fim de identificar e entender o 
motivo pelo qual estas são consideradas vulneráveis perante o sexo masculino. Além disso, 
verificou-se o caso verídico da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, a qual foi vítima 
de duas tentativas de homicídios perpetrados pelo marido, e, diante de sua representação perante 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pressões femininas internas no Brasil, 
foi criada a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que estabelece mecanismos de proteção 
contra a mulher para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica, também denominada 
como Lei Maria da Penha em sua homenagem. Após isto, verificou-se quem são os indivíduos 
transexuais femininos, o que impõe sua classificação e definição entre um dos três seguintes 
grupos: sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero. Neste momento, foi possível 
relacioná-los à identidade de gênero, uma vez que os transexuais femininos são indivíduos 
que são concedidos com o sexo biológico masculino, com base no órgão reprodutivo, mas se 
identificam, com elementos culturais, históricos e outros, com o gênero feminino. Por fim, no 
segundo momento, colaborado com as informações levantadas, foi realizada uma abordagem 
para verificar se ambos os institutos são compatíveis, com argumentos favoráveis e contrários. 
Nessa seara, averiguou-se que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em aplicar a Lei Maria 
da Penha em casos de vítimas mulheres transexuais, tudo com base nos princípios da igualdade 
material e da dignidade da pessoa humana, assim como uma interpretação extensiva da referida 
norma. Insta esclarecer, ainda, que a Lei Maria da Penha também já foi aplicada em indivíduos 
que não alteraram seu prenome no acervo do Registro Civil ou não realizaram a cirurgia de 
transgenitalização. O método de abordagem utilizado na elaboração desse trabalho de curso foi 
o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através 
da técnica da pesquisa bibliográfica. O ramo de estudo é o Direito Constitucional e Direito de 
Penal. O resultado obtido foi a assimilação de elementos que importam na aplicação da Lei 
Maria da Penha em vítimas mulheres transexuais.
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O presente trabalho acadêmico analisa e descreve acerca dos mecanismos determinantes da 
Insolvência Jurídica, quais sejam: impontualidade injustificada, execução frustrada e atos de 
falência. A lei 11.101\05 em seu art. 94 traz as hipóteses onde será decretada a falência do 
devedor, e essa será a fundamentação e explicação do presente trabalho acadêmico. O objetivo 
geral deste trabalho procura apresentar a utilização e adequação às diferentes circunstâncias 
relacionada à insolvência jurídica, verificando as suas especificidades em cada contexto, as suas 
possibilidades, sua previsão legal, explicando uma a uma. O método utilizado na elaboração 
deste trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de 
dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. Os resultados obtidos a partir do trabalho 
são de que para que seja decretada a falência do devedor faz-se necessário demonstrar a sua 
situação de insolvência. Porém a lei não exige que essa demonstração seja real ou econômica, 
basta que seja uma insolvência presumida ou jurídica. No artigo 94 da Lei Falimentar, seu 
inciso I, traz acerca da impontualidade injustificada, onde a grande maioria dos pedidos de 
falência estão fundamentados, é quando não há razão de relevante direito para que o devedor não 
pague a dívida no vencimento, e ainda há a necessidade de que a soma dos títulos protestados 
ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Outra hipótese 
é o inciso II, onde o fundamento é na execução frustrada, quando o devedor, executado por 
qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro 
do prazo legal. Ou seja, há uma tríplice omissão. Por fim, a última hipótese disposta no inciso 
III, são os atos de falência, onde são os comportamentos que denotam que o devedor esteja 
insolvente. Sendo assim, o presente trabalho visa constatar, exemplificar e explanar acerca dos 
mecanismos determinantes da insolvência jurídica existente e com isso, buscar possibilidades 
que auxiliem na melhoria dessa conjuntura. E ainda, espera-se que a apresentação do trabalho 
leve outras pessoas a nutrir real interesse sobre o tema.
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MEIOS AUTOCOMPOSITIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: UMA ANÁLISE 
DIANTE DA CRISE DA JURISDIÇÃO CIVIL NO BRASIL
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O presente trabalho trata de um tema muito importante para o meio jurídico, tendo por objeto, 
“Meios Autocompositivos de Resolução de Conflitos: uma análise diante da crise da Jurisdição 
Civil no Brasil”. É pautado na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça de 29 de 
novembro de 2010, no Código de Processo Civil e na Lei nº 13.140/2015. O trabalho abrange 
os meios autocompositivos, identificando a atuação desses diante da justiça comum e de que 
forma cada um atua. Vive-se um momento bastante difícil para a justiça brasileira, onde o 
sistema judiciário se encontra abarrotado de processos para serem julgados pelos magistrados, 
afetando o princípio da efetividade dos processos. O intuito do meio autocompositivo é trazer à 
sociedade uma possibilidade de resgatar o bom relacionamento entre as partes da lide e pacificá-
las, auxiliando na relação entre elas de forma positiva, trabalhando a afetividade e os bons 
costumes para resolução dos problemas. Na problematização deste trabalho são analisados os 
meios autocompositivos no ordenamento jurídico brasileiro, levando em consideração a atual 
crise que a jurisdição civil vem enfrentando nos últimos tempos, bem como seus benefícios para 
a sociedade, governo e Justiça de uma forma geral. Irá tratar especificamente cada forma de meio 
alternativo, “Arbitragem, Negociação, Conciliação e Mediação”. O trabalho é desenvolvido 
pelo método de abordagem indutivo, pelo procedimento monográfico e pela técnica de pesquisa 
bibliográfica para levantamento de dados. Os ramos de estudo são o Direito Processual Civil e os 
Meios Alternativos de Resolução de Conflitos (MARC). Após fazer a análise das dificuldades, 
foi possível observar, sem dúvidas, aspectos extremamente relevantes e de aplicação positiva, 
que foram expostos especificamente de maneira individual. Como conclusão, após a análise de 
todos os princípios do tema, os resultados encontrados nos métodos de resolução de conflitos 
diante da crise no sistema judiciário foram: a boa administração do conflito, a prevenção de 
má administração de conflitos, a inclusão social, paz social, a razoável duração do processo, a 
efetividade e celeridade na resolução dos conflitos através da autocomposição, o “desafogar” 
do Poder Judiciário através do auxílio de outros métodos, a diminuição dos gastos relacionados 
ao processo, a possibilidade de abrangência dos métodos em relação às áreas que as práticas 
restaurativas podem ser trabalhadas, o empoderamento das partes ao serem protagonistas destes 
métodos e, por fim, é identificada como mais importante aspecto dos métodos autocompositivos 
a pacificação social, que traz consigo um novo tipo de cultura, e deixa de lado o tão conhecido 
“ganha-perde” passando a priorizar o ganho mútuo e a harmonia entre as partes. Conclui-se pela 
comprovação da hipótese básica, ser adequada e efetiva a aplicação dos meios autocompositivos 
de solução de conflitos, no âmbito do Poder Judiciário e da “crise” que este vem enfrentando.
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O PROCESSO RECUPERACIONAL E A PREVISÃO DE DESÁGIO NAS VERBAS 
TRABALHISTAS A PARTIR DA ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA DAS LEIS Nº 

11�101/05 E Nº Nº 5�452/43

Rafaela Marchi
rafaelacm@unidavi.edu.br

Felipe José Ramos Teixeira
texeira@unidavi.edu.br

Quando uma empresa está passando por graves problemas financeiros, que impedem sua 
continuidade empresarial, o pedido de recuperação judicial, disposto na Lei 11.101/05, que 
regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e sociedade empresária, 
pode ser um grande aliado para que essa situação se modifique, vez que com o deferimento do 
processamento da recuperação judicial, a empresa ganha um período de respiro de 180 dias, em 
que as ações em curso contra ela ficarão suspensas, trazendo maior oportunidade de a empresa 
renegociar suas dívidas. Dessa forma, o art. 50 da Lei 11.101/05 traz um rol exemplificativo 
de meios que podem ser usados de forma cumulativa ou isolada, pelo devedor, dentro do 
plano de recuperação judicial. Assim, o inciso I do referido artigo dispõe que a empresa pode 
estabelecer condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, o que 
inclui a aplicação de deságio. Portanto, a Lei 11.101/05 traz ao devedor a hipótese de aplicação 
de deságio quando do pagamento de seu passivo, não se determinando, dessa forma, que esse 
meio somente poderá ser aplicado a classes específicas de credores ou se poderá ser aplicado a 
qualquer classe. Assim, analisa-se se é possível que o deságio seja aplicado à classe de créditos 
trabalhistas, vez que, pela Lei 11.101/05, a única ressalva quanto a tais créditos, está legitimada 
no art. 54, que dispõe que o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 
1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 
acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial e prazo superior a 
30 (trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, 
dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido 
de recuperação judicial.
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O QUE É UMA CONSTITUIÇÃO? O SENTIDO SOCIOLÓGICO DA 
CONSTITUIÇÃO POR FERDINAND LASSALLE

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

Débora Maria Nagel
deboranagel@unidavi.edu.br
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Um dos temas mais debatidos no âmbito teórico do direito constitucional refere-se às concepções/
sentidos da constituição. Esses debates compreendem questionamentos que englobam a natureza 
da constituição, seu significado, papel, estabilidade e normatividade. Guardadas as devidas 
proporções de linguagem e tempo, parte desses questionamentos podem ser encontrados em 
obras da Idade Antiga, como os escritos do filósofo grego Aristóteles. Avançando um pouco na 
história do pensamento político e constitucional, mais precisamente no ano de 1862, o escritor 
e político Ferdinand Lassalle é chamado para ministrar uma conferência na cidade de Berlim, 
que nesta data é capital da Prússia, acerca da essência de uma constituição. O resultado de sua 
conferência se encontra na obra que ficou conhecida como “O que é uma constituição?”. As 
indagações e ideias de Lassalle contidas na obra a tornam um clássico da literatura política e 
jurídica. Diante da relevância da obra e de seu desconhecimento por parte do público acadêmico, 
o objetivo geral do presente trabalho é compreender o conceito sociológico de Constituição nos 
moldes propostos por Ferdinand Lassalle em sua obra “O que é uma constituição?”. Lassalle 
afirma que em um Estado é possível que existam duas constituições, a primeira é denominada 
de constituição real ou ainda efetiva e a segunda denomina-se de constituição formal ou escrita. 
Para o autor, a primeira constituição seria a verdadeira constituição na medida em que se refere 
à soma dos fatores reais de poder em vigência numa dada sociedade. A segunda constituição, 
para o autor, poderia ser meramente uma folha de papel com escritos inócuos. Assim, essas 
constituições podem coexistir sem necessariamente serem equivalentes. Somente quando a 
constituição formal (folha de papel) retratar com precisão a soma dos fatores reais de poder 
(constituição real) é que se pode afirmar que ela é a verdadeira constituição, durável e legítima. 
Para alcançar tal objetivo, utilizou-se o método dedutivo, e a técnica de pesquisa empregada 
consiste em pesquisa bibliográfica. É possível perceber que, para Lassalle, os problemas 
constitucionais não são problemas de direito, mas problemas de poder. Essa concepção esboçada 
pelo autor ficou conhecida como sentido sociológico da constituição. A importância de estudar 
a obra de Lassalle se revela diante das disparidades existentes entre os textos constitucionais e 
a realidade social que impera no Estado. Ademais, contribui para as discussões realizadas no 
âmbito da relação entre o constitucionalismo e a democracia.
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O VALOR DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Ana Gabriella Barros de Lima
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Na teoria, a dignidade da pessoa humana refere-se a um fundamento que norteia a interpretação 
das garantias constitucionais aos indivíduos. É um princípio caro, de grande relevância. Seu 
surgimento ocorre de forma concomitante ao nascimento do próprio indivíduo. Na prática, 
é igualmente um princípio caro de se ter ou de se colocar em prática, visto que as diferenças 
sociais, culturais, econômicas não garantem, muitas vezes, à pessoa uma vida digna. Dispositivos 
nacionais e internacionais buscam garantir ao homem o direito a uma vida digna, a igualdade, 
a não discriminação e exclusão. Este estudo tem por objetivo fazer uma análise da música 
“Cidadão”, do compositor Zé Ramalho, observando os avanços, a partir destes dispositivos 
que buscam fundamentar e garantir este princípio, assim como, as barreiras ainda existentes. 
Além disso, busca-se examinar até que ponto o Estado cumpre com o que define como garantia. 
Utilizou-se o método de abordagem indutivo e o método de procedimento monográfico. O 
levantamento de dados foi realizado através da técnica de pesquisa bibliográfica. Constata-se 
que embora existam tantos documentos que afirmam e reafirmam o princípio da dignidade, da 
igualdade das pessoas perante a lei, e o direito a esta igual proteção sem discriminação, ainda são 
muitas as ações a serem desenvolvidas pelos agentes políticos e pela sociedade como um todo, 
para fins de não se cair no conformismo das diferenças enquanto excludentes, e reprodutoras de 
desigualdade. É preciso agir, para que tudo o que ainda dificulta o alcance de uma vida digna, 
não excludente, não discriminatória, desrespeitosa, não seja reforçado. Agir, para não cair no 
conformismo do Cristo e do cidadão da canção, de tudo fazer e nada ter. Cobrar para que toda 
discussão, debate, estudos, postos no papel não sejam vistos como utópico, mas como algo 
possível de ser executado. A dignidade é um princípio estimado, que jamais deve ser difícil de 
se alcançar.
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OS DIREITOS HUMANOS E SUA RELAÇÃO COM O TRIBUNAL PENAL 
INTERNACIONAL E A BUSCA POR UMA TUTELA MAIS EFICIENTE DESSES 

DIREITOS
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O presente trabalho, ainda em desenvolvimento, tem como objeto o Tribunal Penal Internacional 
e a sua importância e influência na defesa dos Direitos Humanos no âmbito penal internacional. 
Com esse estudo, averiguar-se-ão os aspectos humanitários a serem defendidos pela Corte Penal 
e de que forma estão interligados com a matéria que tange aos Direitos Humanos. Os direitos 
humanos são os direitos básicos inerentes a todos os seres humanos e abrangem inúmeras 
esferas de direitos, tais como os civis e políticos ou os econômicos, sociais e culturais, sendo 
relevantes tanto na esfera dos direitos individuais quanto no plano transindividual. O direito 
penal internacional é um dos ramos específicos do direito internacional que visa tutelar tais 
direitos. O Tribunal Penal Internacional, instituto permanente e independente, julga indivíduos 
praticantes dos crimes de maior impacto internacional, como o genocídio, os crimes contra a 
humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão, e a instituição a ser analisada. Para 
melhor caracterização, expor-se-á a formação do Tribunal e averiguar-se-á de que maneira 
ele contribui para a tutela dos direitos humanos no âmbito global. Para isso, analisar-se-ão a 
origem e as características da Corte Penal Internacional, bem como os maiores problemas por 
ela enfrentados. Abordar-se-á a atuação da Corte em casos de infração dos direitos humanos 
a partir da observância da estrutura dos mecanismos internacionais de proteção aos direitos 
humanos, dos critérios de julgamento e dos métodos previstos nos tratados de direitos humanos, 
visando demonstrar a funcionalidade do objeto da pesquisa. O método de abordagem escolhido 
é o indutivo e a técnica de pesquisa é a bibliográfica.
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OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
QUE SE ENCONTRAM EM TRÂMITE PELO RITO COERCITIVO
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O presente trabalho tem como finalidade analisar os impactos decorrentes da pandemia 
do coronavírus nas ações de execução de alimentos que se encontram em trâmite pelo rito 
coercitivo. Pois bem. Sabe-se que o artigo 229 da Constituição Federal de 1988 determinou 
que o alimentante possui o dever de prover e assegurar à subsistência material em favor da 
prole. Entretanto, caso o mesmo não esteja cumprindo com sua obrigação legal é possível que o 
guardião do infante, quando este for menor de 16 (dezesseis) anos, ajuíze uma ação de execução 
representando o menor, objetivando o recebimento dos valores inadimplidos. A referida medida 
judicial possui dois ritos processuais distintos. O primeiro é o rito da expropriação de bens, 
assegurado pelo artigo 530 do Código de Processo Civil de 2015, que visa retirar bens do devedor 
para adimplir a dívida. O segundo é o rito da prisão civil, que possibilita que o executado seja 
segregado caso encontre-se com no máximo 3 (três) prestações vencidas, antes do ajuizamento 
da ação, conforme determina o §7 do artigo 528 do Código de Processo Civil de 2015. Contudo, 
a controvérsia do presente trabalho está inserida na investigação quanto à possibilidade de o 
alimentante ser preso enquanto a pandemia do coronavírus perdurar ou, como medida subsidiária 
realizar a sua segregação domiciliar. Em decorrência disso, após a análise do entendimento 
jurisprudencial proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, constatou-se 
que a Corte Cidadã compreendeu que não é possível manter o executado no estabelecimento 
prisional enquanto perdurar a pandemia. Isso porque, a medida vai em desacordo com a 
incolumidade física e moral do devedor, assim como desrespeita às cláusulas gerais de tutela da 
pessoa humana. Ademais, no que se refere à prisão domiciliar, acrescenta-se que a medida está 
em conflito com o que dispõe a legislação Civil vigente. Logo, enquanto a pandemia perdurar, 
deve-se suspender a prisão civil do executado. Assim, em vista desta posição, o objetivo do 
presente trabalho é investigar os entendimentos favoráveis e desfavoráveis acerca do tema, no 
sentido de vislumbrar se a ação de execução pelo rito coercitivo foi prejudicada ou não pelo 
coronavírus. Nas considerações finais, demonstra-se que apesar do dissídio jurisprudencial, 
parece que as ações de execução realizadas pelo rito da prisão foram prejudicadas visando 
diminuir os impactos decorrentes das aglomerações inseridas no sistema carcerário brasileiro. 
O método de abordagem utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo e o método de 
procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi por meio da técnica da pesquisa 
bibliográfica. O ramo de estudo é na área do Direito de Família e do Direito Processual Civil.
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OS NOVOS MODELOS DE ENTIDADES FAMILIARES
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O direito deve ser dinâmico, ou seja, ele deve acompanhar a evolução da sociedade e seus 
costumes de modo a adequar as normas jurídicas de acordo com o necessário, para assim 
prever e sanar eventuais conflitos de um modo mais eficaz. Dentre vários, um bom exemplo 
para observar a adequação do direito aos novos padrões e costumes sociais é o conceito de 
família, que sofreu muitas mudanças com o passar do tempo e que ganhou maior evidência no 
final do século XX. A família passou de uma configuração patriarcal e totalmente vinculada ao 
casamento religioso para um modelo com um sentido mais amplo e que respeita os princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legitimidade e da igualdade. Além de não 
ter mais como base o casamento, procriação e consanguinidade, tem agora como a base o afeto, 
o carinho e o respeito recíprocos. O presente artigo tem a finalidade de pesquisar sobre os novos 
formatos de família dentro da sociedade contemporânea brasileira, analisando os modelos 
tradicionais, expressos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e os novos 
modelos, como, por exemplo, a família homoafetiva, anaparental e a recomposta. Desta forma, 
será abordada essa pluralidade de modalidades de entidades familiares. Adotando o método de 
procedimento monográfico, a abordagem indutiva e a técnica de pesquisa bibliográfica, serão 
observadas noções jurídicas contemporâneas por meio dos posicionamentos dos tribunais e da 
legislação brasileira em vigor, principalmente a Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 e o Código Civil de 2002
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PERSEGUIÇÃO POLÍTICA, SUPRESSÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS E 
ANISTIA: O CASO DE MEMBRO DO GRUPO DOS 11 EM ITUPORANGA, SC

Joseane Fernanda Ferreira
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Em 31 de março de 1964, o Brasil sofreu um golpe de estado, que o levou ao Regime Militar. Tal 
momento da história do país, denominado de Ditadura Militar, pode ser definido como sendo 
o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Ocorreu entre 1964 e 
1985 e seus agentes cometeram graves violações de direitos humanos acobertadas pelo regime. 
As principais características desse período foram a falta de democracia; a supressão de direitos 
constitucionais; a censura; a repressão e a perseguição política. O movimento militar instalado 
fez desaparecer os conceitos de “Estado de Direito” e “Estado Democrático” que passaram a 
ser violentamente massacrados sob forte liderança do Poder Executivo. O país passou a ser 
governado por Atos Institucionais e Complementares e a ausência de uma Lei Maior refletiu 
drasticamente nos direitos e na liberdade dos cidadãos. Este artigo tem por objetivo demonstrar 
caso de perseguição política e supressão dos direitos constitucionais ocorrido na cidade de 
Ituporanga, SC, além de uma breve revisão bibliográfica. Trata-se de estudo de caso do grupo 
dos 11, instalado naquela cidade. No início da década de 60 com a militância de Leonel Brizola, 
suas proclamações chegavam aos lugares mais distantes do País, mobilizando a população em 
torno das suas ideias políticas e propostas de mudar o País. Na noite de 29 de novembro de 1963, 
Brizola utilizou seu programa para lançar um movimento de massa, com uma operacionalidade 
ágil, dotado de capilaridade para atuar em todo o território brasileiro. O movimento recebeu o 
nome de Comandos Nacionalistas ou Grupos de 11 Companheiros, mas ficou nacionalmente 
conhecido como Grupos dos 11. Em Ituporanga o grupo dos 11 foi organizado a partir da figura 
de Teófilo Álvaro Laurindo, um dos antigos militantes do PTB de Getúlio Vargas e após o golpe 
militar, já no ano de 1969, como um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB) e Presidente da Comissão Provisória de fundação daquele partido. Os membros do 
grupo dos 11 de Ituporanga foram presos acusados de querer implantar o comunismo no Brasil, 
dentro do contexto de perseguição política e supressão dos direitos constitucionais. Mais tarde, 
após privações e torturas foram soltos e anistiados politicamente. Fato interessante na sentença 
da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça foi a frase: “Reconhecer o status de anistiado 
político ao senhor Teófilo Álvaro Laurindo, com pedido de desculpas da nação brasileira”. 
A Câmara de vereadores de Ituporanga, SC, presta homenagem com a medalha da Ordem 
do Mérito Legislativo “Matias Gil Sens” a pessoas que contribuíram com o desenvolvimento 
do município. A homenagem ao senhor Teófilo foi apresentada pelo vereador Elmo Pisetta e 
aprovada pelos demais vereadores por unanimidade.

Palavras-chave: Ditadura Militar. Repressão. Perseguição Política.
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PRAZO DE REFLEXÃO E ARREPENDIMENTO DE COMPRA FEITA PELA 
INTERNET À LUZ DO CDC

Albanir Buzzi Júnior
albanir.junior@unidavi.edu.br

Saul José Busnello
saul@unidavi.edu.br

O presente trabalho acadêmico tem como objetivo discorrer sobre garantias e direitos do 
consumidor de prazo de reflexão e arrependimento de compras feitas fora de estabelecimento, 
mais especificamente pela internet. Feita a reflexão e manifestado o arrependimento dentro 
de sete dias, inexiste a obrigação de motivar ou fundamentar a desistência. O prazo legal é de 
sete dias, mas pode ser até mesmo maior caso o fornecedor informe por meio de publicidade 
na plataforma de compra, ou seja, o prazo mínimo legal pode ser estendido, se configurada a 
oferta de prazo maior para arrependimento. Como se pode constatar pela visão jurisprudencial 
a contagem do prazo inicia no recebimento da mercadoria. Os gastos com envio da mercadoria 
para devolução no caso de desistência devem correr por conta do fornecedor. Legislação especial 
também garante que o fornecedor ofereça ferramentas eficientes para que o consumidor possa 
com a mesma facilidade que comprou manifestar o arrependimento, recebida a manifestação 
da desistência o fornecedor tem a obrigação de confirmar o recebimento da desistência. Essas 
são algumas das garantias asseguradas ao consumidor, para que possa ter a oportunidade de 
igualdade com o fornecedor e que possam lhe assegurar experiências seguras, em compras 
feitas sem contato direto com o produto no ato da compra. O método utilizado para a realização 
do trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de 
dados foi feito através de pesquisa bibliográfica. O presente trabalho também está embasado 
com jurisprudência atualizada, para isso utilizou-se de decisões colegiadas, leia-se acórdãos, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).

Palavras-chave: Direito do Consumidor. Compra pela Internet. Prazo de Reflexão e 
Arrependimento.
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RECUSA A TRATAMENTO MÉDICO POR CONVICÇÃO RELIGIOSA: 
DIREITOS FUNDAMENTAIS, CONDUTA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE E 

RESPONSABILIDADE PENAL

Thuany Caroline Adriano
thuany.adriano@unidavi.edu.br

Rafael Cunha Garcia
rafael.garcia@unidavi.edu.br

Com o presente trabalho pretende-se abordar sobre a recusa a tratamentos médicos por motivos 
religiosos. O enfoque, todavia, foi dado à negação à transfusão de sangue por Testemunhas de 
Jeová. Em vista disso, far-se-á necessário elucidar o direito à vida e o direito à liberdade religiosa, 
os quais são direitos fundamentais indispensáveis para o entendimento das controvérsias que 
decorrem acerca do tema. Além destes direitos, faz-se necessário elencar o princípio da dignidade 
da pessoa humana, o qual permite que se façam as escolhas existenciais, o que, evidentemente, 
suscita diversas contradições sobre o assunto. A título de exemplo, pode-se observar que há 
defensores do referido princípio, que sustentam a tese de que uma das escolhas existenciais é a 
liberdade religiosa, e, devido a isso, defendem a impossibilidade da transfusão sanguínea, em 
razão da preponderância da liberdade. De outro lado, existem autores que destacam a relevância 
da vida, afirmando que ela sempre deverá prevalecer, independentemente de qualquer religião 
ou crença. Diante disto, vale ressaltar que o presente trabalho limitar-se-á a uma abordagem 
consoante às leis, sem menosprezar ou defender qualquer religião. Contudo, mister se fará a 
explicação desta convicção religiosa, para que seja possível compreender o que os leva a rejeitar 
o tratamento médico. Deste modo, após breve explicação do assunto supracitado, abordar-
se-á situações dissemelhantes que integram o respectivo assunto, e, questionar-se-á: como o 
profissional da saúde deverá agir frente à negação à transfusão de sangue por seu paciente? 
Em quais hipóteses o médico poderá realizar o tratamento, mesmo sem o consentimento do 
paciente? Destarte, após breve introito às formas legais relativas à recusa ao tratamento médico, 
abordar-se-á sobre a responsabilidade penal do profissional da saúde, ao agir, ou, deixar de agir, 
diante de uma situação em que seu paciente recuse o tratamento. Sendo assim, pretende-se, 
com a elaboração deste trabalho, abordar as controvérsias existentes referentes ao tema, como 
também, esclarecer como os profissionais da área da saúde deverão agir diante desta situação, para 
que não sejam responsabilizados penalmente. Além disto, busca-se ressaltar a relevância deste 
assunto, pois, apesar de haver diversas discussões sobre o tema, faz-se necessário compreender 
que todos os direitos fundamentais são de suma importância. Em síntese, o presente trabalho 
utilizará o método de investigação indutivo e a técnica adotada foi a pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Transfusão Sanguínea. Direitos Fundamentais. Responsabilidade Penal.
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REFLEXOS DA PANDEMIA NO DIREITO IMOBILIÁRIO

Leonardo Miguel Linhares Velho
linhares.velho@unidavi.edu.br

Vinicius Tomelin
vinicius.tomelin@unidavi.edu.br

Maria Clara Gomes Ressetti
maria.ressetti@unidavi.edu.br

O ano de 2020 foi atípico tendo em vista a recente situação mundial de pandemia causada 
pelo coronavírus (Covid-19). Diversos foram os impactos causados pela pandemia, que por sua 
vez influenciaram grandemente nosso mundo jurídico. Questões de ordem econômica foram 
muito relevantes, pois com a paralisação e isolamento social, diversas pessoas deixaram de 
arrecadar seus sustentos e, consequentemente, adimplir seus contratos de aluguel. Com isso, 
locatários se veem de mãos atadas quanto à obrigação de pagar aluguel, e a tendência é que 
a inadimplência cresça, caso não haja a imediata revisão dos contratos de locação comercial, 
mediante modificação das condições negociais durante o período em que perdurar a crise. 
Seria a pandemia um caso fortuito ou de força maior? O presente trabalho tem como objetivo 
abordar os principais reflexos no ramo do Direito Imobiliário durante este período de pandemia. 
Através de uma análise técnica e jurisprudencial, abordaremos questões relevantes envolvendo 
direito contratual e imobiliário, bem como as possíveis demandas jurídicas resultantes do 
descumprimento e flexibilização dos contratos de aluguel. O método utilizado na elaboração 
deste trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de 
dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica se utilizando de todo acervo da Biblioteca 
Central do Centro Universitário para Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). 
As considerações finais trazem em seu bojo os aspectos polêmicos ao tema, bem como as 
comparações com a atual aplicação de dispositivos legais, e ainda das medidas provisórias 
impostas pelo Executivo Federal referente ao tema abordado.

Palavras-chave: Direito Imobiliário. Pandemia. Direito Contratual.
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REFUGIADOS NO BRASIL

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

Diariamente milhões de pessoas migram de seu país de origem, alguns em busca de uma vida 
de qualidade, já outros o fazem na tentativa de salvar sua vida e encontrar segurança para si e 
seus familiares. Em 2018 o Brasil recebeu cerca de 80 mil solicitações de reconhecimento de 
refugiados. Logo, o presente artigo tem como objeto apresentar a forma e os requisitos para a 
solicitação de reconhecimento, bem como, os direitos dos refugiados que chegam ao Brasil em 
busca de acolhimento e segurança, independentemente da forma que se utilizam para adentrar 
ao território nacional. Sendo assim, tanto a legislação interna como a internacional irão servir de 
amparo para esses indivíduos, os quais saem de seu país de origem em busca de abrigo, já que 
se encontram em situação de risco e vulnerabilidade, além de sofrerem ameaças e perseguições, 
diferentemente dos migrantes que saem de seu país de origem por livre e espontânea vontade, 
podendo voltar a qualquer momento. Ao ingressar em solo brasileiro cabe ao refugiado expressar 
sua vontade e solicitar às autoridades competentes o reconhecimento da condição de refugiado, 
a qual deverá observar o procedimento cabível, preencher o termo de declaração e orientar 
no que for preciso. Após o preenchimento da declaração o refugiado terá suspenso qualquer 
processo de extradição, bem como terá afastado qualquer processo administrativo ou criminal 
por ter entrado de forma irregular no país. Outrossim, com o protocolo de solicitação em mãos 
fica ao refugiado reconhecida a estadia provisória, a qual se estende a seus familiares, passando 
a ter seus direitos reconhecidos conforme a Lei de migração nº 13.445 e a Convenção relativa 
ao estatuto dos refugiados. Contudo, além dos direitos os refugiados, também têm com o Estado 
deveres iguais aos nacionais para assegurar a ordem no território nacional e não criar diferenças 
entre nacionais e estrangeiros. O método de abordagem utilizado foi o indutivo e o método de 
procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi por meio da técnica da pesquisa 
bibliográfica, baseada em obras literárias, artigo científico, sites e na legislação. O ramo de 
estudo é o Direito Internacional.

Palavras-chave: Refugiados. Migrantes. Legislação Interna.
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RESPONSABILIDADE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AOS NETOS 
E PRISÃO CIVIL DOS AVÓS

João Marcos Pereira da Silva
joao.marcos@unidavi.edu.br

Ana Paula Pereira Lahutte
anapaula.lahutte@unidavi.edu.br

Sabrina Chirolli
sabrina.chirolli@unidavi.edu.br

O objeto do presente trabalho é Responsabilidade ao Pagamento de Pensão Alimentícia aos Netos 
e Prisão Civil dos Avós. O objetivo geral é analisar a responsabilidade dos avós no pagamento 
de pensão alimentícia aos netos. Possui três objetivos específicos, quais sejam: a) analisar a 
responsabilidade dos avós no pagamento de pensão alimentícia; b) discutir se há responsabilidade 
dos avós no pagamento de pensão alimentícia; c) demonstrar se há responsabilidade dos avós 
no pagamento de pensão alimentícia. O método de abordagem, a ser utilizado na elaboração 
deste trabalho foi o indutivo; o método de procedimento foi o monográfico e; levantamento 
de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. A Constituição Federal garante a 
todos os brasileiros, sejam natos ou naturalizados, que vivam com dignidade em todo território 
brasileiro, assim, é assegurando àqueles que necessitam de prestação alimentícia para manter 
sua subsistência, o direito de recorrer ao judiciário caso não tenha seu direito atendido por 
aquele que por lei é obrigado a prestar os alimentos. A obrigação de prestar alimentos está 
relacionada ao vínculo de parentesco entre certas pessoas as quais estão definidas no Código 
Civil de 2002. De forma mais restrita, os pais, primeiramente, têm o dever/obrigação de manter 
a subsistência de seus filhos, pois está diretamente relacionada ao poder familiar predominante 
entre a relação entre eles. Quando o genitor deixar de pagar por mera liberalidade, a legislação 
brasileira permite que seja utilizada algumas formas de coerção para que o devedor seja 
compelido a pagar, e em caso mais extremo pode ter sua prisão decretada. Ocorre que em 
alguns casos, quando os genitores deixam de satisfazer a obrigação, estando ausentes ou 
impossibilitados de satisfazer a obrigação, seja por falta de condição financeira para pagar a 
totalidade da pensão ou até mesmo a metade, a legislação civil brasileira, inclusive existem 
precedentes dos Tribunais Superiores, autoriza chamar os ascendentes em grau mais próximo 
para complementar o pagar a totalidade do encargo, ou seja, os avós. Veja-se, nestas situações o 
objetivo é assegurar que o menor, enquanto impossibilitado de prover sua própria subsistência, 
seja amparado, garantindo o mínimo existencial para preservar o princípio da dignidade da 
pessoa humana. Neste sentido, para que os avós sejam obrigados a arcar com a totalidade ou 
parcialidade do encargo, os genitores, responsáveis principais, devem estar impossibilitados ou 
ausentes para contribuir com os sustentos dos filhos, não estando presentes estes requisitos, não 
há de se falar em responsabilidade avoenga ao pagamento de pensão alimentícia. Presentes os 
requisitos para chamar os avós a prestar alimentos, este serão acionados para integrar no polo 
passivo da demanda de forma subsidiária.

Palavras-chave: Alimentos. Avós. Responsabilidade.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPREGADORA EM CASO DE ACIDENTE DE 
TRABALHO

Caio Figueiredo da Mota
caiofm4@unidavi.edu.br

Vitor Hugo Rodrigues
vitor.rodrigues@unidavi.edu.br

Lucas Figueiredo da Mota
lucas.mota@unidavi.edu.br

O presente tema de Ciepe que abrange a área do Direito do Trabalho tem como objetivo 
examinar a responsabilidade civil da empregadora, em caso envolvendo acidente de trabalho, 
com ênfase no julgamento do Recurso Extraordinário 828040 Distrito Federal, que firmou 
tese de repercussão geral sobre o assunto. Para isso, desde logo, entendendo a conceituação 
dada ao fato danoso representada pelo acidente de trabalho, que é todo aquele acidente que 
ocorre dentro ou a serviço da empresa empregadora, representado por elementos típicos como 
imprevisibilidade, imprudência ou negligência, ao mesmo tempo, que o presente trabalho busca 
destacar as diferentes modalidades de acidente do trabalho, como os acidentes típicos, as doenças 
ocupacionais e profissionais do trabalho, além dos acidentes de trajeto que constantemente vêm 
tendo sua matéria de fato sendo alterada; após a distinção das modalidades de acidentes, o 
trabalho adentra na responsabilidade civil dos empregadores nos casos de acidente de trabalho, 
que pode ser elemento gerador do dever em indenizar as vítimas, por parte da empregadora, 
para isso, analisando se o caso específico trata-se de uma responsabilidade subjetiva ou 
objetiva, passando pelos elementos que a doutrina e a jurisprudência utilizam-se para excluir a 
responsabilidade do empregador; e, por fim, examinou-se a inovação trazida com a tese firmada 
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 828040, que confirmou a responsabilidade 
objetiva nos acidentes de trabalho que envolvam atividades de risco, entendendo a teoria do 
risco englobada pelo novo entendimento, o método escolhido foi o método indutivo, através de 
fontes bibliográficas, com base em doutrina, jurisprudências e artigos científicos.

Palavras-chave: Acidente de Trabalho. Direito do Trabalho. Responsabilidade Civil.
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RESPONSABILIDADE DOS GENITORES ACERCA DOS ATOS PRATICADOS 
PELO FILHO EMANCIPADO

Ana Carolina Dobbert de Oliveira
anadobbert@unidavi.edu.br

Amanda Neuber
amandaneuber@unidavi.edu.br

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a responsabilidade por parte dos genitores 
mesmo após a emancipação dos filhos. O método de elaboração é o indutivo, de procedimento 
o monográfico, o levantamento de dados foi realizado através da técnica de pesquisa 
bibliográfica, pois a mesma oferece meios que auxiliam na definição e resolução dos problemas 
já conhecidos. Com a emancipação, instituto previsto no art. 5º, parágrafo único do Código 
Civil, ocorre a aquisição, pelo menor de 18 anos, da plena capacidade civil. Sabe-se que um 
dos efeitos desse instituto é a extinção do poder familiar, em consonância com o art. 1.635, 
inc. II da mesma legislação. Porém, há de se destacar que mesmo com a cessação do referido 
poder, os genitores ainda podem ser responsabilizados por determinados atos praticados pelo 
adolescente. Se tem, por regra, que os pais serão responsáveis pelos atos praticados pelos filhos 
menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, conforme arts. 932, inc. I, e 
933 do Código Civil, o que não se aplica ao adolescente emancipado, já que com a emancipação 
o filho adquire a possibilidade de praticar todo e qualquer ato da vida civil, tendo como 
consequência a responsabilização do próprio menor por qualquer destes praticados. Ocorre que, 
há grande divergência no mundo jurídico acerca dessa responsabilidade dos atos praticados pelo 
emancipado, com a existência de correntes doutrinárias diversas. A primeira corrente, que visa 
dar maior segurança à vítima do ato praticado, alega a distinção entre emancipação e maioridade 
legal, informando que, com base nisso, a responsabilidade dos genitores não pode ser alterada, 
confirmando o disciplinado no art. 932, inc. I do CC. Por outro lado, uma segunda corrente, que 
preocupa-se na proteção dos genitores, afirma que os pais não podem ser responsabilizados por 
esses atos, informando uma equiparação entre maioridade e emancipação, já que esse segundo 
instituto rompe todos os laços do poder familiar, fazendo com que haja a inexistência do dever 
de educar e vigiar, logo, com que exista somente a responsabilidade do adolescente. Para uma 
terceira corrente, só existirá responsabilidade dos genitores, quando, o instituto da emancipação 
se der de maneira voluntária. Por fim, se salienta que, atualmente, o entendimento dos julgados 
do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido da terceira corrente apresentada, onde, no 
Ag. 1.239.557, restou definido que os genitores podem ser responsabilizados solidariamente 
pelos atos praticados pelo menor emancipado voluntariamente, haja vista essa modalidade de 
emancipação, diferentemente da legal, não excluir a responsabilidade dos pais.
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TRANSGÊNEROS E A PREVIDÊNCIA SOCIAL: UMA ANÁLISE ACERCA DO 
ENQUADRAMENTO DOS SEGURADOS QUE ALTERAM SEU GÊNERO PARA A 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA

Amanda Letícia Feifarek
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O objetivo do presente trabalho é analisar os requisitos necessários para a concessão do benefício 
previdenciário de aposentadoria aos segurados que alteram seu gênero. O método de abordagem 
utilizado é o indutivo, o procedimento adotado foi o monográfico e a técnica de pesquisa aplicada 
foi, especialmente, a bibliográfica. Este trabalho faz a verificação de como, efetivamente, 
se enquadram os transgêneros para o requerimento de aposentadorias perante a previdência 
social e qual os requisitos devem preencher para terem o benefício concedido. Para tanto, os 
objetivos específicos da presente pesquisa são: contextualização e introdução, com utilização 
de elementos históricos, dos conceitos necessários e das conquistas dos cidadãos transgêneros; 
análise da normatização e do reconhecimento dos direitos dos transgêneros, a partir de breves 
considerações acerca da proteção jurídica no âmbito internacional, e o desenvolvimento da 
proteção jurídica dos transgêneros no âmbito nacional, apresentando a legislação pertinente, de 
modo mais aprofundado; apresentação da evolução histórica da previdência social, e da legislação 
previdenciária, com ênfase nos dispositivos que regulamentam o benefício previdenciário de 
aposentadoria, e seus distintos modos de concessão, verificando a omissão quanto aos requisitos 
para transgêneros; e, enfim, através de avaliação doutrinária e jurisprudencial, apontamento 
dos reflexos da alteração do gênero e verificação do enquadramento da aposentadoria dos 
transgêneros. A conclusão desta pesquisa expõe alguns relevantes fatores, como a condição 
de que a desburocratização da alteração de gênero é recente, tendo ocorrido apenas com o 
julgamento da ADI 4.275, que concedeu aos transgêneros a possibilidade de realizar a alteração 
diretamente no Registro Civil, não mais apenas por meio de decisão judicial; nesse aspecto, vê-
se que, muitos transexuais que anteriormente não buscavam seu direito devido ao dificultoso 
processo, agora alterarão seu nome e gênero no cartório. Nesse mesmo sentido, embora ainda 
não se vislumbre a formação de precedentes Jurisprudenciais no regime geral da previdência 
social, nem orientação Administrativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), infere-se 
que o entendimento doutrinário majoritário se dá no sentido de que os requisitos exigidos dos 
transexuais devem ser aqueles correspondentes ao gênero que o segurado se identifica quando 
do requerimento administrativo.
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TRIBUNAL DE NUREMBERG: AS ORIGENS DO TRIBUNAL PENAL 
INTERNACIONAL

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

Nazismo. Marca deixada pela Segunda Guerra Mundial, apogeu do renascimento moderno, 
rompiam-se as fronteiras para um mundo dualista sem normas penais internacionais. Findo 
o conflito, havia sede por justiça no mundo, fazendo-se necessária a instauração do que ficou 
conhecido como Tribunal de Nuremberg, onde passaram 22 acusados. Os nazistas. Com a 
queda do III Reich, iniciou-se uma caçada sedenta pela queima de um culpado para os ocorridos 
durante a guerra. Os Aliados criaram o Tribunal de Nuremberg visando atingir a justiça pelos 
mortos, embora não pudessem alcançá-la plenamente, pois somente cobiçavam suas vinganças. 
Dessas raízes, incidiu uma nova ordem no Direito Internacional. Deveras, o resultado desse 
evento se materializou no reconhecido Tribunal Penal Internacional, responsável pelo veredicto 
nos delitos bárbaros e cruéis que afrontem princípios velados pela comunidade internacional. 
Atentando-se aos preceitos norteadores, é questão absoluta entender que as matrizes do TPI 
beberam intensamente dos princípios fundantes da Corte de Nuremberg. Além disso, é essencial 
destacar que a relação está difundida no estatuto do TPI, onde encontram-se, por exemplo, 
nos Arts. 5º ao 8º a descrição de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, 
pilares na Corte dos Aliados. Noutra cláusula, especificamente no art. 27, o supracitado estatuto 
determina que não há isenção da lei para o incriminado, levando em conta a relevância de seu 
cargo, outra inspiração para o futuro TPI. Exemplo da aplicação do preceito no Tribunal de 
Nuremberg foi o julgamento de Hermann Göering, oficial sucessor imediato de Hitler. O fato 
é um marco jurídico, uma vez que, apenas após incontáveis mortos, percebeu-se a necessidade 
de julgar delitos que ultrapassavam fronteiras. Viu-se a conveniência de uma tipificação penal, 
ausente e inconcebível até 1945, embora se verificassem esparsas referências, não se previam, de 
fato, ilícitos penais dessa natureza. A influência sobreveio de modos mais subjetivos, por meio 
de erros cometidos na corte de resolução nazista, os quais foram corrigidos posteriormente. A 
exemplo, menciona-se a ocorrência de um tribunal de exceção, sem qualquer imparcialidade, 
conforme lido nas entrelinhas de seu estatuto. Não houve a devida observância do princípio de 
reserva legal, já que a tipificação dos crimes, que embasaram a acusação inexistia até então. É 
possível mencionar inúmeros problemas identificáveis no Tribunal de Nuremberg, porém, sua 
importância é inegável, um verdadeiro emblema para a ascensão do setor criminal internacional, 
de onde se desenvolveu a intolerância perante condutas bárbaras em tempos de conflito. Para a 
concretização do artigo, em questões metodológicas, utilizou-se a base de dados bibliográfica, 
com elaboração monográfica e especificações do método indutivo. Sendo concluso, portanto, a 
inegável magnitude do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, ainda que tenha carecido ao 
fartar a penúria pela justiça, glorificou-se pelo estopim de um novo Direito Penal Internacional.
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER E A 
ANÁLISE QUANTO À POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO

Tayla Cristina da Silva Guchert
tayla.guchert@unidavi.edu.br

Franciane Hasse
francianehasse@unidavi.edu.br

O presente trabalho tem como objeto a análise da possibilidade, com fundamento na legislação 
brasileira, de eventual reparação de danos morais à mulher que foi vítima de violência 
obstétrica. Possibilita-se, por meio desse estudo, verificar a transformação do parto de um evento 
essencialmente feminino para um ambiente hospitalar, com inúmeras intervenções médicas. 
Sabe-se que a violência obstétrica é um tema pouco debatido no Brasil e que pode ser definida 
como a violência sofrida pela parturiente, antes, durante e após parto. Faz-se necessário auxiliar 
as mulheres para que a identifiquem, tendo em vista seus efeitos físicos, psicológicos e sexuais. 
Por fim, ainda que haja tantos movimentos que visam o fim da violência contra a mulher, 
verificando-se que a violência obstétrica ainda ocorre e viola os direitos reprodutivos e sexuais, 
bem como fere o direito de decisão sobre o próprio corpo, o que se entende como um desrespeito 
ao conjunto de direitos inerentes da mulher, é necessário verificar a possibilidade, por meio da 
responsabilidade civil, de uma eventual indenização. Para isso, após a análise dos entendimentos 
jurisprudenciais proferidos pelos Tribunais de Justiça do Estado de Santa Catarina, São Paulo 
e Paraná, verificou-se que as Cortes Estaduais possuem entendimentos divergentes acerca 
da temática. Isso porque, foram proferidas decisões no sentido de que é possível a fixação e 
compensação pelas práticas de violência obstétrica, desde que devidamente comprovadas. No 
entanto, averiguou-se que alguns julgados resistem em reconhecer os danos causados pelos 
procedimentos durante o parto, ainda que estes procedimentos não sejam necessários, com 
o não reconhecimento da violência obstétrica e fixação de danos morais. Nas considerações 
finais demonstra-se a possibilidade de socorrer-se de institutos jurídicos, especificamente da 
responsabilidade civil, para a reparação pecuniária dos danos sofridos nos casos de violência 
obstétrica. O método de abordagem utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo e o 
método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi por meio da técnica 
da pesquisa bibliográfica. O tema compreende a área de Responsabilidade Civil.
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A INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM 
IDOSOS

Sergio Goetten de Lima
sergiogoetten@gmail.com

Ivana Schmidt Rossini
rossini@unidavi.edu.br

Joao Marcos Misfeld
rossini@unidavi.edu.br

O envelhecimento é hoje um fenômeno universal. O processo de envelhecimento do ser humano 
tem sido foco de atenção crescente por parte de cientistas, na medida em que a quantidade 
de indivíduos que chega à terceira idade aumenta e, por decorrência, faz com que tanto os 
comprometimentos da saúde característicos desse período quanto os vários aspectos relativos 
à qualidade de vida dessa população sejam objetos de preocupação e de estudos. Trata-se de 
um processo multidimensional e multidirecional, pois há uma variabilidade na magnitude das 
mudanças (ganhos e perdas) em diferentes características em cada indivíduo e entre indivíduos. 
O envelhecimento é considerado a fase final de um todo que é a vida, é um processo progressivo 
e inevitável, caracterizando-se pelo declínio das funções orgânicas com diminuição gradativa 
da capacidade funcional em relação ao tempo. A população idosa vem aumentando e um 
olhar mais criterioso para o idoso na busca de uma melhor qualidade de vida, buscando um 
envelhecimento com independência e autonomia. Este é um estudo de revisão de literatura 
onde foram utilizados estudos publicados em língua portuguesa nas bases de dados Scielo e 
Google Acadêmico e tem como objetivo verificar a influência da prática do exercício físico 
sobre quedas em idosos. Observou-se que o envelhecimento está associado à redução de massa 
muscular e óssea e com a perda de equilíbrio e coordenação motora, o que pode aumentar 
o risco de quedas em idosos, e que a prática do exercício físico influencia positivamente na 
melhora das capacidades físicas do idoso para desenvolver melhor suas atividades funcionais.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS E OPERACIONAIS DO ESTUDO AMBIENTE 
SAUDÁVEL1

Jaqueline Laurindo
jaqueline.laurindo@unidavi.edu.br

Francielle Zeni
francielle.zeni@unidavi.edu.br

Giovane Pereira Balbé
gbalbe@unidavi.edu.br

Descrever o plano amostral, aspectos operacionais e estratégias utilizadas no Estudo Ambiente 
Saudável (EAS). O EAS é uma denominação da pesquisa intitulada “A influência da atividade 
física, comportamento sedentário e do ambiente do bairro na obesidade em idosos de Rio do 
Sul”. Trata-se de um estudo transversal comparativo realizado de 2019/2020. A investigação 
foi conduzida por meio de entrevista face a face, organizada quanto às características 
sociodemográficas, saúde e comportamental. Além disso, adotou-se o acompanhamento de 30 
dias consecutivos para avaliar a atividade física, o comportamento sedentário (por meio de 
acelerometria) e as características do ambiente do bairro (mediante localização geoespacial com 
uso de um receptor Global Position System - GPS). Medida de obesidade ocorreu pelo ponto 
de corte do Índice de Massa corporal (IMC). A população do estudo foi de aproximadamente 
250 participantes de grupos de atividade física e da comunidade atendidos pelas secretarias de 
Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social do município de Rio do Sul. Foram excluídos 70 
indivíduos por serem do sexo masculino (n= 12) ou por não apresentar idade entre 60 a 70 anos 
(n= 58). A amostra foi selecionada de forma intencional por acessibilidade e contou com 181 
mulheres idosas com média de idade de 64,9 anos (±2,64). A taxa de recusa foi de 49,7% (n= 
90) alegando falta de interesse ou por não querer assumir outro compromisso e 14,9% (n= 27) 
não foi possível contato pessoal ou telefônico. A amostra final contou com 64 idosas (35,3%) 
divididas em Grupo Não-Obeso (GNO; IMC <27,00 kg/m²) com 43,8% (n= 28) e Grupo Obeso 
(GO; IMC > 26,9 (kg/m²) com 56,2% (n= 36). A taxa de desistência durante o estudo foi de 
50% (n= 32), com 40,6% (n= 26) de abandono nos primeiros sete dias de acompanhamento e 
9,4% (n=6) após 21 dias de avaliação. Essa desistência foi elevada (62,4%, n= 20) nas coletas 
realizadas após o início de pandemia da Covid-19. Para a validação de dados quanto ao uso de 
acelerômetro adotou-se o uso mínimo de quatro dias por semana, sendo um de final de semana 
e com duração diária mínima de 10 horas. Constatou-se uma perda amostral de 6,3% (n=4) 
quanto ao uso de acelerômetro. Destaca-se como aspectos operacionais as visitas semanais na 
residência das participantes para troca dos equipamentos (acelerômetro e GPS), bem como, 
o acompanhamento semanal com ligações no segundo e quinto dia de uso na semana, para 
controle de qualidade das coletas. O estudo apresenta caráter inovador, no entanto, constatou-se 
alta taxa de desistência quanto às medidas de atividade física, especialmente nos primeiros sete 
dias de acompanhamento, embora tenha adotado estratégias para auxiliar na aderência.
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BADMINTON SOCIAL

Rafael Cristiano Reinicke
rcreinicke@gmail.com

Sarita Martins Camiña Reinicke
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Thiago Guilherme da Silva
thiaguilherme22@gmail.com

O Badminton é um esporte que teve origem na Índia, no século XIX, e hoje é um dos esportes 
mais praticados no mundo, sendo popular em países como Índia, China, Japão e Indonésia. No 
Brasil, no entanto, é um esporte ainda não tão difundido. Sua prática envolve quadra, peteca e 
a raquete, e o objetivo principal é fazer com que a peteca caia no solo da quadra do adversário, 
passando-a por cima da rede, ou que o adversário a devolva fora dos limites da área de jogo. 
No município de Ibirama o esporte tem se desenvolvido desde o ano de 2011, através de um 
projeto de extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), sendo oferecidas 
atividades de prática esportiva para a comunidade, demonstração e disseminação nas escolas, 
além de capacitações para professores de educação física. O projeto de extensão deu origem 
à Associação Ibiramense de Badminton (IBAD), que hoje conta aproximadamente com 80 
participantes, desde os 6 aos 60 anos. O clube foi a 2ª melhor equipe estadual no ano de 2019, 
e já participou de diversas competições estaduais, nacionais e internacionais. No ano de 2019, 
o IBAD desenvolveu, na Escola de Educação Básica Tancredo Neves, no bairro São Miguel, 
o Projeto “Badminton Social”, realizado com recursos oriundos do Fundo para a Infância 
e Adolescência (FIA) do município de Ibirama, durante os meses de março a novembro. O 
objetivo do presente trabalho é relatar as ações desenvolvidas durante os meses de março a 
novembro de 2019. No total, 87 crianças, de 6 a 14 anos, participaram do projeto, que acontecia 
todas as quintas e sextas-feiras, com atividades específicas para estimular as habilidades e a 
coordenação motora necessárias à prática do badminton. Além do trabalho com as crianças, o 
projeto também promoveu momentos chamados “badminton da família”, quando os pais das 
crianças foram convidados a participar das atividades junto com seus filhos. Foram realizadas 
ainda avaliações antropométricas e, por se tratar de uma comunidade em vulnerabilidade 
social, questionários de autoestima, envolvimento paterno e competência social também foram 
realizados. Todos os materiais disponibilizados pelo projeto foram repassados para a escola, para 
que os professores possam dar continuidade ao trabalho desenvolvido, utilizando a modalidade 
para o desenvolvimento de habilidades motoras e de socialização.
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BOCHA PARAOLÍMPICA: UMA EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA NO MUNICÍPIO 
DE CURITIBA-PR

Antonio Luis Fermino

antonioluisf@gmail.com

A participação de um indivíduo em um grupo social pode acarretar em diferentes fatores 
que contribuem ou não para o seu desenvolvimento. Estes fatores podem estar relacionados 
a aspectos físicos, psicológicos e sociais, uma vez que a troca de experiências promovidas 
nestes grupos se torna importante coadjuvante na vida do indivíduo. Neste sentido, procurei 
compreender: quais os significados da participação em uma equipe de bocha paraolímpica? 
Como um meio de alcançar e responder ao questionamento geral do trabalho foi preciso 
investigar: a) quem são as pessoas que participam do grupo e quais seus interesses na prática 
da modalidade? (b) quais as barreiras enfrentadas pelos participantes? (c) de que maneira 
a participação na equipe contribuiu para a construção de uma identidade atlética? O aporte 
metodológico da pesquisa foi a etnografia, que por sua vez, possibilitou uma imersão profunda 
no campo de pesquisa. Os participantes foram os membros da equipe de bocha paraolímpica da 
Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP), somando um total de 30 participantes. 
O acompanhamento do grupo se deu semanalmente durante os treinos e em eventos esportivos 
em âmbito local, regional e nacional entre agosto de 2017 e setembro de 2018. Em síntese, foi 
possível perceber que ao longo da participação no grupo, os atletas revelaram uma mudança 
positiva de sua autopercepção em relação ao seus corpos e suas capacidades. Isto acarretou 
na melhoria da autoestima, bem como um empoderamento deles, tanto no esporte quanto em 
outras instâncias de suas vidas. A participação familiar no contexto da bocha se apresentou 
como um fator positivo para o desenvolvimento dos atletas na modalidade. A família também 
foi importante no sentido de ajudá-los no enfrentamento de barreiras e para a permanência e 
desenvolvimento deles no esporte. Os participantes destacaram que por estarem na equipe, eles 
tinham a possibilidade de viajar, conhecer novos lugares e pessoas do círculo esportivo. Isso se 
tornou um benefício importante para os atletas e acompanhantes, uma vez que a socialização 
contribuia não só para o aumento dos laços sociais, como também favorecia uma autopercepção 
mais positiva e uma atitude emancipatória.
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CORRIDA INTERVALADA E CONTÍNUA PARA AUMENTO DE VO2 MÁXIMO: 
ESTUDO DE CASO

Timóteo Spredemann
timoteospr@unidavi.edu.br

Luis Otávio Matsuda
matsuda@unidavi.edu.br

O VO2 máximo é a quantidade de oxigênio máxima que uma pessoa pode captar e transportar 
para as células e transformar em energia. Portanto, quanto maior o seu Vo2 Máximo, melhor 
seu desempenho em exercícios de predominância aeróbia e menor seu desgaste e economia de 
energia em comparação a outra pessoa. Existem alguns métodos que se mostram muito eficazes 
como a corrida de 12 minutos de Cooper, corrida de 1.000 metros de Matsudo entre outras. Sabe-
se que o Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) se encontra em muita evidência 
ultimamente, e de acordo com os dados encontrados em nossa pesquisa, o treino aeróbio pode 
aumentar o Vo2 máximo de uma pessoa sedentária de 10% a 20%. O objetivo é averiguar se 
o HIIT é eficaz no aumento de Vo2 máximo em um período de seis semanas em um indivíduo 
ativo. Metodologia: para a confecção deste estudo de caso foi feita uma revisão bibliográfica 
sobre o tema em livros de fisiologia e bases de dados online como: SciELO, PubMed e Google 
Acadêmico. O sujeito no qual foi aplicado o treinamento foi uma mulher de 21 anos da 5ª fase 
de Bacharel em Educação Física da Unidavi. De acordo com o IPAQ (2007), ela é um indivíduo 
ativo, porém, não realizava nenhum treinamento físico antes do estudo. Foi aplicado a ela um 
treinamento de seis semanas de HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade, em inglês), 
bem como corridas contínuas e caminhadas nos dias de descanso. Conclui-se, então, que o 
treinamento intervalado de alta intensidade juntamente com o treino aeróbio contínuo, pode 
sim, causar uma boa melhora de Vo2 Máximo em indivíduos não treinados. Houve também 
resultados positivos na diminuição da FC após a intervenção de treinamento aeróbio. A pressão 
arterial manteve-se a mesma antes e após o treinamento 100/60, e houve uma diminuição do 
peso corporal em 2kg. Considerações: nossos dados corroboram os dados mostrados pelos 
artigos pesquisados, havendo mesmo que em menor tempo de treino que o utilizado pelos 
autores melhora no Vo2 máximo e melhora no débito cardíaco da atleta em pouco mais de um 
mês de treinamento HIIT e trote contínuo, bem como a diminuição do peso corporal, o que pode 
implicar em aumento de massa muscular e diminuição de gordura corporal.
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DOCÊNCIA COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE 
PANDEMIA
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A pandemia Covid-19 afetou a educação de maneira geral, referindo-se à educação infantil, 
os professores no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas vivenciaram a docência 
compartilhada, pensando em propostas conjuntas para que as crianças permanecessem brincando 
mesmo fora do contexto escolar. A docência compartilhada é um termo que cada vez mais se faz 
presente nas instituições de ensino, cujo objetivo é compartilhar as práticas docentes tornando o 
ensino mais significativo. Compartilhar exige a cooperação e articulação entre os profissionais, 
para que as estratégias e as ações pedagógicas sejam ampliadas e vivenciadas, na perspectiva 
de diversificar as possibilidades de aprendizado da criança, tornando-a protagonista do ensino. 
Nesse sentido, o objetivo deste estudo é relatar as brincadeiras e as estratégias utilizadas 
por duas professoras de Educação Física atuantes na educação infantil em conjunto com as 
pedagogas e auxiliares de sala em tempo de distanciamento social da rede municipal de ensino 
de Florianópolis, Santa Catarina. Para tanto, as professoras ampliaram os seus conhecimentos 
sobre os núcleos de ações pedagógicas que fazem parte da proposta curricular da educação infantil 
da rede municipal de Florianópolis, sendo eles as Relações Sociais e Culturais; as Linguagens: 
Linguagens Oral e Escrita; Linguagens Visuais; Linguagens Corporais e Sonoras; e as Relações 
com a Natureza: manifestações, dimensões, elementos, fenômenos físicos e seres vivos. Para os 
planejamentos e discussões as professoras fizeram uso do Google Meet, WhatsApp e Facebook. 
Dentre as propostas, relacionadas às brincadeiras elencadas para o tempo de pandemia, pode-
se destacar os brinquedos não estruturados utilizando folhas de papel, tecidos e materiais 
recicláveis, as brincadeiras utilizando elementos da natureza, utilizando folhas, pedras e terra, 
as brincadeiras com luz e sombra, utilizando lanterna ou celular fazendo formatos de animais 
com as mãos, as brincadeiras de música e coreografia, como a música pomar, o circo chegou e 
vamos jogar bola, a brincadeira com bola de meia, as brincadeiras circenses, a brincadeira das 
sensações, além de contações de histórias e entregas de cartas, onde as professoras trabalharam de 
maneira integrada, compartilhando desde os momentos de planejamento, execução, e avaliação 
das suas propostas. Desta maneira, as professoras conseguiram aproximarem-se das famílias 
e trazer para as crianças brincadeiras que são realizadas na creche, tendo como resultados, 
curtidas e comentários das famílias nas redes sociais dos núcleos de educação infantil em que 
atuam, demonstrando que as crianças sentem falta do ensino presencial, mas que conseguiram 
se divertir em casa com as sugestões das docentes, ampliando e diversificando o repertório 
cultural. Portanto, ficou evidente que por mais que as professoras tenham tido barreiras com 
o trabalho remoto, a docência compartilhada foi vivenciada e crianças e famílias mesmo à 
distância foram beneficiadas e “assistidas”.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO 
INFANTIL: REPRESENTAÇÕES DE CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE

Thaís Rodrigues de Almeida
takaprofe@gmail.com
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Franciane Maria Araldi
franciane.m.araldi@hotmail.com

A formação teve como foco problematizações que emergem do contexto escolar envolvendo 
os discursos acerca de corpo, gênero e sexualidade das crianças e dos próprios docentes. 
Tais questões provêm da análise crítico reflexiva de situações vivenciadas cotidianamente 
nos processos educativos, e refletem a preocupação em articular teorizações advindas das 
epistemologias feministas na busca por fomentar propostas e efetivas práticas pedagógicas 
numa visão transformadora acerca dessas temáticas. Nesse sentido, voltar o olhar para os 
discursos envolvendo gênero e sexualidade, os quais instituem relações de poder, capazes de 
produzir hierarquias no meio escolar. Buscou-se como objetivos a sensibilização dos docentes 
atuantes nesta etapa de ensino, a apresentação dialogada de conceitos, a reflexão a partir de 
exemplos das suas práticas cotidianas. A formação foi constituída por encontros mensais, 
realizados na hora atividade, a metodologia adotada era de exposição dialogada de conceitos 
e as representações de corpo, gênero e sexualidade, a produção das diferenças, o trabalho 
com a diversidade no contexto escolar, e a valorização das experiências cotidianas trazidas e 
relatadas pelas educadoras presentes. Ao final dos encontros eram compartilhados materiais, 
assim como realizávamos a avaliação e articulação de propostas para o desenvolvimento das 
temáticas abordadas na comunidade escolar. O estímulo inicial ocorria através da percepção 
do quanto os discursos e manifestações das questões relacionadas a gênero e sexualidade 
estavam presentes nas práticas cotidianas na escola, frequentemente determinadas atividades/
brincadeiras/brinquedos, eram rotuladas pelas próprias crianças como exclusivas para meninos 
ou meninas, e aqueles(as) que não se reconheciam nas atividades e espaços eram considerados 
“diferentes”, experienciando uma série de estratégias estipuladas por seus pares, colegas de 
turma, para readequarem-se às expectativas normatizantes. Tal observação e constatação 
de que semelhantes situações ocorriam mesmo em diferentes turmas e unidades de ensino, 
estimulava questionamentos sobre: quais discursos relacionados às produções de feminilidades 
e masculinidades envolvendo as práticas educativas eram vigentes e norteadores para os 
determinados contextos? Aqueles/as que insistiam em não compartilhar das mesmas atividades 
dos(as) colegas, escapando às normas, acabavam por possuir identidades marcadas? Como as 
educadoras deveriam agir? Questões estas, fomentaram a necessidade de discutir e planejar 
ações que ampliassem as perspectivas, visando a desnaturalização de representações de corpo, 
feminilidades e masculinidades. Refletir sobre os discursos envolvendo gênero e sexualidade, 
denota adentrar num campo imerso em relações de poder, onde os silêncios e a negação destas 
temáticas na base das propostas curriculares têm muito a nos dizer enquanto lugar de disputas 
por representações. Muitas vezes, os embates sugerem quem está autorizado a falar sobre 
determinados conteúdos, posicionando-se em uma linha tênue, questionando até que ponto 
distinções de gênero, orientação sexual e suas classificações/hierarquizações afetam a produção 
das diferenças entre os sujeitos.
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FUTEBOL PROFISSIONAL: LEIS E NORMAS QUE REGULAMENTAM OS 
PROCESSOS DE SELEÇÃO DE CRIANÇAS

Volmar Ferrari Bonaldo
volmarbonaldo@unidavi.edu.br

Emanuele Passos Bonaldo
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Lucas Martins
lucas.martins@unidavi.edu.br

Na letra da música “’É um jogador de futebol” do autor Samuel Rosa, um trecho revela uma 
realidade, “quem não sonhou em ser um jogador de futebol?” O futebol é um esporte popular, 
seja profissional ou uma simples brincadeira, sempre está cheio de expectativa e paixão, seja 
pela vitória ou pela vontade de jogar. Porém o sonho e a realidade nem sempre acontecem de 
forma positiva. Este esporte, ao longo do tempo, tem mostrado que muitas vezes não é justo 
e precisa ser analisado e criticado em suas consequências. Uma das formas de incentivar a 
praticar, gostar do futebol, tem sido a carreira profissional. Histórias de várias crianças que 
buscam ser profissionais como jogadores de futebol são comuns, são tantas, e no mundo todo, 
principalmente em pessoas de população mais pobre, tentando pelo futebol, transformar da 
noite para o dia, uma mudança na vida econômica, tornando-se rico, popular e com status na 
sociedade. A carreira inicial tem sido muito cruel e injusta com muitos, pois geralmente os 
treinamentos e as escolhas de crianças para o futebol profissional começam cedo, em vários 
casos com menos de dez anos de idade. As transações envolvendo crianças com talento, e 
a expectativa de profissionalizá-las, aumenta a cada dia, pois há uma procura por jogadores 
talentosos, que consigam dar espetáculos em jogos de futebol. Então como ficam os que não 
conseguem chegar a ser profissional? A infância, adolescência e juventude, substituídas por 
horas de treinamentos, que afastam da família, da escola, da vida social entre outras privações, 
as carreiras interrompidas por leões e outros acidentes graves, em alguns casos perdendo 
a vida. É de conhecimento que nem todos os selecionados conseguem alcançar o sonho de 
ser um jogador profissional. Este estudo busca analisar as leis e normas que regulamentem a 
iniciação precoce no futebol e a negociação de crianças. Especificamente buscamos saber se 
entidades que promovem o futebol regulamentam e controlam estas negociações, também se 
os pais, professores ou técnicos e empresários seguem regras e normas para a realização deste 
processo de formação. Este trabalho será realizado através de uma revisão bibliográfica, onde 
serão pesquisados livros, documentos e publicações deste assunto específico. Surgem algumas 
hipóteses sobre a realização deste trabalho: primeiro suspeitamos que não existem leis e normas 
específicas sobre o processo de seleção de todas as etapas desta carreira inicial. Segundo não 
há uma preocupação com a criança em todas as suas etapas de formação até a fase adulta, não 
sendo previsto a possibilidade de não se tornar profissional e suas consequências. A terceira 
hipótese é de que não há responsabilidades para os envolvidos neste processo, e estes vendem 
um sonho, que na grande maioria já se sabe que não será alcançado.
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FUTEBOL: CONHECIMENTO DE FATOS HISTÓRICOS QUE MUDARAM O JOGO
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O futebol é o esporte mais popular do mundo, e cada vez mais aumenta o seu número de 
praticantes e espectadores. Diante desta constatação, é importante entender a sua história e 
os fatos que marcaram e marcam as mudanças deste esporte. Desde o começo do futebol, 
da sua origem, das diferentes práticas pelo mundo que se assemelhavam ou tinham regras e 
movimentos que estimulavam a formação do futebol, até o considerado início na Inglaterra 
com a formalização através da primeira associação de futebol, a “The Football Association” 
em Londres, Inglaterra, em 1863. A partir deste período começam a ser estabelecidas novas 
regras, sistemas de jogo e estratégias de treinamentos, consequentemente, a profissionalização. 
O Brasil tem uma ligação cultural com o futebol de tal forma que é quase impossível encontrar 
alguém que não saiba nada sobre o futebol, ou tenha alguma ligação com o mesmo, seja como 
praticante, como torcedor ou espectador. A programação dos canais de televisão, do rádio e 
atualmente as opções de internet, estão cada vez mais preenchidas com o futebol, através de 
jogos, programas esportivos com debates e com notícias. O objetivo deste trabalho é entender 
o quanto os praticantes, torcedores e espectadores sabem sobre fatos que marcaram a história 
deste esporte, sob o ponto de vista de regras e sistemas de jogo. Especificamente buscamos 
compreender o entendimento dos acadêmicos do curso de Educação Física Bacharelado e/
ou Licenciatura do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale (Unidavi), 
se conhecem sobre a história e fatos que marcaram as mudanças e o que se transformou o 
futebol nos dias atuais. Este estudo será realizado através de uma pesquisa bibliográfica, onde 
buscaremos fatos e datas que marcaram mudanças no futebol. Posteriormente será aplicado 
um questionário nos acadêmicos do curso de Educação Física Bacharelado e Licenciatura da 
Unidavi, onde buscamos saber o quanto estes conhecem sobre os fatos históricos do futebol. 
Algumas hipóteses apresentam-se como suspeita: a primeira é de que a falta de conhecimento 
sobre as mudanças ao longo do tempo no futebol não é de conhecimento amplo. A segunda 
é de que muitas regras são criticadas, discutidas, mas não é de conhecimento por que foram 
criadas. Terceira hipótese é que os fatos atuais são mais importantes na discussão dos assuntos 
do futebol, como por exemplo a utilização do sistema de vídeo-arbitragem VAR (sigla em 
inglês de vídeo assistant referee ou árbitro assistente de vídeo), que atualmente é o assunto que 
divide opiniões e, consequentemente, muda o comportamento do jogo.
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INTERCLASSES: INTEGRAÇÃO ESCOLAR NOS JOGOS ESPORTIVOS
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Os jogos interclasses caracterizam um evento organizado e promovido no âmbito escolar, 
tendo por finalidade o desenvolvimento do relacionamento esportivo entre os estudantes do 
Colégio Universitário Unidavi, de Rio do Sul - SC. Essas competições acontecem anualmente e 
assumem um formato que ganha a terminologia de “Tradicional Jogos Interclasses” promovendo 
ganhos no processo de aprendizagem entre os estudantes, pais, professores e funcionários da 
instituição, estabelecendo uma união segura e saudável entre os participantes e o entrosamento 
para formação de personalidade, contribuindo para o surgimento de novas ações que ratificam 
os valores do colégio. O objetivo deste estudo é apresentar a importância da integração entre 
os estudantes através das modalidades esportivas, adequando as regras e regulamentações 
para a integração de todos os envolvidos no decorrer do evento. A metodologia corresponde 
a um relato de experiência da realização dos jogos interclasses, realizado pelos professores de 
Educação Física do colégio, entre os anos de 2014 e 2019. Os jogos interclasses contribuem 
para a formação integral do ser humano. Estabelecendo-se a partir de uma parceria entre corpo 
docente e comunidade escolar, elucida os ideais positivos da integração. O objetivo do projeto 
é despertar o interesse para a prática de atividades esportivas no ambiente escolar, oferecendo 
aos participantes instrumentos e recursos para que usem o esporte como argumento em todos 
os componentes curriculares e proporcionando um processo de ensino e de aprendizagem 
prazerosos. Além disso, contribuem para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, 
em consonância com as Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC.
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MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE TREINAMENTO EM ESPORTES DE LONGA 
DISTÂNCIA

Jhonatan Luiz Soave
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O desempenho esportivo exige a correta aplicação das cargas de treinamento em busca da 
supercompensação. Nos esportes de longa distância, os ajustes de volume e intensidade são 
desafiadores, muitas vezes atletas e treinadores cometem erros na prescrição de estímulos de 
treinamento que podem levar à ocorrência do overtraining. A distribuição das variáveis de 
volume e intensidade de treinamento pode ser feita através do modelo polarizado e o modelo 
limiar (chamado de threshold). O modelo polarizado, conhecido como 80-20, concentra maior 
volume de treinamento (80%) abaixo do limiar aeróbio sendo o restante do volume (20%) 
realizado acima do limiar anaeróbio com estímulos intervalados. No modelo threshold (limiar) 
o treinamento é realizado prioritariamente em intensidade entre os limiares aeróbio e anaeróbio. 
O objetivo do estudo foi de analisar na literatura o modelo de treinamento mais eficaz em 
esportes de longa distância. Para elaboração deste trabalho foi realizado um levantamento e 
síntese dos estudos científicos publicados na temática. Foram utilizados estudos publicados em 
língua portuguesa e inglesa entre os anos de 2010 e 2020 nas bases de dados Pubmed e Scielo. 
Os achados na literatura evidenciam que o modelo polarizado é mais eficaz para atletas de 
longa duração de diferentes níveis competitivos, esse modelo permite a perfeita combinação 
entre as sessões de curta e longa duração. As sessões de longa duração, chamadas de rodagem, 
compõem a base do treinamento. Já as sessões de treinamento realizadas de forma intervaladas 
são fundamentais para o desempenho esportivo, porém esse tipo de treinamento envolve 
volume consideravelmente inferior. O modelo de treinamento polarizado apresentou melhores 
resultados fisiológicos e de desempenho em atletas de longa distância. Contudo, os princípios 
de sobrecarga progressiva e variação da intensidade devem ser constantemente avaliados a fim 
de otimizar as cargas de treinamento visando atingir o alto rendimento.
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O ENSINO REMOTO E AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
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O momento de pandemia no mundo afetou a educação como um todo, ocasionando a reorganização 
das instituições de ensino superior e das escolas, redimensionando o ensino presencial para 
o ensino remoto. Com esse momento atípico na educação, professores, estudantes e famílias 
precisaram se adaptar para esse novo modelo de ensino. Professores vinculados à Secretaria 
do Estado de Santa precisaram alterar e adequar o planejamento realizado no início do ano 
letivo, seguindo as determinações da secretaria e os documentos que orientam o ensino no 
estado. Neste cenário as aulas de Educação Física Escolar foram modificadas de acordo com 
a realidade do estudante, no que se refere ao espaço e aos materiais utilizados. Dessa forma, o 
estudo tem como objetivo apresentar um relato de uma professora de Educação Física sobre a 
experiência de aulas da disciplina em tempos de pandemia. O relato corresponde as aulas de 
Educação Física Escolar do Ensino Fundamental I e II, em uma escola vinculada à Secretaria 
de Estado da Educação, localizada em Florianópolis (Santa Catarina), a qual aderiu ao formato 
de aulas on-line no dia 06 de abril de 2020, a partir de meios eletrônicos (Google Classroom e 
grupos de WhatsApp com estudantes) e de formato impresso (entregues na escola pela equipe de 
direção, a cada 15 dias). Para tanto, a operacionalização das aulas ocorria por meio da postagem 
de atividades pedagógicas nas plataformas selecionadas e na entrega de materiais no formato 
impresso aos estudantes, de modo que posteriormente a professora realizasse a correção. No 
que se refere às atividades e conteúdos propostos, foram desenvolvidos com os estudantes: 
Brincadeiras e Jogos (esconde brinquedos com familiar, jogo da memória, o mestre mandou, 
xadrez, entre outros); Ginástica (meditação, yoga, ginástica acrobática, aeróbica, localizada, e 
saúde, entre outros); Dança (festa junina em casa, pesquisa sobre a dança na família, história 
da dança, mapa mental, entre outros); e Esportes (esporte e saúde; esporte na comunidade; 
construção de peteca; soprobol, entre outros). Cabe destacar que o feedback de familiares e 
alunos foi positivo tendo em vista a distância e o enfrentando de diversas dificuldades, fato 
comprovado através de mensagens e de recados acompanhados das atividades desenvolvidas. 
Entende-se que neste momento o ensino remoto tornou-se a alternativa mais adequada para a 
continuidade dos estudos, mas por outro lado, percebe-se que a relevância do ensino presencial 
na formação dos estudantes, observando-se, assim o quanto é fundamental para a aprendizagem 
o convívio com os professores e demais colegas de classe. Destaca-se, ainda que, refletir sobre 
as aulas de Educação Física Escolar durante esse momento de pandemia é um desafio, tendo em 
vista as condições presentes na vida dos estudantes, famílias e professores.
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OBESIDADE INFANTIL
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A prevalência da obesidade nunca atingiu proporções epidêmicas tão altas como as atuais. 
Existem registros de indivíduos obesos já na época paleolítica, há mais de 25.000 anos. Na pré-
história a luta árdua para conseguir alimentos e encontrar condições ambientais para sobreviver 
em situações menos confortáveis, que as atuais exigiam de nossos antepassados, capacidade 
de estocar energia e de obter proteção térmica. Esta capacidade de armazenar gordura tornou-
se prejudicial com os padrões de vida atuais, a excessiva oferta de alimentos e o conforto da 
vida moderna. A obesidade infantil é considerada uma doença nutricional que vem crescendo 
de forma preocupante e está sendo considerada um problema de saúde pública no Brasil e no 
mundo. É uma condição em que o excesso de gordura corporal afeta negativamente a saúde ou 
bem-estar da criança, podendo levá-la a adquirir doenças crônicas tais como o diabetes, a pressão 
alta, problemas osteoarticulares e outros. A tecnologia e a mudança nos padrões alimentares, 
como o aumento do consumo de açúcares e produtos industrializados também contribuem para 
o cenário da obesidade infantil na atualidade. O presente estudo tem como objetivo definir a 
obesidade infantil, bem como verificar suas principais causas e consequências, identificando 
diversas formas de prevenção. Melhorar a dieta e os hábitos de condicionamento físico de 
toda a família é uma das melhores maneiras de ajudar a criança a conseguir um peso saudável. 
Constatou-se a eficácia da atividade física associada a uma alimentação saudável no que se diz 
respeito à prevenção e ao controle da obesidade infantil. Este é um estudo bibliográfico, com 
bases de dados do Google Acadêmico e Scielo, livros e revistas.
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OS SIGNIFICADOS DO BRINQUEDO NA PRIMEIRA INFÂNCIA: UMA ANÁLISE 
DA LITERATURA
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A primeira infância inicia-se nos primeiros meses de vida da criança e logo começa a brincar 
com seu corpo, explorando suas sensações e emoções. O brincar tem um papel muito importante 
para o indivíduo em relação à construção de sua personalidade, inteligência e a relação sócio 
afetiva. O ato de brincar é comum em todas as crianças fazendo parte de seu cotidiano, não 
importando o lugar em que vive, os recursos ou até mesmo o grupo social o qual está inserida, 
o brincar está na cultura da criança, todas as crianças brincam, mergulham num mundo só seu, 
cheio de fantasias e aventuras. O presente estudo tem como objetivo analisar a partir da literatura 
os significados do brinquedo na primeira infância. Nesse contexto, foi analisada a contribuição 
de alguns autores renomados, os quais pensaram em um desenvolvimento integral e abordam o 
desenvolvimento infantil, sendo: Jean Piaget, Levi Vygotsky, Tizuko Morchida Kishimoto, entre 
outros. A primeira infância é uma fase crucial para o desenvolvimento infantil, pois é a partir 
deste período que se adquire as habilidades e a personalidade infantil, as quais vão acompanhar 
o indivíduo ao longo de sua vida. O brinquedo se trata de um objeto real ou imaginário utilizado 
pela criança a fim de se satisfazer, buscando sempre o prazer em brincar. O brincar é uma das 
formas mais comuns do comportamento humano, principalmente durante a primeira infância. 
No entanto, o brincar também pode ser uma ferramenta por excelência para que a criança 
desenvolva suas habilidades, sendo uma condição essencial para o desenvolvimento da criança. 
Destaca-se algumas significações adquiridas através da relação entre a criança e o brinquedo, 
como: o desenvolvimento cognitivo, interação com os pares, aquisição da inteligência; liderança; 
lidar com frustrações entre outros. Percebe-se, a partir da literatura, algumas contribuições 
do brinquedo ao desenvolvimento da criança, como: as questões afetivas, o desenvolvimento 
cognitivo, as questões de socialização com os pares, lidar com as frustrações encontradas, entre 
outros benefícios que o brinquedo e o brincar agregam no desenvolvimento infantil. Destaca-se 
o quão importante é incentivar interações entre as crianças, para isso, precisamos dar condições 
às nossas crianças para interagir com o brinquedo, hora livremente, hora fornecendo estímulos 
necessários, para que assim ela se desenvolva integralmente. Ademais, é preciso respeitar as 
individualidades das crianças e garantir o direito a ela de interagir com os mais diversos objetos, 
criando condições para que ela desperte para o mundo.
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PEDAGOGIAS DO TORCER: REFLETINDO A PRESENÇA DAS MULHERES NAS 
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A questão provocativa do título desse trabalho demarca o posicionamento através do qual 
observamos a presença de mulheres nos espaços de torcer, um campo permeado por disputas, 
interesses e negociações, ou seja, imerso em relações de poder. Um espaço de disputas e 
negociações. Eleger as experiências das mulheres torcedoras enquanto foco de estudo é 
compreender a necessidade de observar os discursos envolvendo gênero e sexualidade, os quais 
instituem relações de poder produzindo hierarquias e efeitos de verdade no meio futebolístico. Neste 
esporte, aparentemente os sujeitos desviantes das normas de gênero e sexualidade, são marcados 
como diferentes, transgressores, sendo instituída uma ideia de ilegalidade, clandestinidade, 
ante aqueles estabelecidos, normatizados na representação naturalizada e, portanto, invisível 
da masculinidade hegemônica. Um campo permeado por disputas, interesses e negociações, ou 
seja, imerso em relações de poder. E é a partir desta perspectiva que procuraremos analisar a 
presença de mulheres nos estádios, trazendo contribuições para refletirmos sobre a questão das 
representações de gênero relacionadas às espectadoras de futebol. Em nossa abordagem teórica 
elencamos o esporte, o torcer e as mulheres, imbricados em relações repletas de desafios e 
possibilidades que ainda hoje reverberam sobre a presença de mulheres nos estádios. O esporte 
é um território repleto de discursos e representações, cujo contexto brasileiro tem no futebol a 
prática esportiva de maior expressão. Ao abordarmos a especificidade das torcidas, ressaltamos 
que estas são as responsáveis pelas expressivas manifestações em massa no contexto do futebol. 
Em sua constituição podem ser institucionalmente organizadas ou formadas por espectadores 
sem vínculos, trazendo como um todo a ideia de heterogeneidade, apesar de estudos sobre as 
torcidas apontarem para uma maioria jovem e do sexo masculino. Problematizar os discursos 
sobre as mulheres que torcem, vibram e envolvem-se com o universo futebolístico, apesar dos 
desafios permeados por representações culturais, sociais e de gênero, denota também elencar 
as possibilidades de expressar e vivenciar o lugar do protagonismo e de formar inclusive 
iniciativas e ações de resistência ante às adversidades, como é o caso das integrantes de torcidas 
organizadas de diferentes times brasileiros que em meio a dificuldades relacionadas à violência, 
legitimação do espaço, e reconhecimento por seus clubes que organizam coletivos como o 
das Mulheres de Arquibancada e o Movimento Feminino de Arquibancada. Movimentos 
importantes e necessários para ampliar as representações identitárias de ser mulher torcedora, 
e ocupar com legitimidade seu lugar nas arquibancadas, afinal como afirma o fragmento de 
Nelson Rodrigues: “Uma torcida não vale a pena pela sua expressão numérica. Ela vive e influi 
no destino das batalhas pela força do sentimento”.

Palavras-chave: Futebol. Torcedoras. Gênero.
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PERCEPÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE AS TICS

Lauriano Cecchin Warth
laurianowarth@gmail.com

Franciane Maria Araldi
franciane.m.araldi@hotmail.com

Gelcemar Oliveira Farias
fariasgel@hotmail.com

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) estão presentes na sociedade contemporânea 
nas mais diferentes instituições sociais, ou seja, na economia, política, saúde e, inclusive, na 
educação. De modo especial, na Educação Física, constantemente as tecnologias divulgam e 
permitem o acesso a inúmeras informações sobre esportes e diferentes vivências corporais. 
Nesse sentido, o enfoque desse estudo é analisar qual é a compreensão dos professores de 
Educação Física em relação ao uso das TICs nas aulas de Educação Física. A intervenção foi 
realizada num Grupo de Estudos das Práticas Pedagógicas na Educação Física Escolar, em que 
fazem parte estudantes e professores com diferentes titulações, porém para a intervenção foram 
convidados a participar apenas professores formados em Educação Física. Assim, participaram 
professores que atualmente realizam mestrado, doutorado e uma professora com titulação de 
doutora, mas nenhum destes apresentava pesquisas, estudos ou maiores aprofundamentos sobre 
o uso das tecnologias da Educação Física escolar. A escolha deste grupo específico deu-se a 
fim de estimular a discussão e reflexão sobre o uso das tecnologias na Educação Física escolar, 
haja vista que é uma temática emergente na sociedade contemporânea. Para coleta dos dados 
utilizou-se um questionário construído no Google Forms, com uma única questão: qual a sua 
opinião sobre o uso das tecnologias no ensino dos conteúdos da Educação Física escolar? Os 
professores foram instruídos a responder a partir de sua formação, experiências e conhecimentos 
sobre a temática, considerando que não existiam respostas certas ou erradas e sem qualquer tipo 
escrita, símbolo ou numeração que pudesse identificar o professor. Para análise das respostas 
foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, sendo estabelecidas, a posteriori, as categorias de 
análise de respostas “Ferramenta didático pedagógica”, “contemplar a realidade dos estudantes” 
e “Ensino”. Os professores percebem as TICs como ferramentas com potencialidades para o 
ensino da Educação Física, sendo necessário um processo de sensibilização em relação ao uso 
das TICs como recursos pedagógicos. A compreensão foi de que o uso das tecnologias pode 
tornar as práticas pedagógicas mais significativas e interessantes, pois estão inseridas no dia 
a dia dos estudantes o que propicia maior interesse pelos conteúdos abordados. Ao pensar na 
integração das TICs ao processo de ensino, considerou-se que o professor deve ser o mediador 
na utilização das tecnologias, definindo como e quando fazer uso destas. Compreende-se que 
os professores de Educação Física percebem as tecnologias de Informação e Comunicação 
com bons olhos para o ensino de conteúdos, como ferramenta pedagógica e principalmente por 
estarem relacionadas e integradas à realidade dos estudantes.

Palavras-chave: Educação Física. Professores. Tecnologias de Informação e Comunicação.
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PERFIL SOCIOECONÔMICO ENTRE IDOSAS OBESAS E NÃO OBESAS 
RESIDENTES EM RIO DO SUL2

Francielle Zeni
francielle.zeni@unidavi.edu.br

Giovane Pereira Balbé
gbalbe@unidavi.edu.br

Clair Antonio Wathier
clair@unidavi.edu.br

O atual cenário de saúde da população brasileira tem apresentado uma dualidade que chama 
atenção. Por um lado, há o aumento da expectativa de vida, e por outro há crescente prevalência 
de sobrepeso e obesidade nos diferentes grupos etários. Nesse sentido, indicadores relacionados 
ao perfil sociodemográfico e econômico, especialmente da população idosa, têm sido usados 
para compreender esse fenômeno e assim propor ações mais efetivas de intervenção por meio 
da atividade física. O objetivo deste estudo foi descrever as características sociodemográficas 
entre idosas obesas e não obesas residentes em Rio do Sul. Trata-se de uma pesquisa transversal 
e comparativa, vinculada ao estudo intitulado “A influência da atividade física, comportamento 
sedentário e do ambiente do bairro na obesidade em idosos de Rio do Sul”, denominado Estudo 
do Ambiente Saudável (EAS). O EAS visa compreender a possível relação das características do 
bairro e as práticas de atividade física realizada pela população idosa na comunidade. Recrutou-
se de forma intencional por acessibilidade, uma amostra de 37 mulheres, entre 60 a 69 anos 
residentes em diferentes bairros de Rio do Sul. A amostra foi dividida em dois grupos: Grupo 
Obeso (GO) sendo composto por 19 mulheres com Índice de Massa Corporal (IMC>27kg/m2) e 
Grupo Não Obeso (GNO) com 18 idosas (IMC< 27kg/m2). Para coleta de dados utilizou-se um 
questionário sociodemográfico elaborado pelos próprios autores, referente à idade, escolaridade, 
renda, cor de pele, estado civil e ocupação. As participantes voluntárias foram entrevistadas em 
sua própria residência, por um pesquisador previamente treinado. Os dados foram tabulados e 
armazenados numa planilha do excel e posteriormente analisados no software estatístico IBM 
SPSS, versão 20.0. Utilizou-se a estatística descritiva (frequência, porcentagem, média e desvio 
padrão), com intervalo de confiança de 95%. Das 37 idosas participantes a média de idade foi 
de 65,16 (DP= 2,47) anos (média de 65,05 anos GO e média de 65,28 anos GNO). Observou-
se um predomínio, em ambos os grupos, em relação à cor de pele branca (GO= 84,2%; GNO= 
77,8%), aposentadas (GO= 68,4%; GNO= 66,6%) e com até nove anos de estudo (GO= 47,4%; 
GNO= 44,4%). Por outro lado, as idosas do GNO relataram em sua maioria serem casadas 
(61,1%; GO= 47,4%) e com renda média familiar de três ou mais salários mínimos (72,2%; 
GO= 52,6%). Conclui-se que tanto idosas obesas como não obesas apresentaram características 
socioeconômicas semelhantes, no entanto, constatou-se no grupo obeso maior presença de 
mulheres solteiras e com menor renda. Desta forma, destaca-se a importância em considerar o 
perfil socioeconômico na elaboração de políticas públicas voltadas à adoção de estilos de vida 
ativos a este grupo.

Palavras-chave: Envelhecimento ativo. Ambiente. Obesidade.



RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

175

PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA: ATIVIDADES ON-LINE

Alessandra Catarina Martins
alessandracatarinamartins@gmail.com

Franciane Maria Araldi
franciane.m.araldi@hotmail.com

Alexandra Folle
afolle_12@hotmail.com

A formação de professores demanda um conjunto de competências que são mediadas tanto na 
formação inicial quanto no tempo de intervenção profissional. No intuito de ampliar o processo 
de formação profissional docente, foi instituído o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid), o qual contribui para ampliar e qualificar a formação docente, possibilitando 
a aprendizagem da docência na docência. O Pibid é uma ação da Política Nacional de Formação 
de Professores do Ministério da Educação, que visa oportunizar aos estudantes de cursos de 
Licenciatura um vínculo maior com a escola, proporcionando atividades que possam contribuir 
para o crescimento profissional, ampliando e antecipando os conhecimentos sobre a sua futura 
área de atuação. Este estudo tem por objetivo relatar as experiências das ações desenvolvidas 
durante o ensino remoto no Pibid, do curso de Educação Física, da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc). Foram realizados encontros, objetivando proporcionar aos estudantes 
discussões sobre a Educação Física escolar. Estes encontros aconteceram em três momentos de 
forma síncrona e três momentos de forma assíncrona, tendo como participantes, a professora 
coordenadora da área de Educação Física e os estudantes com bolsa de iniciação à docência 
Pibid. Em um dos encontros a professora supervisora também esteve presente. Nos momentos 
que ocorreram de forma assíncrona, os bolsistas do Pibid fizeram o levantamento histórico do 
Pibid Educação Física da Udesc, visando conhecer melhor as ações e os impactos do programa na 
formação inicial de professores. No que se refere aos momentos síncronos, os bolsistas tiveram 
a oportunidade de conversar sobre suas expectativas iniciais (aprendizado, conhecimento, 
experiência), as suas possíveis contribuições (segurança, crescimento, vivência) e as suas 
preocupações (ansiedade, erros, realidade) em torno da experiência que estão iniciando. Foi 
proporcionado aos estudantes, uma roda de conversa virtual com ex-pibidianos do curso que 
fizeram relatos sobre os momentos positivos e negativos vivenciados ao longo do tempo em que 
participaram do programa. Houve também uma apresentação do programa pela ex-coordenadora 
do Pibid Educação Física e das experiências profissionais da professora supervisora da escola 
em que eles irão atuar presencialmente. As contribuições da ex-coordenadora se referiram 
ao aprender a ser docente na docência, reforçando que o programa proporciona a aquisição 
de habilidades e competências profissionais para a intervenção na área escolar. Por fim, as 
contribuições da professora supervisora se referiram no reconhecimento do enfrentamento 
do desconhecido e das novas adversidades advindas do ensino remoto. Nesse sentido, estas 
foram as experiências dos estudantes vinculados ao Pibid, as quais já estão fazendo com que 
eles reflitam sobre o cotidiano docente e se preparem para os futuros desafios quando as aulas 
voltarem na modalidade presencial.

Palavras-chave: Pibid. Educação Física. Ensino Remoto.
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PROFESSOR DE BASQUETE: OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO E 
POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO

Volmar Ferrari Bonaldo
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Roberto Mafli
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Lucas Martins
lucas.martins@unidavi.edu.br

O curso de Educação Física é uma escolha de muitas pessoas que buscam a profissão de professor, 
mesmo com as ofertas em diferentes áreas de atuação, entre as quais podemos citar os esportes, 
a educação física escolar, as academias, os estúdios, o personal trainer, entre outros. Com as 
transformações na Educação Física e o aumento das atividades oferecidas, surge uma dúvida: 
como ser possível conhecer e ensinar todas as opções de atividades? Qual ou quais atividades 
escolher para ser professor no futuro, após a conclusão do curso? Aproveitar todo os espaços, 
estudos e a história dos esportes é uma das possibilidades de atuar como professor. Porém, 
tornar-se um professor de basquete é um desafio da Educação Física, pois a aprendizagem requer 
horas de treinamento e preparação. Nas escolas os alunos muitas vezes não têm acesso a esta 
modalidade, por tratar-se de um esporte com poucos praticantes. Também há carência de espaços 
disponíveis para a sua prática. O objetivo deste trabalho é compreender a disciplina de Basquete 
do Curso de Educação Física Bacharelado e ou Licenciatura do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale (Unidavi), com a participação dos alunos nas aulas práticas e 
teóricas. Especificamente também buscamos saber se o basquete aparece nas opções de atividades 
a serem desempenhadas por estes professores no futuro em suas aulas. O acadêmico do curso de 
Educação Física, quando ingressa na graduação, muitas vezes não teve a aprendizagem básica 
deste esporte, e tem dificuldades de entender a metodologia de aprendizagem dos fundamentos 
e todas as outras atividades que envolvem a prática do Basquete. Mas também sabemos que 
muitos foram estimulados na escola a praticar basquete, porém percebe-se a falta de motivação 
para atuar na modalidade. O alto número de ofertas de atividades para serem desenvolvidas 
nas escolas faz com que modalidades tradicionais como o basquete, que tem um elevado 
número de praticantes no mundo, fiquem sem o ensino básico. Buscamos através desta pesquisa 
identificar possíveis problemas que causem esta falta de motivação. Algumas hipóteses são 
levantadas: primeira hipótese, os acadêmicos não tiveram contato com o basquete no período 
escolar. Segunda hipótese, a expectativa de atuar na modalidade no futuro profissional não 
é prioridade. Terceira hipótese, o futuro profissional não vê o basquete como uma opção de 
atividade procurada por praticantes de atividades físicas. Nesse sentido pesquisaremos assuntos 
a respeito do tema, analisando as respostas do questionário de perguntas, também comparando 
sua relação com o interesse em aprofundar-se no esporte, especificamente falando do Basquete. 
A pesquisa também buscará entender o currículo das escolas e o plano político pedagógico que 
orienta a realização de atividades de educação física na escola, para buscar argumentos que 
justifiquem a ausência ou pouco incentivo do basquete nas práticas.
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS

Ronieris da Silva
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Lauro Anderson Vieira
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Franciane Maria Araldi
franciane.m.araldi@hotmail.com

A Qualidade de Vida se refere ao bem-estar individual, à realização profissional, ao lazer, ao prazer, 
ao ambiente e ao relacionamento profissional saudável. Perante tal cenário, convém analisar a 
Qualidade de Vida no Trabalho desses professores da Educação de Jovens e Adultos, buscando 
identificar o nível de satisfação desses professores com relação ao seu trabalho, especificamente 
nessa modalidade de ensino. O objetivo deste trabalho é analisar a qualidade de vida no trabalho 
percebida pelos professores do Ensino de Jovens e Adultos na cidade de Vila Flor, localizada 
no estado do Rio Grande do Norte. A metodologia esteve pautada na abordagem qualitativa-
quantitativa de caráter descritiva, como técnica de pesquisa. Os dados foram coletados a partir de 
uma adaptação do questionário Total Quality of Work Life. O instrumento de pesquisa compôs-
se por 20 perguntas fechadas, as quais foram respondidas individualmente por 10 professores 
de duas escolas, uma municipal e outra estadual. Como resultados, evidenciaram-se bons níveis 
de satisfação dos docentes em relação à sua qualidade de vida no trabalho e com as atividades 
que realizam. Ademais, foi observado que, significativamente, os domínios investigados 
pelo questionário adaptado Total Quality of Work Life, com os professores da Educação de 
Jovens e Adulto, nas escolas Escola Municipal Nossa Senhora do Desterro e Escola Estadual 
Presidente Tancredo neves, na cidade de Vila Flor (Rio Grande do Norte), encontram-se em 
boas condições, destacando que a maioria das respostas são positivas em relação à Qualidade 
de Vida no Trabalho. Além disso, uma parte se mostrou indecisa em relação à incapacidade 
de realizar suas tarefas no dia a dia, à satisfação com salário e à segurança de permanecer no 
trabalho. Embora 90% dos pesquisados tenham afirmado satisfação com a Qualidade de Vida 
no Trabalho, isso demonstra certa contradição, a partir de aspectos relevantes para Qualidade 
de Vida no Trabalho, como condições de trabalho, liberdade de expressão, oportunidade 
para capacitação. Tais questões podem diminuir a qualidade do trabalho, tornando-os menos 
motivados. Conclui-se que, embora enfrente dificuldades, os professores estão mais satisfeitos 
com a qualidade de vida no trabalho.

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Professor. Educação de Jovens e Adultos.
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A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O PROCESSO DE PARIR 
SEGUNDO A REVISÃO NA LITERATURA

Carolina Tomedi de Oliveira
carolina.tomedi@unidavi.edu.br

Thayse Rosa
thayse@unidavi.edu.br

O conhecimento da gestante sobre os direitos e práticas assistenciais de enfermagem humanizadas 
no processo de parturição, assim como, da rede de apoio à sua volta como a família, marido 
e profissionais, são fundamentais para que estes não tenham o entendimento de que o papel 
da parturiente se restringe apenas a fazer força durante o trabalho de parto. Dessa forma, este 
estudo tem por objetivo apresentar a importância dos conhecimentos prévios da parturiente 
sobre seus direitos e assistência humanizada para o trabalho de parto. Para isso, realizou-se 
um ensaio teórico com base em artigos nacionais, publicados entre os anos de 2010 a 2020 
nas bases de dados, diretrizes e Protocolos do Ministério da Saúde. A partir do ano de 2000 foi 
introduzida pelo Ministério da Saúde, na política pública federal, a proposta de Humanização 
na Atenção a Nascimentos e Partos com o objetivo de realizar mudanças no cenário atual. 
Um dos principais desafios até os dias de hoje é a formação de profissionais ainda dentro do 
modelo intervencionista. É obrigação ética e legal dos profissionais de saúde dar à mulher a 
oportunidade de participar como protagonista nas tomadas de decisões, oferecendo informações 
claras e completas desde o pré-natal a respeito do cuidado, dos tratamentos e das alternativas. 
Desde 1985 a comunidade médica internacional considera que a taxa ideal de cesárea seja 
de 10% a 15%. Desde que a parturiente tenha um bom prognóstico a primeira recomendação 
é o parto normal. Sabendo que as posições verticais são mais favoráveis para aceleração do 
trabalho de parto e mais fisiológicas para parir. A mulher deve ter conhecimento e liberdade 
de escolha para determinar o sucesso do seu parto e a qualidade da experiência, tanto para ela, 
quanto para o bebê. Apesar disso, um inquérito nacional coordenado pela fundação Oswaldo 
Cruz ouviu 23.894 mulheres em maternidades públicas e privadas e mostrou uma realidade bem 
longe das recomendadas nas evidências científicas, como o predomínio da posição de litotomia 
em mais de 90% das mulheres que pariram, assim como, o baixo índice das boas práticas no 
trabalho de parto como alimentação 25,6%, livre movimentação 46,3 % e procedimentos não 
farmacológicos no alívio da dor 28%. Quanto maior o grau de instrução, menor será o número 
de intervenções. Por isso, é fundamental instruir as parturientes e profissionais de saúde para 
quebrarmos paradigmas e empoderar as parturientes prestando uma assistência de enfermagem 
humanizada e livre de intervenções desnecessárias.

Palavras-chave: Conhecimento. Parto humanizado. Pré-natal.
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A INFLUÊNCIA DO LÍDER NO ASPECTO MOTIVACIONAL DA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM

Jéssica Cristina Soares Zemke
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Rosimeri Geremias Farias
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A liderança pode ser definida como a capacidade do indivíduo de influenciar um grupo, 
com a finalidade de alcançar objetivos. A prática de um líder exige determinação, preparo e 
criatividade, juntamente com um perfil de ser envolvido pelo compromisso, responsabilidade, 
empatia e habilidades para tomadas de decisões. Este estudo tem por objetivo apresentar as 
competências do enfermeiro líder e discutir quanto ao seu desempenho e maneira de conduzir 
a equipe de Enfermagem. Trata-se de um ensaio teórico, baseado em artigos científicos, 
pesquisados nas bases de dados Google Acadêmico e Scielo. Uma das competências essenciais 
do enfermeiro é a liderança a qual é conquistada e aprimorada gradualmente. Dentro das 
competências dadas ao enfermeiro líder estão a gerência de pessoas, o planejamento, a 
estrutura organizacional, processo decisório, a administração do tempo, o gerenciamento de 
conflitos e a comunicação. Atualmente um dos maiores desafios organizacionais é a gestão de 
pessoas. O líder está diretamente relacionado aos aspectos motivacionais de seus liderados. 
Vários fatores podem influenciar a motivação da equipe de enfermagem. A Teoria dos Dois 
Fatores de Herzberg explica a satisfação com o trabalho, trazendo fatores de higiene, que se 
referem às condições físicas no trabalho, benefícios, salários, seguranças e outros, e, fatores 
motivacionais, que focam na autorrealização do indivíduo, ao estado em que o colaborador 
se sente com vontade ou disposição para trabalhar. A equipe de enfermagem sofre influências 
em seu setor de trabalho. Essas podem ser positivas, relacionadas ao clima organizacional, às 
relações de trabalho e outras respostas satisfatórias provenientes de estímulos intrínsecos e 
extrínsecos. A influência do setor de trabalho também pode ser negativa quando prejudica o 
desempenho dos profissionais e interfere na qualidade da assistência prestada. Considera-se que 
o enfermeiro líder pode proporcionar eficácia no desempenho da equipe de saúde, produzindo 
uma prática de ideias, reflexões e participações, desta forma tornando possível a satisfação dos 
clientes, companheiros de trabalho e instituição.

Palavras-chave: Liderança. Motivação. Qualidade na Assistência.



RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

181

A PERCEPÇÃO DE VIDA DO PACIENTE SUBMETIDO À HEMODIÁLISE

Micheli Lazzaris
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Luciana Patricia Rosa Dias
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Os rins desempenham um papel importante e necessário para o bom funcionamento do organismo 
humano. São eles os responsáveis por eliminar substâncias indesejáveis do corpo por meio da 
urina. Porém, quando esses se tornam insuficientes um rim artificial passa a ser utilizado para 
substituir as funções do órgão em pacientes que apresentam insuficiência renal. Esse processo 
é conhecido como hemodiálise, tendo a função de filtrar as impurezas do sangue, removendo 
o excesso de água e resíduos tóxicos que circulam no organismo por meio de uma máquina, 
substituindo assim, a função dos rins. A hemodiálise se torna um desafio constante para pacientes 
com doença renal, as mudanças habituais e a qualidade de vida imposta alteram completamente 
a rotina, a vida social e familiar, e a saúde emocional das pessoas. O tratamento impõe diversas 
mudanças no estilo de vida do indivíduo acometido por essa patologia, a exemplo de: restrições 
alimentares, afastamento do trabalho e consequente diminuição da renda, incertezas sobre o 
futuro, afastamento social, entre outros. Tais mudanças provocam transformações significativas 
na vida do sujeito e no processo de viver da família. No presente trabalho foram abordadas 
informações com o intuito de analisar a influência do tratamento hemodialítico na qualidade 
de vida de uma pessoa com insuficiência renal. O estudo realizado se desenvolveu por meio 
de fundamentos em uma abordagem qualitativa, baseando-se nos princípios de levantamento 
bibliográfico com consultas em artigos científicos, livros, revistas e sites. Após a pesquisa 
bibliográfica, perante o acesso a todos esses dados, foi possível notar resultados positivos 
quanto ao método de análise qualitativa utilizado. Diante de todas as dificuldades enfrentadas na 
adaptação dos pacientes a nova rotina durante o tratamento hemodialítico houve uma mudança 
favorável do indivíduo, perante o entendimento de que a máquina de hemodiálise se torna 
uma aliada ao processo de sobrevivência, aumentando a expectativa e a qualidade de vida do 
paciente. Além de ressaltarmos os impactos causados na qualidade de vida dos indivíduos, os 
quais buscam por uma melhora na integridade física e mental durante o processo de aceitação do 
tratamento, é necessário destacar a importância do processo de hemodiálise para a manutenção 
de vida do doente renal, que visa o tratamento especializado o mais precoce possível, evitando 
a ocorrência de complicações que podem levar à morte.

Palavras-chave: Doença Renal. Tratamento Hemodialítico. Qualidade de Vida.
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A asma é uma das causas mais comuns de tosse crônica, ficando ao lado de rinites e sinusites com 
coriza retronasal, refluxo gastroesofágico, uso de inibidores de ECA (inibidores da conversão 
da enzima da angiotensina) e tabagismo. Além disso, achados característicos de obstrução alta, 
obtidos pela análise da curva fluxo-volume da espirometria, indicam a necessidade de melhor 
esclarecimento do diagnóstico através de broncoscopia. Foi utilizado o método de pesquisa 
descritiva, tendo como finalidade o conhecimento aprofundado sobre a referida patologia. O 
desenvolvimento do trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas, artigos científicos, 
ebooks. Existem dois grandes fatores de risco envolvendo a asma, que são os individuais e os 
ambientais. Os individuais são aqueles envolvendo fatores genéticos (hiperreactividade das 
vias aéreas), obesidade e o sexo. Os fatores ambientais estão ligados na forma de “ativar” os 
sintomas da asma, estando relacionados com o meio ambiente. A inflamação das vias aéreas é 
o principal sintoma envolvente da asma, onde a presença de edema das vias aéreas e a secreção 
de muco contribuem para a obstrução da passagem de ar e para a hiperreatividade brônquica. 
Os alérgenos que desencadeiam a asma, ativam nas vias aéreas o aparecimento de mediadores 
provenientes dos mastócitos, e outras células. Microscopicamente a asma apresenta um maior 
número de mediadores provenientes de mastócitos, eosinófilos, macrófagos, células epiteliais 
e linfócitos T no tecido brônquico. Os linfócitos T têm um papel importante na regulação da 
inflamação das vias aéreas pela libertação de citocinas. A mucosa inflamada diminui o diâmetro 
das vias aéreas e também aumenta a produção de muco. No momento que ocorre uma crise 
asmática, o músculo liso bronquiolar entra em espasmo. Como não há cartilagem de sustentação, 
os espasmos fecham as vias respiratórias. O movimento do ar pelos bronquíolos contraídos torna 
a respiração mais difícil. A parte parassimpática da divisão autônoma do sistema nervoso (SNA) 
e os mediadores de reações alérgicas, como a histamina, também provocam estreitamento dos 
bronquíolos (broncoconstrição), em virtude da contração do músculo liso bronquiolar.

Palavras-chave: Doença Respiratória. Fisiologia. Enfermeiro.
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No contexto atual, o câncer configura-se como um dos principais problemas de saúde 
pública mundial. É uma doença crônico-degenerativa que afeta várias dimensões da vida 
humana, causando importante impacto econômico na sociedade, necessitando de tratamento 
especializado prolongado e oneroso. O câncer colorretal é caracterizado por acometer as 
regiões do cólon, reto e ânus, possuindo sintomas inespecíficos de difícil diagnóstico clínico. 
Contudo, quando a doença é diagnosticada em estádios iniciais, esses tumores são considerados 
de bom prognóstico. O objetivo deste trabalho é elucidar questões acerca da fisiopatologia do 
câncer colorretal e evidenciar a importância do profissional de enfermagem no trato do paciente 
com esse diagnóstico. Utilizamos como metodologia uma revisão da bibliografia disponível na 
biblioteca do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), e 
dados epidemiológicos disponíveis em bases de dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). 
Resultados e discussões: o câncer é comumente vivenciado em nossas realidades dentro dos 
serviços de saúde. Tornando-se mais comum a discussão do trato com os pacientes, além de 
proporcionar dentro de ambas as esferas do cuidado de maneira equivalente, promovendo 
saúde, prevenindo doenças e dando assistência aos doentes. Neste processo o enfermeiro 
desempenha papel crucial visto que o mesmo possui um contato maior com as famílias, sendo 
maior conhecedor da realidade do indivíduo, criando um vínculo que facilita o trato com o 
paciente. Assim, utilizando-se da sua influência frente à comunidade atual, o enfermeiro deve 
estimular práticas saudáveis, enfatizando a importância de uma alimentação saudável, da 
prática de atividades físicas, bem como a realização de exames periódicos, não apenas voltados 
ao diagnóstico de câncer, mas para todas as doenças.

Palavras-chave: Neoplasias Intestinais. Diagnóstico Precoce. Promoção da Saúde.
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A insuficiência renal aguda (IRA) é considerada uma das complicações mais críticas que 
acomete pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Compreende-se por 
insuficiência renal aguda a diminuição da redução do ritmo de filtração glomerular e o volume 
urinário, a disfunção no controle hidroeletrolítico e ácido base do metabolismo e a variação 
dos níveis de uréia e creatinina. O procedimento consiste em remover as substâncias tóxicas 
e o excesso de líquidos que se acumulam em virtude da falência renal. Todavia, o profissional 
de enfermagem precisa estar habilitado para atuar frente a prováveis complicações. A idade 
e algumas comorbidades como diabetes mellitus e hipertensão podem tornar os rins mais 
fragilizados e susceptíveis a desenvolver IRA. O objetivo do presente trabalho é determinar as 
complicações e intervenções da enfermagem a pacientes que necessitam de hemodiálise com 
diagnóstico de IRA na UTI. A metodologia consiste em uma pesquisa qualitativa com base em 
investigação a artigos científicos relacionados com o tema no Scielo, abordando questões sobre 
complicações hemodialíticas e intervenções de enfermagem na unidade de terapia intensiva. 
Resultados: foram analisados três artigos relacionados ao tema, nos quais, ambos descrevem 
que em uma sessão de hemodiálise em paciente com IRA internados em uma UTI, prevalece 
a hipotensão, hipertensão, cãibras musculares, febre e calafrios, prurido, cefaléia, náuseas, 
vômitos e dor torácica, caracterizando assim, como as complicações que mais predominam 
em uma sessão. As principais complicações que transcorrem em uma sessão de hemodiálise 
abrangem várias alterações, entre elas, se enfatiza a extração de um volume muito grande em 
um espaço de tempo muito curto, em que, sistematicamente esclarece as complicações. No 
entanto, a enfermagem deve efetuar a monitorização do paciente, que é um fator importante 
para a segurança e qualidade do procedimento, proporcionar ao paciente conforto, e elucidar 
todas as suas dúvidas, observando e tratando efeitos adversos

Palavras-chave: Enfermagem. UTI. Hemodiálise.
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O INCA definiu, em 1998, cuidados paliativos pediátricos como “assistência prestada ao 
paciente com doença crônica e/ou ameaçadora de vida”, além disso seu objetivo é promover a 
qualidade de vida do paciente e de seus familiares através da prevenção e alívio do sofrimento, 
da identificação precoce de situações possíveis de serem tratadas, da avaliação cuidadosa e 
minuciosa e do tratamento da dor e de outros sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. 
Deve ser iniciado o mais precocemente possível. O papel da enfermagem é promover bem-
estar tanto para a criança quanto para a família. O objetivo é caracterizar cuidado paliativo em 
pediatria. Métodos: trata-se de um ensaio teórico da literatura, de natureza qualitativa, com 
publicações no período de 2010 a 2020. As bases de dados utilizadas foram SciELO e BVS. Para 
a busca utilizou-se os seguintes termos: enfermagem pediátrica, intervenções de enfermagem 
e cuidados paliativos. Sendo selecionados quatro artigos que atenderam os objetivos definidos. 
Resultados: os achados trazem que as intervenções terapêuticas complementares, como as 
massagens, o lúdico, a música e a familiarização do local onde se encontra esse jovem, se 
mostraram eficazes. Promoção de autonomia é lembrada como estímulo à prática de atividades 
físicas, além de contribuir como canal de comunicação (enfermeiro-paciente-família), 
auxiliando na compreensão do processo de terminalidade. Quando se trata do cuidado paliativo 
no domicílio as intervenções são a nível de ensino e acompanhamento onde a mãe geralmente 
assume o papel de cuidadora sendo preparada por equipe multiprofissional. Outra característica 
elencada refere-se ao cuidado científico-metodológico onde enfermeiros utilizam sistemas de 
linguagem padronizada evidenciando o processo de enfermagem como ferramenta de cuidado. 
Conclusão: nesse contexto, o cuidado paliativo assume uma característica multiprofissional 
focando em uma abordagem que visa o conforto e consequente melhoria na qualidade de vida. 
Em relação ao profissional, além de conhecimento técnico-científico, o preparo emocional é 
fundamental para auxiliar as famílias a enfrentarem esse momento derradeiro da existência.

Palavras-chave: Cuidado Paliativo. Criança. Câncer.
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Os cuidados paliativos (CP) têm sido um problema atual de saúde pública, pois constituem 
uma modalidade emergente de assistência na terminalidade do paciente. Está pautado em 
proporcionar um cuidado integral e melhora na qualidade de vida tanto do paciente quanto 
dos seus familiares. É importante salientar que os CP implicam em uma relação interpessoal, 
entre os profissionais que cuidam e os pacientes submetidos aos cuidados. A condução dos CP 
no domicílio é realizada pelos profissionais da atenção primária, entretanto, destaca-se que a 
família possui um papel fundamental neste cuidado tendo em vista que, são eles os responsáveis 
pela execução dos CP e por permanecerem junto ao paciente durante todo o período até a morte 
inevitável. Este estudo tem por objetivo apresentar as principais dificuldades enfrentadas por 
profissionais de saúde da atenção primária e familiares, na condução dos cuidados paliativos 
no domicílio. Trata-se de um estudo baseado em revisão da literatura onde buscou-se artigos 
completos indexados na base SciElo, publicados entre os anos de 2015 e 2018, em português, 
selecionados a partir da leitura inicial de resumos e qualificados de acordo com o objetivo do 
estudo. Constatou-se que as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde em 
realizarem o seu trabalho são: a falta de materiais e medicamentos, infraestrutura, capacitação 
dos profissionais, a comunicação entre as redes de assistência, referência e contrarreferência, 
além da dificuldade em manter a continuidade do tratamento. Ainda, os profissionais de saúde 
apresentam dificuldades no que tange à falta da organização da gestão, o desrespeito e a falta 
de ética em relação ao paciente e familiares quanto ao prognóstico e condições clínicas dos 
pacientes. Quanto às dificuldades elencadas pelos familiares, evidenciou-se o medo, a falta 
de conhecimento, o preconceito relacionado aos CP e a falta de informação sobre os direitos 
dos pacientes e familiares na atenção primária à saúde. Tanto os profissionais de saúde como 
os familiares apresentam abalo físico e psicológico, considerando-se a dificuldade em lidar 
com a questão da morte. Constata-se a necessidade de introduzir a equipe multiprofissional 
no atendimento dos pacientes em CP no domicílio além de promover capacitações para os 
profissionais de saúde na atenção primária, não apenas focando nos CP aos pacientes, mas 
também aos seus familiares. É imperioso que os profissionais de saúde desenvolvam habilidades 
de comunicação e relacionamento interpessoal com os pacientes/família, e que priorizem 
o trabalho interdisciplinar. Deve-se buscar o apoio da gestão pública para a organização de 
possibilidades de educação permanente, bem como para o enfrentamento das dificuldades de se 
conduzir o processo de CP no domicílio. Torna-se urgente investir em estratégias inovadoras, 
com o objetivo de proporcionar conhecimentos acerca dos CP para a comunidade, minimizando 
assim, o preconceito e o impacto psicológico e físico.
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A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica e degenerativa que se manifesta de forma 
bastante complexa e seu modo de ação ainda é objeto de inúmeros estudos, porém já está definido 
que seu alvo é o sistema nervoso. Diante disso, o objetivo do presente estudo é caracterizar clínica 
histopatologicamente a esclerose múltipla. Para tanto, foi realizada uma revisão descritiva da 
literatura. Foram utilizadas como fonte de busca as bases de dados PUBMED e Google Scholar, 
com a inserção dos seguintes descritores: Esclerose Múltipla; Histopatologia. Os resultados 
obtidos indicam que a sua causa básica já está definida: ela afeta o sistema nervoso, possivelmente 
decorrente de uma inflamação autoimune, ou seja, as células de defesa do sistema nervoso, as 
micróglias, passam a atacar as células do próprio tecido, especialmente os neurônios, causando 
a destruição parcial ou completa da bainha de mielina e oligodendrócitos, células responsáveis 
pela formação da mesma. A bainha de mielina dos neurônios aferentes e eferentes auxilia 
na transmissão do impulso nervoso, que pode executar ações diversas, como movimentar o 
braço, andar, falar, enxergar etc. A lesão começa com uma reação imune mediada pelas células 
T. Quando essa bainha de mielina não está em seu perfeito estado, o impulso nervoso não 
consegue chegar da maneira adequada ao músculo, órgão ou glândula efetor, se dispersando 
no caminho. Então, o indivíduo passa a apresentar o quadro clínico da doença, que pode ser 
bastante semelhante com outras patologias. Alguns de seus sintomas são espasmos musculares, 
atrofia de músculos, formigamentos, visão turva (ou até mesmo ausência dela), incontinência 
urinária, tremores, perda de equilíbrio, falta de coordenação, perda de parte do tato, dificuldade 
para andar, dentre outros sintomas sensitivos e motores. Não existe um exame específico que 
diagnostique a EM. O diagnóstico é estabelecido após uma série de exames e análise do quadro 
clínico do paciente, sendo importante considerar os sintomas, exames de imagem, exames de 
sangue e urina, e a punção lombar do líquido cefalorraquidiano. As lesões, que podem ser vistas 
em ressonância magnética, se apresentam de forma multifocal. Elas afetam principalmente o 
nervo óptico, a medula cervical, o tronco encefálico e a substância branca periventricular. No 
Brasil, é uma doença rara, sendo mais comum em países do hemisfério norte. São acometidos 
principalmente indivíduos brancos e os primeiros sintomas começam em adultos jovens, sendo 
raro o início por volta ou acima dos 60 anos. A EM possui somente o tratamento para retardar 
os sintomas progressivos da doença. Apesar da caracterização histopatológica, que resulta nas 
diferentes manifestações clínicas dos pacientes acometidos, a literatura científica apresenta 
lacunas sobre o mecanismo etiopatogênico da doença. Desta forma, sugere-se a realização de 
estudos para elucidação do processo de desenvolvimento e, consequentemente, da prevenção 
ou tratamento efetivo da doença.
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O estresse se caracteriza por um transtorno capaz de causar alterações no organismo, afetando 
o estado de saúde e a qualidade de vida do indivíduo, podendo ainda levar ao surgimento de 
diversas doenças. Os medicamentos de uso contínuo podem contribuir para o desenvolvimento 
dessa problemática, alguns fármacos são capazes de provocar ou piorar os sintomas de estresse 
devido à liberação de inúmeras reações químicas no organismo. No presente trabalho foram 
abordadas informações com o intuito de analisar o nível de estresse dos acadêmicos do curso de 
Enfermagem e sua associação com o uso de medicamentos contínuos. A pesquisa envolveu uma 
abordagem analítica e transversal, realizada através de um questionário enviado aos alunos via 
plataforma Google Formulários, que buscou investigar 27 adultos com idade entre 18 e 34 anos, 
de ambos os sexos, da primeira fase do curso de Enfermagem da Unidavi. Esse questionário 
abordava características sociodemográficas, condições de saúde e escala de estresse. Para a 
avaliação do consumo de medicamentos, utilizou-se a pergunta “Quantos medicamentos de 
uso contínuo você consome?”, para análise do nível de estresse foram realizadas 14 perguntas 
que apresentavam como forma de resposta uma escala de frequência de 0 a 4 pontos como 
instrumento de coleta dos dados. A variável desfecho foi definida como o nível de estresse dos 
alunos e, a exposição como a ingestão de medicamentos de uso contínuo, sendo essas classificadas 
em variáveis numéricas discretas conforme o grau de mensuração. Após o recebimento do 
questionário, foi realizada a construção de um banco de dados, o qual foi obtido por meio de uma 
planilha disponibilizada pelo próprio Google Formulários, sendo posteriormente, transferida 
para o Excel. As informações foram armazenadas para posterior análise descritiva e bivariada. 
A análise descritiva mostrou a mediana e a variância para as variáveis numéricas. Com o uso 
da estatística inferencial, foi possível verificar o grau de associação e o nível significância entre 
as variáveis através do teste de Correlação Linear de Pearson (r) e do nível de significância de 
p¿0,05. Após a análise dos dados obtidos, observou-se que o nível de estresse da turma encontra-
se com uma mediana de 32 pontos e, o consumo de medicamentos apresentou uma mediana 
de 1 medicamento (Va = 0,66). Também, constatou-se que há uma associação significativa 
entre o nível estresse e a ingestão de medicamentos contínuos (p<0,001), sendo uma correlação 
negativa de intensidade moderada (r = -0,475). Portanto, conclui-se que o nível de estresse dos 
acadêmicos do curso de Enfermagem está associado ao consumo de medicamentos, sendo que, 
quanto maior o nível de estresse menor o consumo de medicamentos.
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As práticas administrativas são parte da rotina da enfermagem na realidade dos serviços de 
saúde. Desde os princípios da enfermagem a administração segue lado a lado com o cuidado 
prestado pelo enfermeiro, que necessita domínio de alguns conhecimentos sobre esta área para 
desempenhar a gestão de suas atividades e de sua equipe. As organizações de saúde, há alguns 
anos, eram pequenas com estruturas simples e fáceis de serem controladas. Entretanto, com 
a evolução dos recursos humanos, tecnológicos e gerenciais, essas organizações cresceram e 
ganharam uma dimensão tal exigindo novas formas de gestão que dessem conta de pensar, 
discutir e viabilizar a estruturação dos serviços de saúde. O serviço de enfermagem acompanhou 
a evolução na saúde e o papel gerencial tornou-se ferramenta de trabalho do enfermeiro, onde o 
administrar é subsídio para o assistir. O objetivo deste trabalho é apresentar as principais funções 
administrativas desempenhadas pelo enfermeiro ao atuar em um serviço de saúde. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo, realizada por meio de artigos coletados nas bases 
de dados Scielo e Google Acadêmico. A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem expressa 
ser exercício exclusivo do enfermeiro a organização e gestão dos serviços de enfermagem, 
tornando a administração parte das competências de um enfermeiro. Administração em 
Enfermagem pode ser pensada a partir de dois momentos: a gerência do cuidado e a gerência da 
unidade sendo que nos dois momentos o enfermeiro assiste e administra em níveis diferentes. 
A função administrativa consiste no planejamento da assistência, no provimento de recursos 
físicos, humanos, materiais e financeiros, bem como a tomada de decisão, na supervisão e na 
liderança da equipe de enfermagem e provisão de recursos necessários à implantação do plano 
terapêutico de Enfermagem. Assim, trabalho de âmbito administrativo do qual o enfermeiro 
se encarrega pode ser dividido em cinco funções: o planejamento, a organização, a direção, a 
coordenação e a avaliação. Entre estas destaca-se o planejamento dos recursos, a organização 
e hierarquização dos profissionais, distribuição adequada de tarefas, condução do trabalho, 
orientando e definindo prioridades, articulação e união das ações da equipe e o monitoramento 
e controle de qualidade dos serviços prestados. Este conjunto de funções possibilita que o 
trabalho da enfermagem seja eficaz, direcionado, resolutivo e que tenha qualidade. Considera-
se que para que o cuidado de enfermagem seja efetuado de maneira integral, é indispensável 
que os enfermeiros sejam capazes de desempenhar funções administrativas que auxiliarão não 
apenas a enfermagem, mas também a equipe multiprofissional dentro de um serviço de saúde.

Palavras-chave: Enfermagem. Enfermeiro Administrador. Gestão.
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GASTROSQUISE: COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS
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Jóice Teresinha Morgenstern
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Considerada como um defeito da parede abdominal, a gastrosquise consiste em uma protrusão 
de conteúdo intra-abdominal lateralmente ao anel umbilical, não havendo saco peritoneal 
assim como ausência de membrana amniótica cobrindo as vísceras expostas, as quais ficam 
em contato com o líquido amniótico. Como resultado da evisceração congênita, a gastrosquise 
requer tratamento intensivo neonatal, com a correção cirúrgica precoce. O objetivo é identificar 
as complicações cirúrgicas vinculadas à gastrosquise. Trata-se de um ensaio teórico da 
literatura, de natureza qualitativa, com publicações no período de 2014 a 2019. As bases 
de dados utilizadas foram SciELO e Lilacs. Para a busca utilizou-se os seguintes termos: 
Gastrosquise; Tratamento Cirúrgico; Complicações. Foram recrutados quatro artigos os quais 
atenderam os objetivos definidos. Resultados e conclusão: a gastrosquise é um defeito congênito 
da parede abdominal que exige o princípio da correção cirúrgica 3. O tratamento cirúrgico 
alcança o fechamento primário das lesões em cerca de 80% dos casos. Na presença de grandes 
lesões, deve-se fornecer redução gradual do conteúdo abdominal por via de bolsa de Siloh 
antes do fechamento cirúrgico. Diante do quadro de gastrosquise, considera-se o campo de 
complicações como necrose extensa do intestino exteriorizado, associado à atresia intestinal, 
distensão abdominal grave, íleo infeccioso e enterocolite necrotizante. Entre as principais 
complicações encontradas estão infecções da ferida, hipertensão intra-abdominal, oclusão 
intestinal, evisceração abdominal, peritonite decorrente da perfuração intestinal e intestino 
curto. Pode haver óbito devido a sepse, broncodisplasia pulmonar e insuficiência cardíaca. 
O elevado número de complicações infecciosas condiciona a evolução e o prognóstico dos 
pacientes diagnosticados com gastrosquise.
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GASTROSQUISE: DIAGNÓSTICOS DESFAVORÁVEIS

Ruan Guilherme Hoepers
ruan.hoepers@unidavi.edu.br

Tágda Lorrana Alecrim Lima
tagda.lima@unidavi.edu.br

Jóice Teresinha Morgenstern
joicemorg@unidavi.edu.br

Gastrosquise é uma malformação congênita que consiste em um defeito no fechamento de 
todas as camadas da parede abdominal, paraumbilical usualmente à direita do cordão umbilical 
associada à evisceração do conteúdo intra-abdominal, principalmente alças intestinais, sem 
membrana recobrindo esse conteúdo exteriorizado. Essa está associada a complicações como: 
dismotilidade intestinal, síndrome de malabsorção, ìleo paralítico prolongado, perfuração 
intestinal, isquemia e necrose, síndrome do intestino curto, colestase (uso de NPT prolongada), 
infecção de ferida cirúrgica, sepse, cominando na maioria dos casos em prognósticos 
desfavoráveis. Sua etiologia é multifatorial e destaca-se a sua relação com exposição a agentes 
teratogênicos, pode ser diagnosticada via ultrassom a partir da 12ª semana de gestação. 
Objetivos: identificar os fatores que contribuem para prognóstico desfavorável nos casos de 
gastrosquise. Metodologia: trata-se de um ensaio teórico de natureza exploratória qualitativa, 
com busca realizada na base Google Acadêmico, utilizando-se de trabalhos elaborados entre 
os anos de 2018-2020, tendo como descritores, Gastrosquise, Prognóstico Neonatal; Pré-Natal. 
Sendo descartados os trabalhos que não se alinhavam ao objetivo do estudo, obtendo-se ao final 
da análise quatro estudos para realização do trabalho. Resultados e discussões: observou-se 
que a ocorrência de trabalho de parto espontâneo em gestações com gastrosquise complexas 
está associada a desfechos neonatais desfavoráveis, porém os autores apontam necessidade de 
mais evidências sobre a correlação da patologia e via de parto. A falta de diagnóstico pré-natal 
contribui para resultados perinatais adversos uma vez que impacta diretamente na logística de 
atendimento. O manejo perinatal envolve equipe especializada frente aos cuidados desde o 
nascimento até a correção cirúrgica bem como suporte de UTI-neonatal. Resultados apontam 
que a sobrevida neonatal está diretamente vinculada a outras malformações associadas além 
de presença de complicações pré-natais como oligoidrâmnio, trabalho de parto prematuro, 
rotura prematura de membranas e sofrimento fetal. Conclui-se que o diagnóstico pré-natal 
permite melhor monitoramento das condições fetais e programação do nascimento em centros 
especializados.
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LESÃO POR PRESSÃO NO PACIENTE EM UTI: FATORES DE RISCO E 
CUIDADOS DE ENFERMAGEM

Mariana Hasse
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A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um setor que demanda atenção contínua da equipe aos 
pacientes. Os recursos humanos e tecnológicos são necessários para o monitoramento contínuo 
e intervenções neste ambiente de dinâmica difícil. A carga horária de trabalho excessiva e o 
ambiente estressor da UTI (estrutura física, barulho constante, equipamentos de alta tecnologia, 
movimentação intensa, sofrimento dos pacientes) geram no profissional de enfermagem níveis 
elevados de estresse psicológico, o que pode resultar na maior possibilidade de eventos adversos 
e na diminuição da sua capacidade de atuação. A assistência adequada durante o exercício 
da prática é o que todos os profissionais visam ao paciente, porém durante esse processo é 
praticamente inevitável a ocorrência de eventos adversos, erros ou falhas que não podem ser 
ignorados. A lesão por pressão no paciente em UTI, que é um dano que acontece frequentemente 
com esses pacientes que são gravemente enfermos, e em sua grande maioria estão com a 
mobilidade prejudicada. Os objetivos deste estudo são identificar os principais fatores de risco, 
os meios utilizados para prevenção e o tratamento focado nos cuidados de enfermagem ao 
paciente. Trata-se de um ensaio teórico pautado em levantamento bibliográfico nas bases de 
dados virtuais da saúde, Literatura Latino-Americana em ciências da saúde (LILACS), Scientific 
Electronic Library Online (SCIELO) e Business Source Complete (EBSCO). Tem por critérios 
de inclusão: produção textual entre 2015 a 2020, idioma português, artigos disponíveis para 
leitura na íntegra e produções voltadas aos profissionais de enfermagem. Como resultados 
deste estudo analisou-se 10 artigos que foram compilados para atender os objetivos do estudo. 
Constatou-se que as lesões por pressão são consideradas eventos adversos ocorridos durante 
a hospitalização e refletem de forma indireta a qualidade do cuidado prestado. Podem ser 
causadas por fatores intrínsecos e extrínsecos ao paciente. Como fatores extrínsecos, têm-se 
a pressão, o cisalhamento e a umidade. Dentre os fatores intrínsecos, destacam-se: a idade, 
o estado nutricional, a perfusão tecidual, o uso de alguns medicamentos e algumas doenças 
crônicas. A avaliação do risco de formação de lesão por pressão pode ser mensurada através de 
escalas, dentre elas destaca-se a Escala de Braden que considera fatores de risco intrínsecos e 
extrínsecos como indicadores de análise. Considera-se que o enfermeiro deve estar atento a cada 
um dos pacientes internados, e principalmente aos que estão imobilizados de alguma forma, 
seja por meio de sedativos, mobilização ou dificuldade na realização dos seus movimentos 
de forma independente. Devem ser realizados cuidados de enfermagem específicos para cada 
paciente a depender do seu grau de dependência, com a inclusão de medidas como avaliação de 
risco de lesões por pressão, mudanças de decúbito do paciente, monitorização e tratamento das 
lesões já existentes.
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MÉTODO CANGURU:  BENEFÍCIOS E MÉTODO DE APLICAÇÃO
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O método canguru é uma assistência neonatal que implica em contato pele a pele precoce entre 
mãe e recém-nascido de baixo peso, de forma crescente e pelo tempo que ambos entendam 
que seja prazeroso e suficiente, permitindo maior participação dos pais no cuidado do recém-
nascido, porém não é só isso. Dessa forma este estudo tem por objetivo apresentar os benefícios 
e como ocorre a aplicação do método. Para isso, realizou-se um ensaio teórico com base em 
artigos nacionais, publicados entre os anos de 2011 a 2019 nas bases de dados SciELO, EBSCO 
e Protocolos do Ministério da Saúde. Em 1979, na cidade Bogotá, na Colômbia, dois médicos 
Hector Martinez e Edgar Rey Sanabria, criaram o método canguru. No Brasil esse método foi 
aplicado pela primeira vez na década de 90 e ainda nos dias atuais as afecções perinatais são 
a primeira causa de mortalidade infantil. O método traz benefícios como: aumenta o vínculo 
entre ambas as partes, reduz o tempo de separação mãe/filho, mantém a temperatura, o apoio 
e equilíbrio emocional, estímulo ao aleitamento materno precoce, ganho de peso e um menor 
tempo de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), eleva o relacionamento da família 
com a equipe de saúde, bem como proporciona maior confiança dos pais no manuseio do seu 
filho de baixo peso, entre outros. É considerado recém-nascido de baixo peso, todo aquele que 
nasce com peso inferior a 2.500g. Neste critério estão incluídos tanto os prematuros quanto os 
RN de termo com retardo do crescimento intrauterino. Segundo a Portaria GM/MS no 1.683 
de 12 de julho de 2007 a aplicação do método ocorre em três etapas: Etapa 1: período após o 
nascimento de um recém-nascido de baixo peso que, impossibilitado de ir para o alojamento 
conjunto, necessita de internação na unidade, nesta etapa deve seguir cuidados especiais. Etapa 
2: o recém-nascido encontra-se estabilizado e pode ficar em acompanhamento contínuo de sua 
mãe. Após período de adaptação e treinamento, a mãe e a criança estarão aptas a permanecer 
em enfermaria conjunta, onde a posição canguru será realizada pelo maior tempo possível. 
Essa enfermaria funcionará como um “estágio” pré-alta hospitalar da mãe e do filho. Etapa 3: 
essa etapa consiste no adequado acompanhamento da criança no ambulatório após a alta. Lá, 
ele continuará recebendo acompanhamento da equipe de saúde até atingir 2.500kg, quando 
receberá alta do método. Entende-se que o papel do método canguru visa fundamentalmente 
uma mudança no manuseio do recém-nascido de baixo peso com necessidade de hospitalização 
e da atitude de sua família, assim garantindo maior vínculo mãe/filho e uma assistência de 
forma crescente e efetiva, sendo um método que salva vidas.
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NOVO MODELO DO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
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Criado em 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi homologado pela constituição de 
1988, trazendo como princípios a universalidade, a equidade, e a integralidade. Aponta 
como diretrizes a participação popular e a descentralização. As leis nº 8080/90 e nº 8182/90 
regulamentam os princípios e diretrizes do SUS e trazem outras considerações que colaboram 
na implementação do sistema. O presente estudo traz como objetivo apresentar elementos do 
modelo de Financiamento da Atenção Primária em Saúde a ser executado a partir de 2020. 
Trata-se de um ensaio teórico, baseado na busca de artigos científicos pesquisados nas bases 
de dados Scielo, Google Acadêmico, e site do Ministério da Saúde. A Constituição Federal 
de 1988 determina que as três esferas de governo Federal, Estadual e Municipal financiam 
o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com 
ações e serviços públicos de saúde. Os percentuais de investimento financeiro dos municípios, 
estados e União no SUS são definidos pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 
resultante da sanção presidencial da Emenda Constitucional 29. A Atenção Primária em Saúde 
(APS) é vista como primeiro contato para o cuidado, sendo a porta de entrada para os usuários 
do SUS. O Ministério da Saúde mudou a forma do financiamento da Atenção Primária à Saúde. 
A nova proposta foi instituída pela Portaria nº, de 2.979 de 12 de novembro de 2019. Até 31 
de dezembro de 2019, o financiamento da Atenção Primária era composto pelos PABs Fixo e 
Variável, a partir de janeiro de 2020 o novo modelo de financiamento de custeio da APS é um 
modelo misto de pagamento que busca estimular o alcance de resultados e é composto pelos 
seguintes componentes: captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações 
estratégias. Considera-se que o modelo de financiamento proposto busca ampliar o acesso da 
população aos serviços de saúde para garantir a universalidade do SUS. O foco é atender às 
necessidades e prioridades epidemiológicas, demográficas, socioeconômicas e especiais, entre 
outras.
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O cuidador informal é, normalmente, uma pessoa leiga, familiar ou não, que se responsabiliza 
por prover o cuidado de saúde da pessoa idosa, dependente, que está no seu próprio domicílio. 
Em muitas situações, o cuidador negligencia sua própria saúde em detrimento do cuidado do 
outro. A pessoa que promove a realização de cuidados ao idoso, especialmente aquela sem 
orientação adequada para fazê-lo, está mais predisponente a desgastes emocionais e físicos, 
podendo culminar em sobrecarga de trabalho. Este estudo tem por objetivo conhecer aspectos 
relacionados à sobrecarga de trabalho do cuidador de idosos responsável pelo cuidado domiciliar. 
Trata-se de um ensaio teórico de natureza qualitativa, realizado por meio de levantamento de 
dados na base eletrônica Scielo. A busca deu-se por meio do descritor cuidador de idosos. 
Foram incluídos artigos em português, na íntegra, publicados e indexados nos anos de 2018, 
2019 e 2020. Encontrou-se 47 artigos, entre estes, após leitura de título, selecionou-se cinco 
artigos que são condizentes com a temática proposta. A análise deu-se de forma descritiva 
categorizando por meio de leitura exploratória. Observou relatos comuns de sobrecarga entre 
mulheres, a maioria filhas do idoso, residentes no mesmo domicílio, com baixa escolaridade 
e renda familiar. Além disso, as pessoas com comorbidades e dor relacionada à função que 
desempenham tendem a sentirem-se mais sobrecarregadas e consequentemente avaliarem mal 
sua própria saúde. Ao assumir o papel de cuidador as pessoas modificam sua rotina mantendo-
se mais tempo no domicílio, sem contato social. O nível de sobrecarga está relacionado com 
o grau de dependência do idoso, o estresse emocional e a possibilidade de interação social. 
Considera-se que o cuidador de idosos necessita de instrumentalização para ordenar o processo 
de cuidado no domicílio. Os profissionais da Atenção Primária devem se fazer presentes nos 
domicílios planejando os cuidados e oferecendo apoio ao cuidador. Além disso, os cuidados 
devem ser compartilhados com outros cuidadores ou familiares minimizando a possibilidade de 
sobrecarga física, emocional e a restrição social do cuidador.
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O suicídio é uma doença mental que consiste no ato de tirar a própria vida, sem distinguir sexo, 
idade ou classe social. É um ato que aflige nossa sociedade nos dias atuais e com uma frequência 
significativa em todo o mundo. Para a pesquisa foi utilizado o método de pesquisa descritiva, 
tendo como finalidade o conhecimento aprofundado sobre suicídio. O desenvolvimento do 
trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas, artigos científicos, ebooks. Atualmente 
o suicídio é um sério problema que a saúde pública enfrenta, desconsiderando nesta pesquisa as 
ideações e tentativa de suicídio. Como o suicídio não distingue sexo e idade, esse ato está entre 
as 10 principais causas de morte. Na crise suicida, a doença mental é de grande intensidade, que 
com o passar do tempo, pode suceder um grande sofrimento psíquico intolerável, podendo surgir 
como consequência, o desejo de interromper a própria vida. Fazendo com que o paciente perca o 
controle sobre sua vida. Estima-se que o risco de suicídio entre pacientes internados em hospitais 
seja três vezes maior do que o já observado na população em geral. Desta forma os profissionais 
da enfermagem, por estarem em contato diariamente com os pacientes, podem ter um papel 
fundamental na prevenção do suicídio. No entanto pode-se dizer que a falta de conhecimento 
em saúde mental, e suas atitudes perante o comportamento suicida nem sempre são positivas. 
A falta de conhecimento e incerteza, resultam de forma negativa sobre o paciente. São muitos o 
fatores que determinam a natureza de um suicídio, podendo ser externos ou até mesmo internos, 
que se ajustam de modo variável a cada indivíduo. A forma com que cada pessoa leva a vida, 
e trabalha seu lado emocional, junto com sua capacidade de resolver problemas e de receber 
esses impactos que a vida nos submete todos os dias, também são fatores que podem determinar 
um suicídio. O profissional da saúde deve estar preparado para oferecer apoio emocional a 
estas pessoas enlutadas, propiciando um ambiente de apoio, buscando identificar as que mais 
necessitam de ajuda e assim providenciando um atendimento apropriado. No momento em que 
a ocorrência aparecer, deve-se manter o contato com o familiar. Pois o receio de ser acusado 
ou hostilizado provém de conflitos infundados em relação à responsabilidade pela morte do 
paciente e sua morte. Esta experiência mostra que a presença do profissional da saúde é de 
grande importância e ajuda a consolar os familiares e os demais envolvidos.
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A área da saúde é caracterizada por processos contínuos que envolvem tomada de decisão, 
sendo assim, a prática baseada em evidências para a execução de um trabalho, ancorada em 
contextos sólidos, fundamentados e de cunho científico é o que garante um resultado sistemático 
e organizado. A aplicação da auditoria é uma avaliação sistemática da qualidade da assistência 
de enfermagem prestada ao cliente e contribui para melhorar a qualidade do serviço prestado. 
Este estudo tem por objetivo conhecer aspectos relacionados ao papel do enfermeiro frente à 
auditoria hospitalar. Trata-se de um ensaio teórico de natureza qualitativa, realizado por meio 
de levantamento de dados na base Scientific Electronic Library Online (Scielo). A busca deu-se 
por meio do descritor Decs: auditoria de enfermagem. Foram incluídos artigos em português, 
na íntegra, publicados e indexados nos anos de 2016; 2017; 2018; 2019 e 2020. Encontrou-se 
13 artigos, entre estes, após leitura de título e resumo, selecionou-se quatro artigos que são 
condizentes com a temática proposta. A análise deu-se de forma descritiva categorizando por 
meio de leitura exploratória. Observou-se relatos de que o profissional enfermeiro encontra uma 
série de dificuldades para enfrentar questões que envolvem a auditoria hospitalar e o processo 
de enfermagem de maneira geral. Muitos enfermeiros não têm conhecimento teórico necessário 
para capacitar a equipe quanto à qualidade das prescrições e anotações de enfermagem. A 
auditoria em enfermagem não tem como único intuito atender as necessidades das instituições 
que a realizam, mas compreende uma política de saúde existente em um contexto de saúde. 
Destaca-se a função e a importância do profissional enfermeiro atuando na função administrativa, 
a liderança junto à equipe de enfermagem, executando as funções educativas e investigativas.

Palavras-chave: Auditoria de Enfermagem. Enfermagem. Assistência.
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ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE
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No Brasil, a quantidade de mulheres amamentando vem crescendo ao longo dos anos, porém 
ainda não alcançaram as recomendações das organizações mundiais. O aleitamento materno 
exclusivo até seis meses de vida, é de suma importância, pois ele reduz o risco de desenvolver 
diversas doenças. Além de contribuir para o desenvolvimento da criança e, principalmente, criar 
vínculos entre mãe e filho. O objetivo deste estudo é conhecer os benefícios sobre o aleitamento 
materno e descrever o papel do enfermeiro frente a esse tema. Trata-se de um ensaio teórico, 
de natureza qualitativa, através de levantamento de dados, baseada em artigos científicos 
indexados nas bases de dados BVS. Foram utilizadas as palavras-chave: aleitamento materno, 
cuidados de enfermagem e atenção primária, obtendo 79 artigos. Após filtrados por idioma 
português, texto completo e últimos cinco anos, selecionou-se 16 artigos referentes aos anos de 
2015 a 2020, condizentes com a tema. Observou-se que uma das ações positivas é a consulta 
de enfermagem realizada no pré-natal, que influencia na compreensão da gestante a respeito 
da amamentação, através do incentivo e apoio que são prestados pelo profissional. Também 
se considera a visita puerperal como uma ferramenta que proporciona uma maior segurança e 
conforto durante o período inicial de amamentação, mediante o esclarecimento de dúvidas e 
anseios, como orientação sobre a pega correta e prevenção de problemas durante o aleitamento, 
enfatizando a necessidade do profissional enfermeiro em compreender a importância da família 
e do contexto social da puérpera. A não realização da visita domiciliar em tempo ideal traz 
comprometimento a essa prática, colaborando para o desmame precoce. Cabe também ao 
profissional enfermeiro estar preparado para agir na interferência da rede familiar, de vizinho 
e pessoas próximas, realizando o acolhimento e orientações estendidos a esse grupo. Ainda as 
puérperas consideram o profissional enfermeiro como peça importante para que estas aderissem 
à prática do aleitamento materno, além de que, atividades educativas realizadas pelo profissional 
enfermeiro, durante o pré-natal, repercutem em uma maior adesão ao aleitamento materno e 
reduzem a probabilidade de serem inseridos novos alimentos antes do sexto mês de vida da 
criança. Sendo assim, concluímos a importância do papel do enfermeiro em qualquer fase do 
período gestacional e puerperal, como peça chave para a orientação e incentivo à amamentação 
exclusiva até o sexto mês de vida.

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Cuidados de Enfermagem. Atenção Primária.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ENQUANTO FERRAMENTA PARA 
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
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O planejamento estratégico pode ser definido como uma ferramenta para organização, liderança, 
execução, coordenação, avaliação e controle do trabalho em equipe. O objetivo deste estudo 
é apresentar o planejamento estratégico enquanto ferramenta para organização dos serviços 
de enfermagem. Utilizou-se o método de revisão narrativa buscando-se elementos teóricos 
em artigos publicados nos últimos cincos anos e capítulos de livros direcionados à gestão 
em Enfermagem. A Enfermagem, desde a época de Florence Nightingale, se preocupa com 
a gestão de qualidade dos serviços que são apresentados aos pacientes oferecendo qualidade 
no cuidar. O planejamento do processo decisório é passo importante para o gerenciamento de 
conflitos e para possíveis negociações entre as pessoas envolvidas em uma situação. Existem 
diferentes métodos de planejamento. É possível separar o método normativo e o planejamento 
estratégico situacional aplicando-se os mesmos em diferentes momentos nos serviços de saúde. 
O planejamento normativo ou tradicional assume caráter determinista. Obtém-se o controle 
dos fatores e variáveis que interferem no alcance dos objetivos e resultados. Apresenta as 
fases de diagnóstico, conhecimento do sistema em um todo, determinação dos objetivos, 
estabelecimento de prioridades, seleção dos recursos disponíveis, estabelecimento do plano 
operacional, desenvolvimento e aperfeiçoamento. O método de planejamento estratégico 
situacional possibilita a explicação do problema a partir da visão do ator que o declara e 
assim propõe soluções. O planejamento estratégico situacional valoriza o reconhecimento dos 
participantes, preconiza o aprimoramento das ações, organização e mudança de atitude com 
gestão de qualidade. É organizado em quatro etapas: explicativo, normativo, estratégico e tático-
operacional. Quanto à aplicação do planejamento estratégico junto aos serviços de Enfermagem 
observa-se que há a necessidade de ter um olhar abrangente sobre o trabalho desenvolvido pelo 
enfermeiro. Destaca-se a necessidade de desenvolver competências específicas para garantir 
a organização e gestão do planejamento estratégico nos serviços de saúde. O planejamento 
estratégico em Enfermagem possibilita o desenvolvimento de tarefas de maneira organizada 
visando atingir objetivos que favoreçam um padrão de qualidade assistencial. O Planejamento 
Estratégico confere ao profissional de Enfermagem maior credibilidade e autonomia 
possibilitando intervenções específicas para cada realidade. Considera-se que o Planejamento 
Estratégico colabora na construção da competência gerencial do enfermeiro por constituir-se 
em um planejamento integrado e participativo, que contribui para a organização dos serviços de 
saúde e para o enfrentamento de conflitos e problemas institucionais.

Palavras-chave: Planejamento. Planejamento Estratégico. Enfermagem.
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PRÁTICAS AVANÇADAS EM ENFERMAGEM

Felipe Ramon Dias
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As frequentes alterações epidemiológicas remetem aos setores da saúde a necessidade de 
adotarem práticas capazes de inovar e reformar sistemas de saúde para responder aos problemas 
decorrentes das necessidades de saúde das populações. A enfermagem como prática avançada é 
considerada uma inovação no campo da saúde, já que contribui para a resolução de problemas, 
especialmente os relacionados à formação profissional, à força de trabalho e à qualidade no setor 
saúde. O objetivo deste estudo é refletir sobre as práticas avançadas para a gestão do cuidado em 
enfermagem. Trata-se de um ensaio teórico baseado em buscas de artigos indexados em bases de 
dados. A Enfermagem em Prática Avançada (EPA) iniciou-se no Canadá e nos Estados Unidos 
da América há mais de 40 anos. Pode ser considerada instrumento de inovação, pois colabora 
para a melhoria da atenção à saúde, contribui para a qualificação das práticas assistenciais de 
prevenção, promoção e reabilitação da saúde em diversos pontos da rede de atenção. Relaciona-
se com o grau instrução formal, em nível teórico-prático aprofundado e específico em uma dada 
área de atuação de escolha do enfermeiro habilitado. A EPA integra pesquisa, educação, prática 
assistencial e gestão. O enfermeiro deve ter alto grau de autonomia profissional e competência 
para tomar decisões clínicas, realizar avaliações, diagnóstico e prescrições, sendo responsável 
por gestão de casos, avaliação e implementação de programas e planos de cuidado e referência 
para o primeiro ponto de contato dos usuários com os serviços de saúde. O enfermeiro em 
práticas avançadas deve ser reconhecido como líder pela equipe de saúde e pelos usuários; 
utilizar evidências científicas para nortear sua prática clínica, integrando o conhecimento em 
Enfermagem com experiência clínica; explicar e aplicar referenciais teóricos em sua prática 
profissional; compreender, desenvolver e divulgar a Enfermagem baseada em evidências. Deve 
ainda demonstrar capacidade para propor, planejar, implementar, participar e avaliar programas 
de saúde de acordo com a necessidade de saúde dos usuários e serviços; conhecer, realizar e 
aplicar pesquisas; tomar decisões pautadas em julgamentos avançados e fazer análise crítica 
dos sistemas e das políticas de saúde. Considera-se que no Brasil existam condições favoráveis 
para a implementação das práticas avançadas em Enfermagem, entretanto faz-se necessário 
ampliar indicadores na área de pesquisas e titulação dos profissionais enfermeiros.

Palavras-chave: Enfermagem. Práticas Avançadas em Enfermagem. Cuidado Profissional.
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IMOBILIDADE (SI) NO SISTEMA OSTEOARTICULAR
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A síndrome de imobilidade (SI) é conceituada como uma das grandes síndromes geriátricas, 
resultante da limitação de movimentos e da capacidade funcional. A osteoporose é considerada 
uma causa crônica da síndrome. É definida pelo comprometimento da resistência e qualidade 
óssea, predispondo a um aumento do risco de fraturas, constituindo-se como primeiro sintoma 
da doença. Esse estudo visa compreender a osteoporose e as fraturas como fatores de risco 
para a Síndrome da Imobilidade, buscando alternativas para a prevenção de agravos à saúde do 
idoso. Trata-se de um ensaio teórico pautado na busca de informações em livros e periódicos 
indexados em bases de dados. Para compor o estudo foram utilizados quatro artigos e um 
livro com publicação nos últimos dez anos. Identificou-se que as fraturas estão, em sua grande 
maioria, relacionadas com a osteoporose. Destaca-se os fatores de risco genéticos, biológicos, 
comportamentais, ambientais e nas mulheres, a acelerada perda óssea após a menopausa. 
Assintomática e progressiva, o diagnóstico da doença é confirmado pela densitometria óssea 
ou até ocorrer uma fratura. Entre as fraturas mais comuns estão na coluna lombar, colo do 
fêmur e no terço distal do rádio. Quase todas as fraturas em idosos são devidas, em parte, à 
baixa densidade óssea, sendo a fratura de quadril a mais grave. Dessa forma, a manutenção do 
tônus muscular dos membros inferiores, a melhora do padrão da marcha e no equilíbrio são 
pontos fundamentais na prevenção das quedas e, portanto, das fraturas, evitando a limitação de 
movimentos e da capacidade funcional causada pela síndrome da imobilidade. Na osteoporose, 
o objetivo primário do tratamento é a prevenção, sendo necessário estabelecer uma nutrição 
apropriada, exercícios físicos e a adequada ingestão de cálcio e vitamina D.

Palavras-chave: Síndrome de Imobilidade. Osteoporose. Risco de Fratura.
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PROCESSO DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE ENTRE PROFISSIONAIS E 
USUÁRIOS
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O presente trabalho se desenvolveu a partir do tema: Processo de Comunicação em Saúde 
entre Profissionais e Usuários. Quando falamos em saúde pública e atendimento humanizado, 
há que se considerar o estabelecimento de vínculos entre a equipe e o cliente como coeficiente 
indispensável para ofertar cuidado integral, despertar para o autocuidado e promover educação 
em saúde. Durante o estudo se percebeu a importância de promover debates sobre o tema. 
Este trabalho tem como objetivo promover reflexão sobre a importância da comunicação entre 
profissionais de saúde e os usuários. Para elaboração da presente pesquisa foi realizada uma 
revisão bibliográfica através da base de dados, Scielo, NCBI e site do Ministério da Saúde 
com as palavras-chave: comunicação em saúde, comunicação entre profissionais e pacientes, 
processo de comunicação. Como resultados é importante salientar que a criação de vínculos 
permite a construção de redes de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão, e 
isso será possível quando entendermos a relevância de valorizar os sujeitos envolvidos em tais 
redes. A comunicação entre profissionais e clientes configura-se em uma peça-chave, entendida 
como o alicerce para o cuidado e um atendimento integral aos usuários do Sistema Único 
de Saúde. Conclui-se que só há comunicação se dois indivíduos participam ativamente do 
processo, e essa relação poderá facilitar a prática da humanização, pois é um modo de qualificar 
o relacionamento entre os profissionais. Para que tal evento ocorra é evidente que o prestador 
do serviço seja preparado, por meio de treinamento na sua formação, por meio de capacitação 
e educação continuada.

Palavras-chave: Enfermagem. Comunicação. Vínculo.
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A Promoção de Saúde supõe uma concepção que não se restrinja apenas à saúde caracterizada 
pela ausência de doença, mas extrapolando, sendo capaz de atuar sobre os seus determinantes 
sociais. Dispondo sobre as condições de vida da população, excedendo apenas a prestação 
de serviços clínico-assistenciais, propondo ações que envolvam a educação, o saneamento 
básico, a habitação, a renda, o trabalho, a alimentação, o meio ambiente, o acesso a bens e 
serviços essenciais, o lazer, entre outros determinantes sociais da saúde. O objetivo deste 
trabalho é elucidar os conceitos de Promoção de Saúde correlacionando com a importância do 
profissional de Enfermagem e os principais desafios encontrados no Sistema Único de Saúde. 
Utilizamos como metodologia uma revisão da bibliografia disponível de maneira online, tendo 
como descritores: Promoção de Saúde; Atenção Primária; Enfermagem; Desafios. Resultados 
e discussões: a promoção da saúde reforça o conceito de determinação social da saúde, com 
objetivo de impactar favoravelmente a qualidade de vida da população. Neste sentido, as 
estratégias da promoção de saúde são as que possibilitam o desenvolvimento da autonomia 
e o fortalecimento dos processos políticos e sociais, desencadeando na transformação dos 
determinantes estruturais, reafirmando os princípios do Sistema Único de Saúde. No sentido 
amplo de Promoção da Saúde, a Enfermagem constitui campo de ação estratégico no Sistema 
Único de Saúde brasileiro. Logo, sua liderança para articular a equipe de saúde na atenção 
primária permite ao enfermeiro a possibilidade de valorizar o princípio da integralidade, de 
modo a garantir a promoção de saúde e contribuir para a qualidade de vida da população. 
Conclusões: a história da Saúde Pública brasileira permite compreender alguns dos motivos 
para uma resistência à adoção da Promoção da Saúde, como um princípio orientador no 
processo de produção social em saúde, conforme definida pela Carta de Ottawa e apresentada 
no documento da Política Nacional de Promoção da Saúde de 2006. Ficando evidente estimular 
a disseminação das concepções de promoção da saúde, na sociedade, com práticas muitas 
vezes simples, que enfoque em nuances comportamentalistas visando promover mudanças 
significativas no processo saúde-doença da população.

Palavras-chave: Atenção Básica. Enfermagem. Estratégia da Saúde da Família.
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O prontuário eletrônico, em uma visão ampliada, tem se mostrado uma ferramenta importante 
para a análise da situação de saúde de populações, como também meio para se obter informação 
de pacientes pela equipe de saúde para fins estatísticos. Tanto na atenção primária quanto inter 
hospitalar. Também é utilizado como instrumento de defesa em situações adversas em que 
há algum tipo de prejuízo sofrido pelo paciente perante o profissional, instituição ou poderes 
públicos. A grande vantagem é a intercomunicação e praticabilidade entre os profissionais de 
saúde, que permite facilitar a compreensão da atual situação em que se encontra o paciente, 
interpretação para fins de diagnóstico, diminuição da permanência do usuário na instituição 
pela destreza no acesso a exames e histórico de saúde. A prática tem sido relevante devido à 
inviabilidade do arquivamento dos prontuários físicos já que no Brasil são realizadas cerca 
de 360 milhões de consultas médicas por ano. A fragmentação do SUS tem sido prejudicial 
na prática do cuidado e da integralidade dos usuários fazendo com que muitas instituições de 
saúde optaram pelo uso do prontuário eletrônico como forma de promover atenção continuada 
pois permite que o sistema crie conexões com outras unidades de saúde. Deve-se levar em 
conta o custo benefício de cada instituição em que se estuda sua implementação, já que se 
exige grande investimento financeiro em equipamentos de segurança e tecnologia bem como 
a capacitação dos profissionais que manuseiam o mesmo. O foco em qualidade na assistência 
ao paciente não para por aí, a tecnologia é usada através do prontuário eletrônico e através 
dele, expressa o trabalho dos profissionais de saúde para com o usuário. Com o passar dos 
tempos a enfermeira Wanda de Aguiar Horta sugere a sistematização da assistência de 
enfermagem, onde definia padrões a serem seguidos, etapas de planejamento, visão holística, 
e através disso interpretar o prognóstico do paciente de uma forma organizada e universal. O 
registro de enfermagem também proporciona uma avaliação na qualidade do mesmo e assim 
identificar pontos fracos que possam ser sujeito de alteração tanto na assistência em si quanto 
no registro, visando sempre a melhoria do serviço de enfermagem, dando espaço ao trabalho 
de auditoria. Pra finalizar, o já descrito no decorrer do texto enfatiza a importância de cada vez 
mais aprimorarmos conhecimento técnico-científico no cuidado em enfermagem, e inseri-lo 
nos meios tecnológicos. Ferramenta poderosa na organização, segurança e planejamento da 
assistência e prevenção de erros diversos. É através do aprimoramento que a enfermagem pode 
garantir espaço no ramo profissional, reconhecimento de outras áreas da saúde bem como de 
seus usuários.

Palavras-chave: Prontuário Eletrônico. Comunicação Intersetorial. Tecnologia.
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O ser humano, a partir de uma determinada fase da vida, acaba vendo a necessidade de um 
vínculo empregatício, depositando grande parte da existência e dedicação a este trabalho. 
Consequentemente, a iniciativa em um novo trabalho gera uma felicidade imensa, mas, no 
decorrer do tempo, a sobrecarga profissional, emocional e física acaba gerando danos a ele. Foi 
utilizado o método de pesquisa descritiva, tendo como finalidade o conhecimento aprofundado 
sobre a referida síndrome. O desenvolvimento do trabalho foi realizado através de pesquisas 
bibliográficas, artigos científicos, ebooks. Recentemente muitas organizações têm dado maior 
atenção à saúde e também à qualidade de vida de seus profissionais, por consequência da má 
qualidade dos serviços prestados, seu baixo nível de produção, o não comparecimento ao 
trabalho, gerando com isso, os lucros baixos e erros, muitas vezes irreparáveis, à organização. 
Devido a estas e outras muitas consequências tem se percebido a necessidade de diagnosticar 
o indivíduo que trabalha e possui um grande estresse em seu dia a dia. Então classificando-se 
como Síndrome de Burnout. Esse distúrbio psíquico gera tanto dores físicas como mentais, 
pois muitas vezes o indivíduo não dá a devida importância ao diagnóstico, acreditando ser algo 
“normal” do cotidiano, agravando cada vez mais suas condições, por falta de conhecimento. 
Infelizmente esse fato pode ocorrer em qualquer área profissional, se destacando principalmente 
em locais que trabalham diretamente com o ser humano, por ter o dever de ser mais rígido em 
questões de segurança e preservar o cliente acima de tudo, fazendo com que suas condições 
pessoais fiquem esquecidas. Os enfermeiros são um dos principais alvos da síndrome, pois 
vivem constantemente em momentos de pressão e cobrança pessoal, por estarem lidando 
com vidas, que muitas vezes estão em estágios avançados, tendo que fazer muitos plantões, 
prejudicando seu descanso, falta de apoio por outros profissionais e desgastando cada vez 
mais seu psicológico. O profissional queixa-se principalmente do excesso de trabalho, falta de 
enfermeiros na unidade de saúde e pelo baixo nível salarial, deixando de serem valorizados. 
Os facilitadores e/ou desencadeadores do Burnout estão organizados por suas características 
pessoais sendo elas: idade, sexo, nível educacional, filhos, personalidade, sentido de coerência, 
motivação e idealismo. Sua prevenção é bastante positiva, pois tem o objetivo de fazer com que 
o profissional saiba lidar com qual for a situação, não saindo de controle e tenha o domínio do 
assunto tratado, podendo auxiliar até mesmo aqueles que estão ao seu redor.

Palavras-chave: Estresse. Profissional. Enfermeiro.
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O Transtorno Bipolar (TB) é um distúrbio psiquiátrico complexo, marcado por alternância de 
episódios em oscilações de humor, sendo capaz de variar em intensidade, frequência e duração 
e suas causas podem ser associadas a fatores genéticos ou neurobiológicos, envolvidos na 
disfunção do sistema de captação, sistema serotoninérgico, dopaminérgico e gabaérgico. No 
mundo todo já existem 60 milhões de pessoas diagnosticadas. Sua principal característica é 
a desregulação extrema do afeto ou estados de humor que oscila entre o extremamente baixo 
(depressão) ao extremamente alto (mania), de forma imprevisível. Os pacientes em um 
episódio maníaco tem humor eufórico e elevado ou humor irritável, ativação comportamental 
e funcionamento cognitivo alterado geralmente por mais de uma semana. Apesar de ser 
uma doença mental sem cura, o quanto antes notificada, maior a eficiência do tratamento na 
estabilização do humor. Este trabalho tem como objetivo explicitar os fatores que desencadeiam 
o TB, pois a conscientização da sociedade é fundamental, no qual a busca ao diagnóstico e ao 
tratamento, podem ser capazes de oferecer uma qualidade de vida melhor aos portadores. Esta 
pesquisa é de abordagem teórica qualitativa, no qual, a metodologia do trabalho foi com base 
em fontes bibliográficas, fundamentada em pesquisas, foram analisados cinco artigos e três 
livros, tendo o livro “Aprendendo a viver com o Transtorno Bipolar” como referência central. 
Os resultados obtidos foram que, além do fator genético para a predisposição do transtorno, 
nos sistemas neurofisiológicos, pode estar relacionado à disfunção dos astrócitos, distúrbios na 
liberação de serotonina, uma maior ou menor atividade dos receptores dopaminérgicos e um 
decréscimo na função do gabaérgico.

Palavras-chave: Sistema Nervoso. Neurotransmissor. Maníaco-depressivo.
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ANÁLISE ESTRUTURAL DE UMA TORRE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA POR 
MEIO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

Guilherme Berkenbrock
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Flávio Kazuo Toome
flavio.toome@usp.br

Silvio Tumelero Moraes
silvio.tumelero@usp.br

No Brasil, as torres treliçadas de aço se tornaram a principal alternativa para a distribuição das 
linhas de energia de alta tensão. A análise estrutural de treliças assume que as barras da estrutura 
estão conectadas em nós com o comportamento idealizado de rótulas perfeitas. O método dos 
elementos finitos entra como uma solução para determinação dos deslocamentos nodais de 
uma estrutura treliçada. A sua aplicação em códigos computacionais permite a otimização do 
processo de cálculo e pode ser adaptada para as mais diversas geometrias. Este trabalho procura 
implementar e validar um código de elementos finitos desenvolvido pelos autores em Octave®, 
para análise linear estática de treliças espaciais. Os deslocamentos nodais e a tensão nas barras 
da estrutura serão medidas e comparadas com os valores apresentados por um programa 
comercial de análise por elementos finitos, ABAQUS®. A torre analisada é constituída por 74 
nós que conectam 218 tubos circulares de aço A36. Para as análises realizadas as cargas foram 
aplicadas diretamente nos nós e procuram simular a ação do vento e os efeitos dos cabos de 
energia na estrutura. O peso próprio dos materiais foi desconsiderado e os nós da base tiveram 
seus deslocamentos restringidos em todas as direções. O modelo computacional desenvolvido 
no ABAQUS® foi modelado por elementos de treliça considerando apenas as tensões axiais 
nas barras e adotou as técnicas de refinamento de malhas já implementadas no programa. 
Os resultados apresentados permitiram estabelecer que, para análise linear estática, o código 
desenvolvido não apresentou diferenças significativas se comparado aos deslocamentos nodais 
e às tensões fornecidas pelo ABAQUS®.

Palavras-chave: Treliça Espacial. Análise Linear. Método dos Elementos Finitos.
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BIOMINERALIZAÇÃO INDUZIDA POR BACILLUS PUMILUS EM CONCRETO
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A construção civil é uma das atividades econômicas que mais gera impactos ambientais e gastos 
energéticos. Por essa razão buscam-se cada vez mais alternativas capazes de minimizar tais 
efeitos com base em processos que ocorrem na natureza. O concreto é o material de construção 
mais empregado em obras de engenharia. Trata-se de um material edificante extremamente 
disseminado, podendo ser aplicado de inúmeras formas. As fissuras são patologias presentes 
em estruturas de concreto capazes de comprometer a durabilidade, comportamento mecânico e 
estanqueidade de uma edificação. A capacidade de curar fissuras é conhecida atualmente como 
autocicatrização. E, a cicatrização pode ocorrer de diversas maneiras, seja induzida, seja natural. 
O processo ocorre, basicamente, pelo preenchimento dos espaços das fissuras com carbonato 
de cálcio. Através da investigação da biomineralização, técnica que ocorre naturalmente em 
organismos vivos em ambientes terrestres e aquáticos durante a obtenção de energia, o presente 
trabalho constituiu-se na verificação da viabilidade da bactéria do gênero Bacillus pumilus como 
agente biológico no processo de biomineralização de carbonato de cálcio no concreto, pela 
absorção de água por capilaridade. O estudo apresenta em detalhes a precipitação de carbonato 
de cálcio (MICP, do inglês “microbially induced calcium carbonate precipitation”) induzida 
por micro-organismo. No processo MICP, a uréase exerce um papel significativo na hidrólise 
da ureia nos micro-organismos capazes de produzir níveis de uréase. O material liberado pela 
MICP age como ligante entre as partículas. Avaliou-se a biomineralização por biodeposição de 
carbonato de cálcio na presença da bactéria Bacillus pumilus em ensaios em escala laboratorial, 
utilizando corpos de prova de concreto. Os corpos de prova foram utilizados para avaliar 
as consequências da biodeposição na absorção de água por capilaridade do material. Para a 
reativação da cepa do Bacillus pumilus, o meio de cultura que demonstrou o melhor aceite da 
cepa foi o Agar Triptona de Soja para micro-organismos fastidiosos exigentes. O teste de uréase, 
após a inoculação dos micro-organismos em 48 horas, foi positivo, resultando na precipitação 
de cristais de carbonato de cálcio induzida por ureolíticos. Os resultados obtidos indicam uma 
redução de 15% na absorção de água por capilaridade nos corpos de prova curados com Bacillus 
pumilus, evidenciando também o aumento da resistência à tração por compressão diametral em 
MPa.

Palavras-chave: Bacillus Pumilus. Biomineralização. Carbonato de Cálcio.
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COMPARAÇÃO ENTRE A ABORDAGEM CONTÍNUA E DISCRETA 
DA FREQUÊNCIA NATURAL DE VIBRAÇÃO TORCIONAL DE VIGAS 

BIENGASTADAS

Guilherme Berkenbrock
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Flávio Kazuo Toome
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A frequência natural é uma propriedade dinâmica da estrutura e pode ser determinada pela 
análise modal do sistema. O método analítico e o método numérico são duas abordagens 
distintas que permitem o cálculo da frequência natural e do modo de vibração da estrutura. 
Enquanto o método analítico permite solucionar as equações diferenciais de equilíbrio para um 
número limitado de problemas, o método numérico surge como uma solução para qualquer tipo 
de estrutura, já que permite a discretização do sólido em subdomínios. Este trabalho procura 
comparar a abordagem analítica e numérica para determinação da frequência natural de vibração 
torcional de uma barra de aço biengastada. Para o método analítico determinou-se a equação 
diferencial de equilíbrio que rege o sistema analisado e, com auxílio de planilhas eletrônicas, foi 
possível estabelecer os valores teóricos da frequência e do modo de vibração natural da barra. O 
modelo discreto, por sua vez, calculou os modos e frequências associadas com o auxílio de um 
código em Octave® desenvolvido pelos autores. O código determina o autovalor e autovetor 
relacionados ao produto da matriz rigidez com a inversa da matriz de massas, permitindo 
estabelecer assim os valores de frequência e modos de vibração discretizados. Uma barra de 
aço biengastada, com diâmetro de 40 milímetros e comprimento de um metro foi analisada. A 
densidade considerada para o material foi de 7850 kg/m³ e o módulo de elasticidade transversal 
adotado foi de 77 GPa. O modelo numérico foi discretizado em 3, 5, 9, 99 e 999 graus de 
liberdade. O estudo realizado mostrou que para maiores valores de discretização o modelo 
numérico converge para a solução analítica encontrada.

Palavras-chave: Método Analítico. Método Numérico. Vibração.
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LIGAÇÕES ROTULADA E SEMIRRÍGIDA EM VIGA DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO

Larissa Luzia Grah
larissaluziagrah@unidavi.edu.br
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Guilherme Berkenbrock
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Quando uma estrutura é projetada deve atender aos seus devidos fins, e para isto o engenheiro 
deve se preocupar com a segurança, a estética e funcionalidade de quem irá utilizar a edificação, 
atentando-se para as restrições ambientais e o consumo de materiais, principalmente na 
construção. A construção é uma necessidade da humanidade, e no Brasil a utilização de estruturas 
em concreto armado é bem usual. Para residências normalmente a estrutura é moldada no local, 
já para obras de grande porte a utilização de estruturas pré-moldadas é frequente, principalmente 
pelo fato das peças serem produzidas anteriormente e o período de montagem em campo se 
torna menor. Também é reduzido o desperdício de materiais em obra se comparado ao moldado 
no local. Frequentemente são utilizadas ligações articuladas nas estruturas pré-moldadas  pela 
facilidade na montagem em campo. Cada vez mais estão sendo utilizadas ligações semirrígidas, 
que quando aplicadas contribuem na estabilidade global da edificação. As ligações viga-pilar 
articuladas normalmente são pinos para promover a segurança em relação à estabilidade lateral 
da viga. Já para ligações rígidas, onde se transmite o momento fletor, é utilizado soldas e 
conectores metálicos ou emenda das armaduras. Para ligações semirrígidas é transmitido uma 
porcentagem do momento fletor liberando parcialmente a rotação. Diante disto, pode-se afirmar 
que o uso de estruturas pré-moldadas necessitam soluções diferentes das estruturas moldadas 
no local. O engenheiro deve analisar cada obra, definir suas cargas e restrições e, com isto, 
escolher qual o tipo de ligação mais adequado, seja para redução de custo ou estabilidade global 
da estrutura.

Palavras-chave: Análise Estrutural. Concreto Pré-Moldado. Ligação Viga-Pilar.
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MODELO DISCRETO PARA DETERMINAÇÃO DO TORQUE EM UMA SEÇÃO 
TRANSVERSAL RETANGULAR DE CONCRETO
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Barras prismáticas com seção transversal não circular submetidas à torção apresentam um 
comportamento especial: o empenamento. Este comportamento representa uma escolha de 
tridimensionalização da seção transversal da barra permitindo a otimização da energia de 
deformação. O primeiro autor a apresentar hipóteses cinemáticas que descreviam o deslocamento 
longitudinal da seção transversal foi Saint-Venant. Por meio do método semi-inverso, Saint-
Venant satisfez as equações diferenciais de equilíbrio e as condições de contorno de problemas 
de torção uniforme, utilizando para tal uma função capaz de descrever o empenamento do 
sólido. Posteriormente, Prandtl simplificou o processo numérico de Sain-Venant ao introduzir 
o conceito de função de tensão, mais conhecida como: função de Prandtl. Este trabalho procura 
determinar, por meio da função de Prandtl, o torque para uma barra prismática de concreto 
com seção transversal retangular. O processo numérico da análise, realizado por um código 
desenvolvido pelos autores em Octave®, busca satisfazer o equilíbrio global de acordo com 
a função aproximada por meio do método das diferenças finitas. O trabalho analisou o torque 
causado por uma taxa de rotação de 1 rad/m em uma seção transversal retangular de uma viga 
de concreto com 30 centímetros de largura e 40 centímetros de altura. O módulo de elasticidade 
transversal adotado foi de 10 GPa e a discretização ocorreu em malhas com intervalos de 1 a 10 
centímetros. Este trabalho permitiu concluir que o refinamento da malha resulta na convergência 
dos resultados e que, para a situação analisada, essa convergência ocorre rapidamente durante 
o processo. Apesar da complexidade que a torção uniforme de barras prismáticas apresenta, o 
cálculo e a representação gráfica da função de tensão de Prandt, assim como o torque calculado 
a partir dela podem ser determinados de maneira simples e muito precisa com o auxílio 
computacional.

Palavras-chave: Torção. Método das Diferenças Finitas. Função de Prandtl.
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SOLUÇÃO ANALÍTICA PARA O EQUILÍBRIO DIFERENCIAL DE UMA VIGA DE 
TIMOSHENKO
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A teoria estrutural abrange um conjunto de formulações que, na introdução de restrições 
cinemáticas, respeitam os estudos da Mecânica dos Sólidos Deformáveis. As barras são 
sólidos que apresentam uma das suas dimensões muito maior que as outras. Diversos autores 
já apresentaram teorias estruturais que simplificam o comportamento cinemático desse tipo de 
elemento. O modelo proposto por Timoshenko admite que a seção transversal da barra permanece 
plana, mas não necessariamente, ortogonal ao eixo deformado. Tal implicação permite realizar 
o equilíbrio diferencial dos esforços normais e tangenciais à seção transversal apresentando 
resultados muito precisos para barras curtas, que estão submetidas, predominantemente, ao 
cisalhamento. Esse trabalho aborda algumas formas para estabelecer o equilíbrio de uma barra 
por meio da teoria estrutural proposta por Timoshenko e objetiva determinar a solução analítica 
das equações de rotação e de deformação transversal de uma viga retangular biapoiada com 
carregamento transversal constante. Para a análise fez-se uso de uma viga de concreto com 1,50 
metros de comprimento e seção transversal de 15x30 centímetros. O módulo de elasticidade 
adotado é de 24 GPa e o módulo de elasticidade transversal de 10 GPa. Admitiu-se uma 
carga de 20 kN/m distribuída ao longo do eixo longitudinal da viga. O fator de correção de 
cisalhamento adotado segue os valores recomendados para seções transversais retangulares. 
Ao longo do texto foi possível demostrar que a solução analítica de vigas de Timoshenko é um 
processo relativamente simples. Entretanto, barras com geometria, carregamentos e condições 
de contorno muito complexas acabam necessitando de modelos numéricos para aproximação 
dos resultados, uma vez que a solução analítica se torna inviável ou, até mesmo, impossível de 
determinar.

Palavras-chave: Método Analítico. Teoria Estrutural. Barras de Timoshenko.
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A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE E A APLICAÇÃO DA GESTÃO DE CUSTOS 
PRODUTIVOS EM UMA EMPRESA DE TORNO E SOLDA NO MUNICÍPIO DE 

SALETE - SC

Naiara Ketlen Lourenço Pandini
naiarapandini@unidavi.edu.br

Atualmente é observado o grande número de empresas que possuem problemas financeiros 
e econômicos pelo simples fato de não possuírem nenhum método de controle de todos os 
seus custos. As empresas do atual mercado que aderem a este sistema possuem uma vantagem 
sobre seus concorrentes, principalmente no quesito preço. De acordo com Campos e Barsano 
(2016, p. 100) as empresas que trabalham com base em uma boa gestão financeira possuem 
maior competitividade e sobrevivência entre as empresas atuantes no mercado. A empresa NN 
Pandini está localizada geograficamente na cidade de Salete - SC. Atualmente a empresa não 
conta com métodos de controle para administrar seus custos, produtos e preços de venda. Com 
base nisso o objetivo da pesquisa é calcular os custos de produção e apresentar uma proposta de 
estruturação de gestão de custos para formação do preço de venda em uma empresa de torno e 
solda. Para alcançar tal objetivo foi proposto primeiramente como objetivo específico fazer um 
levantamento da situação atual da empresa em termos de custos diretos e indiretos, atuais. Em 
seguida, analisar os custos e a margem de contribuição dos preços praticados sobre os produtos 
e serviços e, por fim, sugerir uma nova estrutura para a gestão de custos da empresa, incluindo 
o preço de venda. A metodologia utilizada foi o estudo de caso. Com o estudo obteve-se os 
resultados do quanto a empresa gasta atualmente em cada um dos seus centros de custos e 
também para fabricar alguns produtos. Por meio da análise feita sobre a margem de contribuição, 
sobre o preço de venda dos produtos de revenda e os fabricados, foi visto que a empresa está 
praticando preços que geram margem de lucro, o que de fato é algo positivo. Mas ainda assim 
é necessária a prática da gestão dos custos para manter-se no mercado atual, que a cada dia se 
encontra mais competitivo.

Palavras-chave: Gestão de Custos. Margem de Contribuição. Preço de Venda.
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ANÁLISE DE VIABILIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 
UMA CONFECÇÃO TÊXTIL NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - SC

Pâmela Berger
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O setor têxtil possui grande importância na economia brasileira, vem ganhando cada vez 
mais espaço, isso devido ao desejo e a preocupação que as pessoas têm com a sua aparência, 
desejo de vestirem-se bem. Por isso, maior é a necessidade das empresas se tornarem mais 
competitivas no mercado. Para isso é imprescindível ter uma boa gestão estratégica dos custos, 
isso permitirá que a mesma encontre qual a posição mais vantajosa perante seus concorrentes. 
Com base nisso, o presente trabalho teve como objetivo verificar todos os custos e despesas 
de uma confecção têxtil, que presta serviços de terceirização, possibilitando com isso, efetuar 
cálculos que permitissem encontrar o custo de produção dos produtos por eles confeccionados 
e a partir disso verificar sua rentabilidade diante do preço do mercado. Para tanto foi necessário 
entender conceitos sobre custos de produção, centro de custo, depreciação, custos industriais 
e suas classificações. Bem como a definição de margem de contribuição. Foram elaboradas 
planilhas e tabelas, que posteriormente foram alimentadas com os dados coletados. Após a 
apuração dos dados foi possível verificar o custo hora da facção, e por consequência seu custo 
operacional, permitindo que a mesma comparasse com o valor recebido por peça, resultando 
em sua margem de lucro. Foi verificado através deste estudo o alto custo operacional, baseado 
no custo hora de empresa, e o tempo de produção de cada peça. Baseado nisso foi sugerido 
à mesma que buscasse formas de reduzir seu tempo de produção, a fim de reduzir seu custo 
operacional. Além disso, como o preço ofertado pela empresa que fornece os serviços é menor 
que o custo de produção da facção, gerando uma margem de lucro negativa, foi sugerido que a 
proprietária passasse a utilizar a planilha elaborada para cálculo do preço de venda, permitindo 
assim, negociar com o fornecedor os preços de cada peça que será confeccionada
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RETORNO DE INVESTIMENTO NA EMPRESA UNIBOX DINARDELLI: 
VIABILIDADE NA ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE REMARCAÇÃO DE PREÇOS
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Empresas atuantes no varejo buscam cada vez mais diminuir gastos, aumentar produtividade 
e evitar o retrabalho, para que os lucros se maximizem e tornem a empresa saudável 
financeiramente. Para isso algumas informações precisam estar corretas, como os preços da 
área de venda e informações sobre os produtos oferecidos, podendo aumentar a confiabilidade 
dos clientes na hora da compra dos produtos. O objetivo do trabalho foi calcular a viabilidade 
econômica de implantação de um novo sistema de remarcação de preços na rede de Atacarejo 
Unibox Dinardelli, localizada em Rio do Sul - SC, alterando etiquetas impressas em papel 
por etiquetas eletrônicas online. O método usado para avaliar o sistema atual da empresa 
versus a nova proposta de remarcação de preços foi o retorno de investimento, tendo como 
ferramentas o cálculo do Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e 
payback. Inicialmente foram tabulados todos os gastos do período de um ano do sistema atual 
da empresa, e calculado o que a empresa deixará de gastar, quais suas vantagens e os gastos 
com a implantação do sistema de etiquetas eletrônicas online, e calcular sua viabilidade. O 
método usado para coleta de dados foi a pesquisa de campo, foram analisados relatórios e 
planilhas desenvolvidos pela empresa e pelo próprio acadêmico. Para a fundamentação teórica 
foram pesquisadas informações em livros, artigos, revistas, e assuntos relacionados ao trabalho 
para chegar ao embasamento teórico necessário para desenvolvimento da pesquisa. Foram 
apresentadas duas propostas de melhoria de remarcação de preços. A primeira proposta foi a de 
etiquetas eletrônicas de LCD. Teve como resultado uma TIR de 21.70%, VPL de R$52.410,09, 
atingindo a TMA mínima de 12,68% a.a. desejada pelo investidor, e tendo um payback efetivo 
de retorno em torno de 3 a 4 anos, levando em consideração esses números, é avaliado como 
uma proposta viável para a empresa. A segunda proposta são etiquetas eletrônicas de HD que 
atingiu uma TIR de 2,39%, VPL de R$ -111.224,93 e um payback efetivo em torno de sete anos 
para o retorno, sendo assim não atingiu a TMA mínima aceitável pelo investidor, tornando essa 
proposta inviável, portanto a primeira proposta seria ideal para melhorias na empresa.

Palavras-chave: Produtividade. Retorno de Investimento. Viabilidade.
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UTILIZAÇÃO DO SISTEMA LEAN MANUFACTURING NO PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL DA PRODUÇÃO DE PLACAS PRÉ-FABRICADAS EM 

CONCRETO

Taiz Carmisini
taiz10@live.com

A Lean Manufacturing surgiu com o intuito de identificar desperdícios dentro da sua produção 
e melhorar continuamente seus procedimentos, buscando no final atender o valor que o cliente 
deseja pagar pelo produto. O sistema pré-fabricado está cada vez mais presente na construção 
civil, desse modo deve verificar os problemas que os clientes finais ainda encontram e conseguir 
melhorar o processo fabril. Conseguir um valor competitivo, reduzir todos os custos de produção 
e conseguir ainda entregar o produto em menor tempo com a qualidade desejada é o auge 
de qualquer empresa. Por isso a preocupação em implantar a ideologia Lean Manufacturing 
em empresas pré-fabricadas. O ramo da construção civil ainda é defasado em questões 
tecnológicas. Mesmo com todos os avanços nos últimos anos os clientes ainda não vêm todo o 
valor que o pré-fabricado pode ter, pois estão muito acostumados com sistemas antigos como 
o moldado in loco. O presente estudo busca analisar determinadas melhorias no procedimento 
convencional para a produção de placas pré-fabricadas em concreto voltando-o para o sistema 
Lean Manufacturing, visto que ele prega a ideia de começar com uma peça e replicar as 
melhorias para os demais produtos. O trabalho denota através de um estudo de caso no qual 
foi observado os procedimentos convencionais executados em uma empresa de pré-fabricado e 
desse modo visualizados potenciais de melhoria através da eliminação de desperdícios e outros 
conceitos do sistema Lean Manufacturing. Assim, novas formas de produção que produzam a 
competitividade necessária que o mercado exige sempre serão primordiais para o crescimento 
de qualquer empresa. O Sistema Pré-fabricado aliado com o Lean Manufacturing tem todo o 
potencial para trazer avanços para todo o ramo da construção civil. A principal motivação para 
implantar o Lean Manufacturing no processo pré-fabricado é o fato de ser um processo ainda 
jovem. Seus procedimentos e métodos ainda não estão totalmente enraizados nos operários. Na 
região onde está localizada a empresa objeto de estudo, normalmente a mão de obra é treinada 
e moldada pela empresa. O operário aprende com a empresa o ofício a ser desempenhado. 
Desse modo, quando o procedimento é mudado o funcionário consegue se adaptar com mais 
facilidade. Visualiza-se através desse estudo alguns aspectos que poderiam melhorar a produção 
das placas pré-fabricadas em concreto. Contudo, falta ainda vários fatores a serem analisados 
até a criação de um novo procedimento operacional padrão. E a partir da criação do novo 
procedimento provavelmente haveria novos pontos a serem explorados, a melhoria tem que ser 
contínua e ser idealizada por todos.

Palavras-chave: Lean Manufacturing. Pré-fabricado. Procedimentos.
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EVOLUÇÃO DA QUALIDADE

Olimpio Andre Blass
andreblass@hotmail.com

Andreia Pasqualini Blass
apasqualini@unidavi.edu.br

Lilian Adriana Borges
lilian.borges@unidavi.edu.br

Com o surgimento de novas ferramentas de trabalho, a qualidade passou a ser indispensável 
nas organizações. Segundo Paladini (2004), na revolução industrial as empresas vinham 
crescendo de forma desordenada, porém a abordagem clássica da administração destacou-se 
em duas correntes: a administração científica (Taylor) e o enfoque anatômico (Fayol), foram 
uma das principais contribuições entre outras para a formulação do modelo global de gestão 
da qualidade. O movimento da administração científica utilizou-se de algumas noções básicas 
que dão sustentação aos mecanismos de gestão, são eles: a ideia de que o homem é um ser 
essencialmente racional. A 1ª fase da qualidade restringia-se à inspeção, onde a qualidade era 
focada no produto. A 2ª fase é considerada a do controle estatístico do processo onde a qualidade 
se voltou ao processo. A 3ª fase se caracterizou pela garantia da qualidade onde a qualidade se 
focava no sistema. A 4ª fase é considerada a era da gestão da qualidade total, onde é a mais 
abrangente de todas e engloba a garantia da qualidade, o controle estatístico da qualidade e a 
inspeção. A necessidade de um novo olhar na qualidade se deu no Ocidente após os esforços 
de recuperação de mercado requeridos por grandes empresas americanas, em meio à invasão 
de produtos japoneses no final da década de 70. Segundo Paladini (2004), a qualidade sofre 
alterações conceituais ao longo do tempo, isto é, trata-se de um processo evolutivo. Essa seria 
a componente “temporal” do conceito. Desta forma pode-se observar que a qualidade sofreu e 
sofrerá modificações conceituais para aprimorar e atender as necessidades dos envolvidos.
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GESTÃO DA QUALIDADE EM HOSPITAIS

Olimpio Andre Blass
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Lilian Adriana Borges
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As questões referentes à qualidade são bastante complexas. Todas as pessoas têm uma noção 
intuitiva do que é qualidade e desta forma dentro das organizações podem ocorrer desvios 
conceituais. Segundo Paladini (2004), o conceito correto de qualidade envolve muitos aspectos 
simultaneamente, ou seja, uma multiplicidade de itens. Essa seria a componente “espacial” do 
conceito. Outra questão é que a qualidade sofre alterações conceituais ao longo do tempo, isto é, 
trata-se de um processo evolutivo. Essa seria a componente “temporal” do conceito. Dentro de 
organizações de saúde onde a complexidade está diretamente ligada às suas operações a gestão 
da qualidade é imprescindível. A norma ISO 9001, que é um conjunto de normas de padronização 
para um determinado serviço ou produto, pode estar contribuindo para o processo de gestão de 
qualidade hospitalar. Numa economia onde a competitividade é acirrada e onde as exigências 
são cada vez mais crescentes, as empresas dependem de sua capacidade de incorporação de 
novas tecnologias de produtos, processos e serviços. A competição internacional entre as 
empresas eliminou as tradicionais vantagens baseadas no uso de fatores abundantes e de baixo 
custo. A normalização é utilizada cada vez mais como um meio para se alcançar a redução de 
custo da produção e do produto final, mantendo ou melhorando sua qualidade (ABNT). O fator 
chave para o sucesso na implantação da gestão da qualidade é o comprometimento de todos 
e a partir de programas bem estruturados pode-se obter êxito nas operações hospitalares. No 
Brasil, alguns hospitais estão buscando a excelência em seus atendimentos e certificando as 
instituições.

Palavras-chave: Qualidade. Gestão. Hospitais.
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NR 32 - RISCOS HOSPITALARES
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O ambiente hospitalar possui uma característica peculiar, nele podem existir riscos físicos, 
químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. A norma regulamentadora, NR 32, segurança 
e saúde no trabalho em serviços de saúde, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 
para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 
serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à 
saúde em geral. Para fins de aplicação a NR 32 entende por serviços de saúde qualquer edificação 
destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, 
recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Esta 
norma evidencia de maneira muito objetiva os riscos biológicos. Na referida norma, consideram-
se agentes biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de 
células; os parasitas; as toxinas e os príons. A norma orienta quanto às prevenções que devem ser 
tomadas. O destaque deste trabalho está ligado ao programa de prevenção de riscos ambientais 
exigidos que deve ser reavaliado 01 (uma) vez ao ano sempre que se produza uma mudança nas 
condições de trabalho, que possa alterar a exposição aos agentes biológicos; quando a análise 
dos acidentes e incidentes assim o determinar. Na 1ª sessão ela exige a identificação dos riscos 
biológicos mais prováveis, em função da localização geográfica e da característica do serviço 
de saúde e seus setores. O risco biológico em hospitais é iminente devido às características do 
posto de trabalho. Os profissionais da saúde estão constantemente expostos à contaminação.

Palavras-chave: Hospital. Segurança. Riscos.
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QUALIDADE NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO
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Lilian Adriana Borges
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As indústrias alimentícias estão sujeitas à legislação específica. Dentre elas pode-se citar as 
resoluções da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) RDC N° 216, de 15 de 
setembro de 2004, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação e a RDC Nº 275, de 21 de outubro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico 
de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/
Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em 
Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Para o atendimento destas 
resoluções as indústrias dispõem de programas de qualidade específicos para o setor. As BPF´s, 
Boas Práticas de Fabricação, que abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas 
pelas indústrias de alimentos, a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos 
produtos alimentícios com os regulamentos técnicos. Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle (APPCC), ou em inglês, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 
é um sistema de gestão de segurança alimentar. O sistema baseia-se em analisar as diversas 
etapas da produção de alimentos, analisando os perigos potenciais à saúde dos consumidores, 
determinando medidas preventivas para controlar esses perigos através de pontos críticos de 
controle. A ISO 22000 que é um Sistema de Gestão da Segurança Alimentar baseia-se nos 
princípios do HACCP do Codex Alimentarius, internacionalmente reconhecidos. O enfoque 
deste referencial é a segurança alimentar em todas as etapas da cadeia de fornecimento. A 
implantação destes sistemas da qualidade faz com que a indústria alimentícia produza alimentos 
com risco reduzido de contaminação.

Palavras-chave: Alimentação. Qualidade. Indústria.
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A ABORDAGEM DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NA  SÍNDROME DE  
KARTAGENER: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

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

Franciani Rodrigues da Rocha
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A Síndrome de Kartagener (SK), uma variante da Discinesia Ciliar Primária (PCD) foi 
descoberta em 1930 por Manes Kartagener. Este pesquisador observou que na SK ocorre um 
distúrbio das funções normais dos cílios, comprometendo o transporte mucociliar. É uma 
doença autossômica recessiva rara, onde os principais órgãos do tórax e do abdômen situam-se 
em uma posição reversa ou espelhada em relação à topografia habitual, que é denominada situs 
solitus, bronquiectasia. Este estudo possui como objetivo investigar a abordagem da Fisioterapia 
Respiratória como um recurso terapêutico para favorecer a liberação das vias aéreas em 
crianças com SK. Inicialmente foram encontrados 29 artigos. Após a leitura dos mesmos foram 
excluídos 17 e para a leitura na íntegra restaram 12. Ademais, foram utilizadas nesta revisão 
bibliográfica os seguintes descritores da saúde: “Kartagener Syndrome” and “Physiotherapy” 
nas bases de dados: Google Acadêmico, PeDro e PubMed. Nesta pesquisa houve restrição de 
idioma: inglês e português, além de restrição quanto ao ano de publicação (2005 -2020). Como 
critérios de inclusão têm-se os artigos que abordassem crianças com SK que tivessem sido 
submetidas ao tratamento de Fisioterapia Respiratória. Como critérios de exclusão: artigos que 
abordassem SK em adultos ou que utilizassem outros tratamentos. Nos artigos inclusos neste 
estudo observou-se que a Fisioterapia Respiratória proporcionou uma melhora do quadro clínico 
por meio das variáveis analisadas demonstrando a importância da intervenção fisioterapêutica, 
com a perspectiva de minimizar as recidivas do processo infeccioso e deterioração da estrutura 
pulmonar proporcionando estabilidade clínica e aumento da sobrevida nos portadores desta 
síndrome. Conclui-se com esta pesquisa que a Fisioterapia Respiratória por meio de treinamento 
muscular inspiratório, reeducação diafragmática, manobras de higiene brônquica, exercícios 
respiratórios e treinamento dinâmico de membros inferiores favorecem a liberação das vias 
aéreas. Assim, esta modalidade fisioterapêutica é de extrema importância para a melhora do 
quadro clínico destes pacientes.
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A CONTRIBUIÇÃO DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PORTADORES  
DA SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ
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Luciana Patricia Rosa Dias
luciana.dias@unidavi

A Síndrome de Guillain-Barré, conhecida também como SGB, é uma doença autoimune que 
causa um dano na Bainha de Mielina. Pode ser desencadeada por uma infecção viral ou bacteriana 
quando não tratada a tempo, e com as devidas intervenções, pode levar à uma paraplegia ou 
até à morte. O paciente acometido por essa doença apresenta diversas dificuldades motoras 
e respiratórias, desde fadiga muscular à insuficiência respiratória, tornando imprescindível a 
ação do fisioterapeuta no tratamento para um melhor prognóstico. Há uma escassez de estudos 
relacionados à intervenção fisioterapêutica na Síndrome de Guillain-Barré pelo fato de receber 
mais enfoque somente da parte clínica médica. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo 
relatar sobre a Síndrome de Guillain-Barré e a contribuição da Fisioterapia no tratamento de 
pacientes que a desenvolvem. Trata-se de uma revisão bibliográfica onde foram utilizados 
materiais de base de dados como Scielo, PEDro, Google Scholar e documentos digitais. A 
intervenção fisioterapêutica deve ser iniciada assim que ocorrerem as primeiras contrações 
musculares involuntárias, que são decorrentes do processo de remielinização - no qual a camada 
de mielina lesada se reconstitui. Inicia-se com exercícios de cargas leves  evoluindo conforme a 
progressão do paciente. A Fisioterapia atua tanto na prevenção como na recuperação de lesões, 
com o objetivo de que o paciente possa ter o máximo de independência possível. Embora o 
tratamento fisioterapêutico se faça extremamente necessário desde a descoberta precoce da 
SGB não é dispensável em casos mais tardios ou na manutenção de sequelas motoras. Com 
o presente estudo conclui-se que o tratamento fisioterapêutico fornece aos pacientes grandes 
resultados, sendo que o mesmo deve ser inserido em todas as fases, fornecendo assim um 
melhor prognóstico na vida do paciente.
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RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

227

A EFICÁCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA O TRATAMENTO DE DEPRESSÃO: 
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nathália Sora Lotério
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A depressão é uma doença psiquiátrica de origem crônica responsável por causar alterações de 
humor, que são definidas por uma tristeza intensa e permanente agregada à dor, à desesperança, 
à culpa e está muito presente na vida das pessoas em todo o mundo. Geralmente seu tratamento 
é feito com antidepressivos, ajuda de um psicólogo, e um tratamento difícil e demorado. O 
exercício é uma abordagem alternativa e pode ser utilizado em conjunto com medicamentos e a 
psicoterapia. Esta pesquisa tem como objetivo: determinar a eficácia do tratamento com exercícios 
físicos para a depressão e a capacidade de autoconfiança. Para a realização deste trabalho sobre 
como o exercício ajuda no combate à depressão foi realizada uma revisão bibliográfica, onde 
se teve bastante dificuldade em encontrar um artigo completo para a revisão ser produzida, e 
também em relação ao idioma pois vários artigos eram em russo, turco então não foi possível 
utilizá-los. A pesquisa foi realizada no PubMed, sem restrição de ano de publicação. Foram 
encontrados 24 artigos com o tema da presente pesquisa e excluídos 22 com o título e resumo, 
restando somente dois, sendo um deles sem acesso. No artigo o resultado encontrado foi que o 
tratamento com exercícios físicos de imediato não traz resultados tão benéficos como em outras 
técnicas, porém, após um período  fazem com que as pessoas tenham taxas menores de recidiva 
a depressão. Conclui-se que o exercício pode ser benéfico para combater e prevenir a depressão, 
pois reduz a ansiedade, melhora a autoestima e diminui o stress, mas seriam necessários mais 
artigos/pesquisas com uma variedade de informações. Os estudos contêm muitas falhas o que 
dificulta a conclusão de resultados a serem estudados. Pesquisas futuras deverão se concentrar 
em qual exercício seria ideal para o tratamento e qual a dose correta para ter um efeito maior.
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A EFICÁCIA DO PILATES NA MELHORA DAS DORES LOMBARES DURANTE A 
GESTAÇÃO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Mariana Jastrombek Kraieski
mariana.jastrombek@unidavi.edu.br
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O pilates é um conjunto de exercícios que necessita do total controle entre o corpo e a mente. 
Está crescendo cada vez mais em todo mundo, pois a técnica utilizada vem apresentando ótimos 
resultados. Pode ser praticado por pessoas de qualquer idade pois seus movimentos são de baixo 
impacto em relação a outras atividades beneficiando principalmente idosos e gestantes. Este 
estudo tem como objetivo determinar a eficácia do pilates na melhora das dores em gestantes. 
Para sua realização foi feito uma revisão bibliográfica, onde foram empregadas as palavras-
chave: “Pregnant” and “Pilates” and “Physiotherapy”. A pesquisa foi realizada na base de dados 
PubMed, e não houve restrição quanto ao ano de publicação e ao idioma. Foram encontrados 
cinco artigos com o tema da presente pesquisa e excluídos três,  pois não se encontravam dentro 
dos critérios de inclusão, restando somente dois. Nos artigos selecionados foram realizados 
estudos que remetessem à eficácia do pilates na melhora da dor durante a gestação. Foram 
analisadas cerca de 140 mulheres com idades de 20 a 35 anos. Cada um dos estudos foi dividido 
em dois grupos de mulheres - sendo um que realizava o pilates e outro que não, para efetuar 
uma comparação e concluir se realmente havia um resultado efetivo. Constatou-se que houve 
redução significativa na dor durante a gestação, na pressão arterial, força de preensão manual, 
flexibilidade dos isquiotibiais e curvatura da coluna vertebral nas mulheres que realizavam o 
pilates, em relação ao outro grupo que não o realizava. Com esta pesquisa conclui-se que o 
prática do pilates é realmente benéfica na melhora da dor nas gestantes e que seu tratamento 
auxilia na hora do parto através da flexibilidade e força muscular adquirida durante as sessões 
fisioterapêuticas.
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A EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO QUIROPRÁTICO NA RECUPERAÇÃO E 
REABILITAÇÃO EM PACIENTES PORTADORES DE HÉRNIA DISCAL
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Pacientes portadores de Hérnia Discal (HD) possuem muito desconforto e dor em diversas 
regiões ao longo da cervical, a ocasionar inflamações intervertebrais que podem prejudicar 
de forma grave o sistema nervoso e impossibilitar os movimentos do corpo. A manipulação 
de membros assim como também da coluna são recursos utilizados com muita frequência em 
processos quiropráticos. Este estudo tem como objetivo verificar a eficiência da recuperação de 
pacientes portadores de HD que foram expostos a tratamentos de quiropraxia. Para obtenção de 
dados e informações foram utilizadas revisões bibliográficas com as seguintes palavras-chave: 
“Cervical Manipulation” and “Herniated Disc” and “Chiropratic” nas plataformas de dados: 
Google Acadêmico, PEDro e DeCS. Nesse estudo foi estipulado uma restrição de idioma focando 
apenas no Inglês e Português (PT-BR) e não houveram restrições acerca do ano de publicação. 
Os critérios avaliados para se incluírem neste estudo foram aqueles cujo conteúdo descrito 
apresentasse termos relacionados a: pessoas que continham HD, manipulação de cervical, 
processo quiroprático aplicado aos mesmos pacientes-alvo. De início foram obtidos um total de 
36 artigos. Após a análise geral foram excluídos 18, restando 18 artigos para leitura na íntegra. 
A partir desse número, todos os artigos remanescentes propuseram dados satisfatórios sobre a 
quiropraxia e manipulação cervical focada, aplicada a jovens e adultos que apresentavam HD. 
Pode-se observar deste estudo que a exposição a tratamentos quiropráticos em pacientes com 
média entre 20 e 60 anos que apresentavam Hérnia Discal foi benéfica em quase 100% dos 
casos. Tais tratamentos podem fornecer melhoras posturais e redução do impacto na saúde dos 
nervos espinhais, assim como também nos discos intervertebrais propiciando maior longevidade 
para o paciente.

Palavras-chave: Quiropraxia. Hérnia Discal. Manipulação de Coluna.
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A FISIOTERAPIA E SEU BENEFÍCIO PARA O TRATAMENTO DE 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Daniela Costa Borges
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Gabriela Costa Montibeler
gabriela.montibeler@unidavi.edu.br

A Incontinência Urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência (ICS) 
como qualquer perda involuntária de urina. Há vários tipos de tratamentos para a IU, no 
entanto as pacientes têm cada vez mais procurado recursos menos invasivos, optando por 
métodos fisioterapêuticos com profissionais da área uroginecológica. Há uma urgência sobre 
a abordagem informativa deste tema para todas as mulheres que sofrem ou que pensam em 
uma possível prevenção. É fundamental informar o papel da Fisioterapia para o tratamento 
e sobre a perspectiva de melhora da musculatura perineal enfraquecida, favorecendo uma 
qualidade de vida melhor. O objetivo da pesquisa foi mostrar a importância do fisioterapeuta 
na conscientização e aprendizagem sobre o tratamento dessa condição para o retorno do bem-
estar diário do indivíduo. A partir de pesquisas realizadas de forma qualitativa de revisão 
bibliográfica, no Google, Google Acadêmico e artigos relacionados procurou-se conteúdos 
que falassem sobre o tema e quais os tratamentos existentes para a recuperação do problema. 
Enfatiza-se a importância da busca de conhecimentos acerca desta área e, como foco principal, 
o campo feminino, onde apresenta-se maior número de diagnósticos clínicos. Os resultados 
foram que a partir dos procedimentos utilizados nas pacientes, sendo eles o eletroestimulador, 
cinesioterapia, cones vaginais ou biofeedback (dependendo de qual/is escolhido(os) para o 
tratamento) a pessoa se mantenha continente, conseguindo acabar com as perdas urinárias 
e que consiga também identificar quais fatores levam para o aparecimento do problema. 
Houve a melhoria de todos os casos que foram observados a partir das leituras realizadas. 
Pode-se salientar a importância pela busca do profissional fisioterapeuta ginecológico para o 
tratamento da incontinência urinária, pois com os devidos recursos terapêuticos pode-se chegar 
à recuperação do problema e, consequentemente, da vida social normal.

Palavras-chave: Mulheres. Bem-estar. Fisioterapia Uroginecológica.
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A FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO E  REABILITAÇÃO DE QUEIMADOS

Caroline de Souza
caroline.desouza@unidavi.edu.br

Bruna Carolini Feller
Bruna.feller@unidavi.edu.br

As queimaduras são sérias lesões da pele e sua classificação é determinada de acordo com diversos 
fatores como idade, profundidade da lesão e agente causador. Definidas como lesão ou dano à 
epiderme, derme ou hipoderme, são causadas pelo contato direto com alguma fonte de calor ou 
frio, agentes químicos, corrente elétrica e/ou com alguns animais e plantas. As queimaduras nos 
seus diferentes graus de risco trazem danos ao organismo humano. Dentro das sequelas pode-se 
encontrar diminuição de amplitude de movimento (ADM), atrofias musculares, lesões sérias de 
pele, cicatrizes, entre outros. Trabalhar a Fisioterapia e suas técnicas de avaliação, imobilização 
e exercícios faz com que tenham ganhos significativos na recuperação do paciente, trazendo a 
melhora ou recuperação total. Essas lesões causam danos à estrutura da pele desencadeando 
possíveis infecções, morte tecidual, perda de movimento e funções. A Fisioterapia dermato-
funcional desempenha um importante papel no tratamento das sequelas motoras, na regeneração 
dos tecidos e até mesmo no alívio de dores por meio de recursos terapêuticos. Neste estudo 
procurou-se compreender como se comporta anatomicamente as estruturas da pele mediante 
as queimaduras e suas sequelas no organismo humano. Buscou-se também apresentar o papel 
na Fisioterapia através de procedimentos e técnicas no tratamento e reabilitação de queimados. 
Entende-se que o fisioterapeuta tem papel fundamental na reabilitação de queimados e que 
são vastos e eficazes os recursos terapêuticos disponíveis. Ficou compreendido também que a 
iniciação precoce do tratamento é essencial para uma boa evolução de lesões e sequelas e que 
não somente o físico, mas também o psicológico do paciente importam.

Palavras-chave: Fisioterapia. Pele. Queimaduras.
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO TRATAMENTO DA 
DOENÇA DE HUNTINGTON: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Thiago Pietro Arruda Verdi
thiago.verdi@unidavi.edu.br

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

Francine Stein
francinestein@unidavi.edu.br

A Doença de Huntington (DH) é caracterizada por uma desordem neuropsiquiátrica progressiva 
consistindo de alterações motoras, cognitivas, comportamentais, afetivas e de percepção. 
Sua incidência é comum em ambos os sexos e pode atingir qualquer faixa etária, porém seus 
sintomas são mais presentes entre os 30 e 40 anos de idade. Pode ser considerada uma doença 
autossômica dominante hereditária que ocorre por uma mutação genética do cromossomo 
quatro. O seu diagnóstico precoce possibilita tanto uma melhor intervenção fisioterapêutica e 
qualidade de vida, mesmo com a progressão da doença. Desta forma, o objetivo do presente 
trabalho é compreender a etiologia, as características da doença, bem como, as devidas condutas 
de atuação e intervenção fisioterapêutica. Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram 
utilizados os seguintes sites de busca: SciELO, Pubmed, Google Acadêmico e Associação 
Brasil Huntington (ABH). Por meio dos termos em português: “Doença de Huntington, 
fisioterapia, doença neurodegenerativa”. Do material encontrado, foram selecionados artigos 
e estudos de caso para a fundamentação teórica, datados entre o período de 2007 a 2019. De 
acordo com os estudos foi possível observar que essa doença pode ocasionar diversas alterações 
psicológicas e motoras no paciente, resultando em: distúrbios da marcha, exageros de gestos, 
lentidão na contração músculo-esquelética, instabilidade postural, quedas e perda de equilíbrio 
durante os movimentos. Frente a isso, a conduta fisioterapêutica possui um papel importante 
na reabilitação dos pacientes proporcionando uma melhora nestas incapacidades, por meio 
de condutas cinesioterapêuticas, como: alongamentos, trabalhos posturais, estimulação do 
equilíbrio, mudanças de decúbito, coordenação motoras básicas, com intuito de desenvolver 
melhorias em suas condições e de atividades de vida diária (AVDs), auxiliando na manutenção 
da sua autonomia. Além disso, é importante a continuidade na utilização do tratamento de 
fármacos, pois a doença afeta áreas cognitivas e comportamentais, o que deve ser levado em 
conta durante o tratamento. A profissionalidade do fisioterapeuta é valiosa, pois é necessário 
saber se relacionar com os pacientes com tal nível de transtornos cognitivos, motores e 
comportamentais - o que os tornam totalmente dependentes de auxílio para realização de 
atividades básicas, o que pode perdurar por um longo período. Entretanto, cientistas, médicos, 
fisioterapeutas e outros profissionais da saúde procuram novas formas de tratá-la e promover 
uma vida melhor ao paciente afetado, porém os estudos nessa área ainda se encontram escassos. 
Pode-se considerar que a intervenção fisioterapêutica, por meio da cinesioterapia e associada ao 
tratamento medicamentoso contribui na melhora da funcionalidade destes pacientes. Porém, é 
necessário que o tratamento seja baseado nos sintomas específicos de cada paciente, respeitando 
sua individualidade e os estágios da doença, assim, proporcionando melhorias em sua qualidade 
de vida.
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Kauana Saquetti
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A importância da Fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos dias de hoje vem 
ganhando amplo reconhecimento, pois além de ajudar o paciente no momento hospitalar a ganhar 
uma qualidade de vida melhor, ajudará também no processo de alta, fazendo com que o tempo de 
internação seja diminuído. Juntamente trabalha-se com a família do paciente explicando todos 
os cuidados que deve-se ter no período domiciliar até a clínica, e é de extrema importância o 
acompanhamento pós-internação. Esse é o principal propósito dos fisioterapeutas em atuar nesta 
área: fazer com que o paciente saia de maneira melhor e mais rápida do ambiente crítico e com 
menos sequelas a serem trabalhadas depois da internação. Esta pesquisa possui como objetivo 
investigar a atuação do fisioterapeuta na UTI. Foi realizada uma revisão bibliográfica para 
adquirir resultados concretos. Trata-se das complicações respiratórias advindas da internação 
e imobilização no leito por meio de exercícios respiratórios fazendo com que a capacidade 
funcional do paciente estabeleça sua independência respiratória e física. Outro recurso para 
melhorar a eficiência dele é a mobilização passiva precoce e a realização de exercícios ativos 
e ativo-assistidos, e juntamente o ganho de autonomia no manuseio do ventilador mecânico, 
que deve ser retirado o quanto antes. Antes da assistência fisioterapêutica, muitos pacientes 
retornavam para casa com sequelas e comprometimentos motores. Atualmente, pode-se prevenir 
esses agravos prejudiciais, ainda mais em internação prolongada. As UTI com disponibilidade 
ininterrupta de serviços de Fisioterapia apresentam pacientes com menor tempo médio em 
ventilação mecânica e menor tempo médio de permanência na unidade de terapia intensiva. 
Outra técnica aplicada é a utilização de jogos eletrônicos, que auxiliam na Fisioterapia motora e 
respiratória, além de ser uma terapia mais lúdica e eficaz. E em pacientes com coma, entubados 
e sedados, onde entra a Fisioterapia? A estimulação sensorial do paciente nesse estado é de 
extrema importância, pois precisa-se saber que o coma gera perda das atividades cerebrais 
superiores e limita movimentos e percepção sensorial. Em vários estudos foi comprovado que 
estímulos como: a música, o toque, a voz das pessoas que amamos, auxilia na melhora deste 
paciente como uma resposta emocional, não sabemos o quanto podem ouvir, mas ouvem. 
Algumas percepções são os batimentos acelerados ao ouvir a voz e as lágrimas. Nesse contexto 
pode-se concluir que é essencial conversar e explicar para a família sobre os estímulos que 
ajudam na melhoria do estado de saúde deste paciente e o quanto é importante a Fisioterapia.

Palavras-chave: UTI. Fisioterapia. Estímulos.
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NAS LESÕES POR ESFORÇOS 
REPETITIVOS E DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES (LER/DORT): UM RISCO 
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A Lesão por Esforço Repetitivo (LER) é um conjunto de lesões nos sistemas musculoesquelético 
e nervoso que causa movimentos repetitivos, esforços ou posições desagradáveis feitos por um 
grande tempo, acarretando em Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). 
De acordo com os estudos, as doenças ocupacionais são consideradas as patologias que mais 
atingem a população desencadeando diversas dificuldades nos ambientes de trabalho como: 
espaço inadequado, orientação incorreta da postura, estresse, angústia e insatisfação com o 
emprego. Os principais sintomas da síndrome são: dor nos membros superiores e nos dedos, 
dificuldade para movimentá-los, formigamento, fadiga muscular, alteração da temperatura e da 
sensibilidade, redução na amplitude do movimento e inflamação. O diagnóstico é de extrema 
importância, com isso, é necessário a atuação de diversos profissionais da área da saúde, tais como 
médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, entre outros. A compreensão dos fatores de 
risco e os estágios de evolução desta síndrome são considerados fundamentais para que se possa 
realizar uma melhor conduta na prevenção dos possíveis sintomas que venham a se desencadear 
nos trabalhadores. Desta forma, o objetivo é descrever os fatores de risco que contribuem para o 
aparecimento da LERT/DORT e a importância da Fisioterapia na prevenção e tratamento. Para 
isso, o presente trabalho foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica com a utilização 
de artigos nos seguintes sites de busca: SciELO, Pubmed e Google Acadêmico. Por meio dos 
termos em português: “Doença ocupacional, fisioterapia, trabalho”. Os artigos escolhidos e 
analisados datam de 2005 até 2017. De acordo com os estudos, a cada caso diagnosticado o 
profissional precisa buscar a possibilidade de uma ação de vigilância e intervenção para que se 
evitem novos casos e respeitando a individualidade de cada paciente. A Fisioterapia por meio 
da utilização de exercícios na cinesioterapia em grupo faz com que os pacientes assumam 
a responsabilidade de seus próprios exercícios, adquiram confiança e autonomia, alívio dos 
sintomas, importância dos movimentos, bem como, percebam que ao mesmo tempo precisam de 
ajuda, podendo auxiliar outros integrantes do seu grupo. Se não detectada e tratada corretamente a 
síndrome pode evoluir para quadros graves de dores crônicas levando à incapacidade por tempo 
prolongado ou mesmo permanente. Frente a isso, pode-se concluir que apesar dos programas 
de tratamentos e reabilitação indicarem uma abordagem multidisciplinar, a Fisioterapia por 
muitas vezes é o primeiro e único procedimento terapêutico acessível. Auxilia na recuperação 
da função de alguns membros lesados, no movimento ocasionado pelos processos inflamatórios, 
além de atuar de forma preventiva através de exercícios de alongamentos e fortalecimento da 
musculatura prevenindo traumas futuros, promovendo bem-estar e uma maior qualidade de 
vida ao trabalhador.
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS 
AUTISTAS

Gabriel Alexandre Zygoski
zygoskigabriel18@gmail.com

O Autismo é um transtorno descoberto a pouco tempo e afeta diretamente no desenvolvimento 
neuropsicomotor e é manifestado na infância. Geralmente aponta  as primeiras características nos 
primeiros três anos de vida, fechando concretamente seu diagnóstico por volta dos quatro anos 
de idade. Dependendo do grau da doença pode prevalecer durante toda a fase de crescimento. 
Ela age principalmente na interação social, comunicação e linguagem. Em 1944, a doença foi 
descrita por Asperger como uma doença que além de afetar o convívio social e a linguagem, 
também influencia no desenvolvimento psiconeurológico. Foi explicada não apenas como 
uma doença qualquer, mas sim um conjunto de variações intitulado “Espectro do Autismo”. 
Estudiosos afirmam que para revertê-la é bom que seja identificada antes dos sete anos de idade 
do paciente, fazendo assim com que ele possa ser avaliado mais rápido e seguir um tratamento 
correto. O ponto negativo é que o diagnóstico só pode ser fechado quando a criança estiver 
com 4 anos completo, que é onde já possui maturação neurológica. Esse estudo tem como 
objetivo investigar qual a importância da fisioterapia motora no acompanhamento de crianças 
com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo). Para a metodologia foi encontrado artigo que 
apontava a importância do conhecimento clínico dos profissionais da Fisioterapia para ajudar 
crianças com esse tipo de doença. Para realizar o trabalho foi usado o Google acadêmico por 
conta de abranger mais assuntos sobre o tema. A metodologia também utilizou pesquisa com 
profissionais da área, formados nos últimos anos. Ao começar a revisão para efetuar o resumo 
foram encontrados 19 artigos relacionados ao assunto, após leitura foram excluídos 17 artigos, 
ficando com um artigo na íntegra, para a revisão foi adicionado mais um artigo. Ambos os 
artigos lidos indicavam a mesma proporção de idade para tratamento. Após leitura pode-se 
concluir que a ajuda motora em pacientes é essencial para pessoas com TEA, pois auxiliam em 
um melhor convívio em sociedade e também individualmente como nas tarefas que só a própria 
pessoa pode executar.
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A MELHORA DA BURSITE COM O TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO 
PACIENTE
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A Bursite está com sua incidência maior do que nunca e por este motivo pessoas com esse 
problema buscam solução em alguns meios, entre eles o fisioterapeuta. Foi usado uma revisão 
bibliográfica como método para o projeto. O objetivo é mostrar que a Fisioterapia é um dos 
meios mais indicados para o combate da Bursite. Foi usado uma pesquisa qualitativa, pesquisa 
bibliográfica afins. Como resultado, se espera uma forte evidência de que a Fisioterapia deve 
ser o meio mais eficaz contra problemas como este. Bursite é uma inflamação em uma bolsa 
com um líquido que está presente nas articulações. Esse líquido serve de amortecedor para as 
articulações onde ossos, tendões e músculos deslizam sem dificuldades. Essas inflamações são 
mais comuns no ombro e no quadril. O tratamento com fisioterapia é fundamental, pois permite 
a restauração da funcionalidade articular afetada e o fortalecimento dos músculos com o intuito 
de recuperar a capacidade de movimento. As causas estão diretamente relacionadas com traumas 
sofridos. A Bursite aguda geralmente ocorre por se fazer exercícios sem alongamentos, gerando 
estiramento e, consequentemente, o derrame da Bursa. Já a Bursite crônica pode durar vários 
meses, se a inflamação persistir a amplitude do movimento será limitada e isso pode gerar à 
atrofia muscular. Há algumas recomendações, por exemplo: evitar posições que pressionem a 
Bursa, evitar ficar na mesma posição por muito tempo, manter equilíbrio entre esforço e descanso. 
Algumas doenças musculoesqueléticas são associadas com Bursite, Artrite, doenças da coluna, 
infecção, Gota, Fibromialgia, entre outras. O objetivo é demonstrar que a Fisioterapia é um dos 
melhores meios para o tratamento da Bursite, além de ser usado para prevenir, o projeto busca 
evidenciar e provar que o profissional de Fisioterapia é um dos mais importantes para combater 
o problema. A pesquisa foi descritiva, com interpretações. Foi usada a maneira qualitativa que 
é caracterizada pela descrição, compreensão e interpretação de dados e fatos. O diagnóstico é 
feito mediante avaliação física, avaliando-se sensibilidade na região, analisados os sintomas 
descritos pela pessoa e realizados testes de força dos músculos relacionados. A avaliação pode 
tornar-se dolorosa porque durante a execução ocorre tensão nos tendões e compressão da Bursa 
inflamada. A inflamação também pode ser descoberta através de exames como ultrassom e 
ressonância magnética, de forma a excluir uma possível suspeita de outro tipo de lesão, como 
uma fratura por exemplo, ou perceber se há algum fator relacionado com a Bursite no quadril. 
O resultado esperado é que a Fisioterapia seja eficaz para o tratamento da Bursite, independente 
da sua posição, seja no quadril, ombros e/ou joelhos.
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A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS DE MULHERES COM FIBROMIALGIA
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A Fibromialgia está correlacionada há uma síndrome clínica perceptível por dor difusa 
e crônica, incessantemente coerente a sono, fadiga e mais distintas lástimas não muito 
específicas, na qual estão presentes ansiedade, tontura, perda de memória, palpitação, dentre 
outras. No entanto, a mesma afeta especialmente a classe feminina dentre 30 a 60 anos de 
idade. Apodera-se como método de tratamento a prática de exercícios físicos. Este trabalho 
tem como propósito avaliar se há uma melhora com a prática de exercícios em curto ou longo 
prazo. Para a realização da investigação sobre a Fibromialgia em mulheres foi realizada uma 
revisão bibliográfica utilizando-se as seguintes palavras-chave: “Women with fibromyalgia” 
and “exercise” and “Time” and “if there was improvement” nas bases de dados: PubMed e 
PeDro. Nesta pesquisa houve restrição de idioma: inglês e português e não houve restrição 
quanto ao ano de publicação. Como critérios de inclusão têm-se os artigos que abordassem: 
Alongamento e Flexibilidade/ Atividade Aeróbica/ Treinamento de força/ Minimização da dor/ 
Capacidade Funcional/ Pilates/ Academia/ Natação/ Fortalecimento muscular/ dentre outros. 
Inicialmente foram identificados 49 artigos relacionados ao assunto. Após a leitura dos títulos 
e resumos foram excluídos 35. Ficaram para a leitura do artigo na íntegra 14. Nesta etapa 
foram excluídos mais três restando 11 artigos para análise. Nos artigos utilizados foi observado 
que muitas mulheres buscam o auxílio de fisioterapeutas para compreender melhor sua doença 
e obter auxílio para modalidades de atividade física. Com propósito que os mesmos possam 
proporcionar o bem-estar e uma qualidade de vida satisfatória. Dessa forma conclui-se que 
com a prática diária de exercícios a paciente obtêm um resultado relativo ao esperado, ou seja, 
a Fisioterapia estimula na diminuição do impacto dos indícios da síndrome e o ganho de massa 
muscular para conseguirem se exercitar melhor, em que o fisioterapeuta tem o propósito de 
ensinar de modo correto aos pacientes.
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A REALIZAÇÃO DA HIDROTERAPIA NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA 
EM ADULTOS COM SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: UMA 
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A maioria dos adultos pós Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofre de distúrbios motores, 
sensoriais, comprometimento cognitivo, perceptivo, psicológico e social. É evidenciado na 
literatura que a hidroterapia pode ser um recurso terapêutico para melhorar a qualidade de vida 
desses pacientes. Este estudo possui como objetivo investigar se a hidroterapia pode ser um 
recurso terapêutico na melhora da qualidade de vida em adultos com AVC. Para a realização da 
investigação sobre a efetividade da hidroterapia para os pacientes com AVC foi realizada uma 
revisão bibliográfica utilizando-se as seguintes palavras-chave: “Stroke” and “Hydrotherapy” 
and “Quality of Life” nas bases de dados: PeDro e PubMed. Nesta pesquisa houve restrição de 
idioma: inglês e português e não houve restrição quanto ao ano de publicação. Como critérios 
de inclusão têm-se os artigos que abordassem: Adultos, com diagnóstico de AVC que tivessem 
sido submetidos ao tratamento de fisioterapia aquática e utilizassem como investigação a 
qualidade de vida pós-terapia. Inicialmente foram identificados 12 artigos relacionados ao 
assunto, quatro estavam duplicados. Após a leitura dos títulos e resumos foram excluídos cinco. 
Ficaram para a leitura na íntegra três artigos. Nesta etapa, foram excluídos mais dois, restando 
um artigo para análise. Nos artigos utilizados, foi observada a qualidade de vida dos adultos 
com AVC pós-hidroterapia. No total, foram observados 120 adultos. A idade dos participantes 
não estava especificada no artigo. Metade dos participantes recebeu a hidroterapia em conjunto 
com a reabilitação convencional e a outra parte apenas a terapia convencional, sendo realizada 
duas vezes por semana, totalizando 24 sessões, com uma média de 30 minutos. Em seguida foi 
observado as magnitudes das alterações de todos os parâmetros de QV (p <0,01). Conclui-se 
com esta pesquisa que a hidroterapia é uma modalidade terapêutica que promove a melhora na 
qualidade de vida de adultos pós-AVC.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Hidroterapia. Qualidade de Vida.
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A REALIZAÇÃO DA HIDROTERAPIA NA MELHORA DO EQUILÍBRIO 
POSTURAL DE MULHERES COM FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO 
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Mulheres com Fibromialgia (FM) possuem geralmente um déficit de equilíbrio corporal 
tanto estático quanto dinâmico. É evidenciado na literatura que a hidroterapia pode ser um 
recurso terapêutico para estas mulheres. O objetivo deste estudo foi analisar se a realização da 
hidroterapia pode contribuir para a melhora do equilíbrio corporal de mulheres com FM. Para 
a realização da investigação sobre a efetividade da hidroterapia para as pacientes com FM, foi 
realizada uma revisão bibliográfica utilizando-se as seguintes palavras-chave: “Fibromyalgia” 
and “Hydrotherapy” and Postural Balance” na base de dados: PubMed. Nesta pesquisa houve 
restrição de idioma: inglês e português e não houve restrição quanto ao ano de publicação. 
Como critérios de inclusão têm-se os artigos que abordassem: mulheres, com diagnóstico de 
FM que tivessem sido submetidas ao tratamento fisioterapêutico por hidroterapia e utilizassem 
como investigação o equilíbrio postural pós-hidroterapia. Inicialmente foram identificados três 
artigos relacionados ao assunto. Após a leitura dos títulos e resumos foi excluído um. Ficaram 
para a leitura do artigo na íntegra dois. Nesta etapa, foi excluído um artigo. No artigo utilizado 
foi observado o equilíbrio corporal das mulheres com fibromialgia. No total foram observadas 
30 mulheres. A idade variou entre 50,8 +/- 8,7 anos. Em um grupo experimental (n = 15) foram 
realizadas três sessões semanais de 60 minutos de exercícios de água quente; ou para um grupo 
controle (n = 15). Conclui-se com esta pesquisa que a hidroterapia produziu resultados relevantes 
na força muscular em baixas velocidades de movimentos, além de apresentar melhorias em 

problemas físicos, emocionais e no equilíbrio postural.

Palavras-chave: Fibromyalgia. Hydrotherapy. Postural Balance.
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A UTILIZAÇÃO DA HIDROTERAPIA NA MELHORIA DA REABILITAÇÃO DE 
PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA
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Pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) são portadoras de uma doença degenerativa, 
que atinge as células nervosas localizadas na medula espinhal e cérebro, vindo a ter contrações 
involuntárias em seu corpo. Dentre as dificuldade está a movimentação corporal. Em alguns 
estudos constata-se que a hidroterapia seria uma das formas de tratamento para a reabilitação 
do paciente. Este estudo teve como objetivo pesquisar os benefícios que a hidroterapia traria 
ao paciente portador de ELA percebendo então, a melhora progressiva na movimentação com 
a orientação terapêutica. O início das pesquisas bibliográficas apontaram melhora em pacientes 
com ELA a partir da hidroterapia. Foram utilizadas as palavras-chave: “Amyotrophic Lateral 
Sclerosis” “Motor Neuron Disease” “Hydrotherapy” nas bases de dados: Google Acadêmico, 
PubMed e PeDro. As revisões apontaram restrição de idioma que foram: Inglês e Português. 
Não houve restrição à questão de faixa etária e não houve limitação ao ano de publicação. 
Como critério de inclusão foram avaliados e selecionados os artigos que apresentaram apenas 
pacientes com a doença de ELA, e que com a hidroterapia tiveram evolução no quadro da 
doença. Nestas pesquisas foram identificados 16 artigos relacionados com a doença, entre 
estes foi encontrado um artigo duplicado. Após a leitura e análise foram excluídos 11 artigos, 
totalizando quatro artigos para avaliação. A pesquisa indicou uma evolução no quadro do 
paciente com as sessões de hidroterapia, bem como, a idade média em que atinge: 40 a 60 anos. 
Com as pesquisas bibliográficas foram verificadas que as sessões de hidroterapia seriam uma 
opção de reabilitação nas modalidades da Fisioterapia, que teria uma evolução significativa em 
pessoas com a doença Esclerose Lateral Amiotrófica.

Palavras-chave: Esclerose Lateral Amiotrófica. Doença do Neurônio Motor. Hidroterapia.
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PACIENTES COM A DOENÇA DE PARKINSON: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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Os estudos demonstram que a Wii Terapia é utilizada como tratamento da Fisioterapia em 
pacientes que sofrem com a doença de Parkinson. Esse método na tentativa de reabilitação 
tem sido empregado à utilização do videogame Nintendo que disponibiliza jogos para tornar a 
vida do jogador mais saudável e trabalhar grupos musculares de todo o corpo do indivíduo. A 
neurorreabilitação através da realidade virtual vem ganhando cada vez mais espaço no tratamento 
de várias patologias e comparando resultados. Este estudo possui como objetivo investigar se o 
tratamento fisioterapêutico junto com a Wii Terapia pode ser eficaz na melhora do equilíbrio dos 
pacientes diagnosticados com Parkinson. Para a realização da investigação sobre o tratamento 
fisioterapêutico junto com a Wii Terapia foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando-
se as seguintes palavras-chave: “Parkinson’s Disease” and “physiotherapy” and “Nintendo 
Wii” nas bases de dados: PeDro e PubMed. Nesta pesquisa houve restrição de idioma: inglês 
e português e houve restrição quanto ao ano de publicação. Foram utilizados apenas artigos 
publicados a partir de 2010. Como critérios de inclusão têm-se os artigos que abordassem 
pacientes diagnosticados com Parkinson que tenham sido submetidas ao tratamento com a Wii 
Terapia utilizando como investigação o equilíbrio postural pós-terapia. Inicialmente foram 
identificados 15 artigos relacionados ao assunto. Após a leitura dos títulos e resumos foram 
excluídos 09 e mais um artigo por ser duplicado. Ficaram para a leitura do artigo na íntegra, cinco 
estudos. Nesta etapa, foram excluídos outros dois, restando 03 artigos para análise. Nos artigos 
utilizados pode-se observar uma melhora no equilíbrio estático e dinâmico, na mobilidade e nas 
habilidades funcionais das pessoas afetadas pela doença de Parkinson, após as primeiras sessões 
do tratamento com a Wii Terapia. Os três estudos utilizaram pacientes com doença de Parkinson 
em estágio inicial e como tratamento fisioterapêutico foi utilizado o videogame Nintendo Wii, 
sendo realizado duas vezes por semana e tendo uma variação de 40 a 50 minutos cada sessão. 
Conclui-se que a utilização do instrumento Wii Terapia como tratamento na reabilitação motora 
oferece resultados eficazes para uma qualidade de vida do paciente, porém, é necessário ainda 
um estudo com maior número de pacientes para caracterizar com maior frequência e destaque 
o Wii na reabilitação.

Palavras-chave: Parkinson’s Disease. Physiotherapy. Nintendo Wii.
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Segundo a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional (ABRAFIN) a Integração 
Sensorial pode ser definida como “a integração de todas as informações sensoriais, incluindo a 
informação tátil, proprioceptiva, visual, vestibular e auditiva”, que ocorrem em diversas áreas 
do encéfalo. O desenvolvimento dos seres humanos exige a organização das sensações para 
que o corpo responda da melhor forma possível. Esta pesquisa tem como objetivo aperfeiçoar 
as atividades na sala de estimulação sensorial precoce da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) na cidade de Taió - SC. Serão realizadas intervenções de auxílio à 
professora e alunos, bem como a criação de materiais lúdicos e realização de atividades para 
a estimulação sensorial. Trata-se de uma pesquisa qualitativa onde os dados posteriormente 
recolhidos serão visualizados em gráficos e tabelas. A pesquisa será realizada com seis crianças 
que frequentam diariamente a sala de estimulação e que apresentam carência aos estímulos 
sensoriais. A pesquisadora frequentará a sala de estimulação uma vez por semana, onde estará 
trazendo novas atividades estimulativas para a integração sensorial das crianças, como a 
confecção de garrafas com glitter e EVA para as atividades visuais, bem como caixas de luzes; 
confecção de animais utilizando papelão e materiais fictícios que dão similaridade com cada 
animal em conjunto com o som de cada um; tapete sensorial; circuito sensitivo com potes com 
conteúdos diversos; instrumentos musicais. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Unidavi no dia 20 de abril de 2020, porém não deu-se início devido a pandemia 
do novo coronavírus que restringiu o acesso à instituição APAE e também aos alunos que 
realizavam suas aulas remotas em casa. Da mesma forma, quando os alunos e a pesquisadora 
forem autorizados a frequentar a instituição espera-se contribuir com o aperfeiçoamento das 
atividades realizadas com as crianças da sala de estimulação precoce e com o seu desenvolvimento 
sensitivo.

Palavras-chave: Integração. Atividades. Estimulação.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER EM GESTANTES E 
PUÉRPERAS DE PARTO NORMAL
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O fisioterapeuta trabalha prevenindo e tratando os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes 
em órgãos e sistemas do corpo humano. Pode atuar na gestação e puerpério, visando a promoção 
da qualidade de vida, por meio de exercícios terapêuticos que, por exemplo, diminuem a dor 
e disfuncionalidades do corpo da gestante e da puérpera. Assim, faz com que as mesmas 
tenham uma gestação tranquila e que, após o parto, volte ao estado pré-gravídico o mais rápido, 
funcionalmente e confortável possível. A Fisioterapia pode também auxiliar no parto normal 
tornando-o mais humanizado, utilizando técnicas terapêuticas a fim de promover a dilatação, 
diminuição da dor e, consequentemente, mais conforto para a mulher que está em trabalho de 
parto. Desse modo, no presente trabalho objetivou-se verificar a atuação da Fisioterapia em 
saúde da mulher, nas gestantes e puérperas de parto normal. Realizou-se um estudo qualitativo 
de revisão bibliográfica utilizando-se artigos de bases de dados como SciElo, PEDro, Google 
Scholar e Medline, publicados entre 2010 e 2020, com acesso gratuíto e disponíveis na língua 
portuguesa ou inglesa que contemplavam os descritores Physical Therapy Modalities, Pregnant 
Women, Treatment, Postpartum period e Pain. Foram pré-selecionados onze artigos, dos quais 
utilizou-se apenas cinco, sendo possível verificar que a Neuroestimulação Elétrica Transcutânea 
(TENS) auxilia na redução da dor abdominal e pélvica, bem como a diminuição da dor 
relacionada às contrações uterinas, a crioterapia na diminuição da dor perineal. Os exercícios 
da musculatura do assoalho pélvico, ou exercício Kegel, são bons para fortalecer o assoalho 
pélvico, enquanto os exercícios com equipamento de realinhamento pélvico relacionam-se 
à diminuição da dor pélvica e a Reeducação Postural Global (RPG) pode ser utilizada para 
a redução da dor lombar. Além disso, Acupuntura, Auriculoterapia e Liberação Miofascial 
demonstraram certa efetividade para a diminuição da dor e promoção da qualidade de vida em 
gestantes e puérperas, entretanto percebeu-se, a partir dos artigos de revisão, que as amostras 
para estudos clínicos randomizados controlados de tais recursos são pequenas ou então possuem 
pontos da metodologia pouco esclarecidos. Por fim, evidencia-se que a Fisioterapia possui um 
papel importante na promoção de qualidade de vida de gestantes e puérperas, podendo aplicar 
várias técnicas dependendo da necessidade da paciente. Porém, ressalta-se, ainda, que se faz 
necessário a execução de mais estudos clínicos randomizados controlados, com uma amostra 
adequada e critérios metodológicos bem definidos e estabelecidos, evitando, desse modo, a 
dúvida em relação à aplicação das técnicas bem como o rigor científico de tal estudo.
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Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por muitas mudanças, as dores lombares e pélvicas 
são comuns e podem persistir após a gravidez. Tais alterações são advindas de mudanças 
hormonais que aumentam a frouxidão ligamentar e mudanças biomecânicas que ocasionam 
modificações estruturais na estática e dinâmica do esqueleto da gestante. Como exemplo destas 
considerações podem ser citadas as mudanças músculo-esqueléticas no corpo da gestante, 
como o constante crescimento do útero, o aumento no peso corporal e no tamanho das mamas, 
os quais contribuem para o deslocamento do centro de gravidade para cima e para frente 
podendo acentuar e promover uma anteversão pélvica e um consequente desequilíbrio. Além 
disso, há uma compensação da hiperlordose lombar causada, de forma a utilizar base de suporte 
maior e modificações nos padrões considerados normais para a marcha e para o equilíbrio. 
Podem ocorrer em pelo menos 50% das gestações e são problemas limitantes que interferem 
na qualidade de vida e nas atividades cotidianas. A Fisioterapia tem sido utilizada como um 
recurso terapêutico para a resolução desse problema. Em vista disso, o objetivo do presente 
estudo é descrever os benefícios dos exercícios terapêuticos nas alterações que acometem a 
mulher no período gestacional. Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram 
utilizados os seguintes sites de busca: SciELO, Pubmed e Google Acadêmico, por meio dos 
termos em português: “gravidez, dor lombar, assoalho pélvico”. Do material encontrado 
foram selecionados 10 artigos para fundamentação teórica, entre o período de 2010 a 2020. 
De acordo com os estudos dentre as várias técnicas utilizadas para esse fim estão os exercícios 
terapêuticos, incluindo os aeróbios, e os de fortalecimento muscular, respiração, alongamento 
e flexibilidade. Os exercícios terapêuticos proporcionam força muscular, efeitos psicológicos 
positivos e melhora na postura corporal, além de ajudar a desenvolver a capacidade de 
concentração e relaxamento. O método Pilates como ferramenta terapêutica exercita o corpo 
de forma eficiente, o que ameniza as dores lombares, atenua as disfunções do assoalho pélvico 
e contribui na recuperação da silhueta feminina no pós-parto em curto período de tempo. Para 
evitar ou aliviar possíveis problemas de bexiga ou intestino se faz necessário o fortalecimento 
do assoalho pélvico, assim contribui em manter os órgãos internos em seus lugares, ajudando 
também na prevenção de perdas urinárias e auxiliando no trabalho de parto. Conclui-se que o 
processo da gestação é complexo, dinâmico e transformador. Vivenciar este processo significa 
entender a gravidez como um fenômeno de dimensões socioculturais, além da dimensão 
física marcada pelas transformações. E, a Fisioterapia, por meio dos exercícios terapêuticos, 
pode ser considerada um instrumento fundamental para o desenvolvimento de uma prática 
mais humanizada com contribuições positivas na qualidade de vida durante e após o período 
gestacional.

Palavras-chave: Gravidez. Dor Lombar. Assoalho Pélvico.
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A Fisioterapia Obstétrica tem como intuito o preparo gestacional e pós-parto saudável. 
A presença do fisioterapeuta no acompanhamento do trabalho de parto não é uma prática 
estabelecida na nossa sociedade e nem incluída no sistema de saúde. Porém, este profissional 
tem a importante função de estabelecer suporte físico e emocional à mulher, exigidos desde o 
período gestacional até a parição. O propósito é reunir o que há na literatura sobre a importância 
da atuação do fisioterapeuta em obstetrícia. O estudo trata de uma revisão bibliográfica 
descritiva, do tipo revisão integrativa da literatura e a busca foi realizada na biblioteca eletrônica 
SCIELO, PubMed (Publicações Médicas) e biblioteca virtual da Unidavi. O fisioterapeuta tem 
como objetivo ajudar emocionalmente, informar sobre gravidez, parto e puerpério, fortalecer 
musculatura do assoalho pélvico/períneo, diminuir dor lombo pélvica, auxiliar na diminuição 
do inchaço dos membros, manter condicionamento cardiorrespiratória, melhorar postura e 
consciência corporal. A ideia é facilitar o trabalho de parto, fazendo a mãe sentir-se mais segura 
e preparada para esse momento tão esperado. No primeiro trimestre as técnicas utilizadas pelo 
profissional são para conscientização corporal, em especial na contração da musculatura do 
assoalho pélvico, responsável pela manutenção da continência, atividade sexual e parto. No 
segundo semestre o fisioterapeuta se dedica nas posturas específicas, exercícios globais com 
treinos de condicionamento cardiorrespiratório, fortalecimento muscular global, dando ênfase 
principalmente aos músculos do assoalho pélvico e membros inferiores. No terceiro trimestre 
é iniciado os treinos técnicos de relaxamento e expulsão, associados à respiração. Assim, a 
mulher pode entender o que acontecerá com ela durante o trabalho de parto. Os exercícios e 
alongamentos que o profissional de Fisioterapia apresenta para a gestante tem como objetivo 
melhorar sua musculatura. O cuidado para não haver encurtamento ou lesões também é de 
extrema importância, portanto o ideal é sempre estimular os exercícios ativos, e deixar os 
passivos para serem realizados na fase final da gestação. Pôde-se constatar ao final desta revisão 
que apesar de haver muitos estudos sobre a atuação do fisioterapeuta na gestação. São poucos 
os casos em que as gestantes procuram esse profissional, mesmo seus corpos passando por 
várias mudanças anatômicas e fisiológicas. O fisioterapeuta ajudaria a minimizar os impactos 
destas no seu cotidiano, aumentando sua resistência física e força muscular e auxiliando para 
realização de um trabalho de parto mais tranquilo e saudável tanto para a mãe quanto para o 
bebê.

Palavras-chave: Analgesia. Suporte. Exercícios Respiratórios.
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O câncer de mama é comum nas mulheres no mundo e no Brasil. Ele é resultado de uma 
disfunção celular que faz com que determinadas células do nosso corpo cresçam e se 
multipliquem desordenadamente, resultando em um tumor. Essa doença atinge cerca de 10% 
das mulheres podendo ocorrer em homens, porém é raro. O tratamento de câncer deve ser 
abordado por uma equipe multidisciplinar sendo realizado de forma integral oferecendo os 
recursos para o tratamento ao paciente. Com as possíveis complicações e sintomas que a 
doença pode causar observa-se a necessidade de um acompanhamento fisioterapêutico o 
mais precoce possível, evitando-se diversas complicações durante o processo de recuperação. 
O objetivo dessa pesquisa foi demonstrar a importância do fisioterapeuta no diagnóstico 
precoce e enfatizar os benefícios e recuperação dos pacientes portadores de câncer de mama. 
O desenvolvimento deste estudo deu-se através de revisões bibliográficas que investigaram 
materiais que discorriam sobre câncer de mama, tratamento fisioterapêutico e orientações no 
pós-operatório e importância do fisioterapeuta em pacientes oncológicos. Após o levantamento 
de todos os dados foi possível notar resultados positivos quanto ao método utilizado. Com a 
gravidade dos sintomas causados pelo câncer de mama, o fisioterapeuta mostrou-se capacitado 
possuindo conhecimento científico para tratar pacientes com esta patologia e proporcionar 
alívio da dor, restaurar e reabilitar o movimento motor desses indivíduos. Destaca-se, através da 
conclusão desse estudo, a importância do fisioterapeuta oncológico no tratamento em paciente 
com câncer de mama. Cada vez mais se faz necessária a atuação deste profissional em pacientes 
com essa patologia do ponto de vista do tratamento e da prevenção em busca da minimização 
dos efeitos da cirurgia radical ou mesmo superando-os. Prevenindo e reabilitando as funções 
motoras foi possível devolver aos pacientes mais autoestima e autonomia em suas práticas 
diárias promovendo saúde e qualidade de vida.

Palavras-chave: Fisioterapia Oncológica. Reabilitação. Carcinoma.



RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

247

AVALIAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA E TRATAMENTO DA LOMBALGIA NO 
PERÍODO GESTACIONAL
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Durante o período gestacional ocorrem mudanças fisiológicas, anatômicas e bioquímicas no 
organismo da mulher para prepará-la para o parto e lactação. Um dos sintomas acometidos 
durante a gestação é a dor lombar, conhecida como lombalgia. Essa dor pode limitar as 
atividades de vida diária, reduzindo significativamente sua qualidade, como também acarretar 
em dores que irradiam para membros inferiores, através de uma compressão na raiz do nervo. 
Vários estudos têm mostrado a relevância em diversos aspectos referentes à essa temática. 
O objetivo deste estudo é uma revisão de literatura científica sobre a classificação, avaliação 
clínica fisioterapêutica, métodos preventivos e tratamento da lombalgia gestacional através de 
exercícios fisioterapêuticos. Este estudo foi baseado e uma busca na literatura científica no banco 
de dados eletrônicos: Lilacs, Scielo, PubMed e Scholar Google. Foram encontrados 25 artigos 
relacionados ao assunto, ao qual 05 foram incluídos nos resultados. Todos utilizaram técnicas 
de alongamento, fortalecimento, relaxamento, hidroterapia, exercícios respiratórios, RPG e 
pilates para o tratamento da lombalgia. Estes exercícios mostraram resultados significativos 
nessa fase gestacional, uma vez que do ponto de vista da biomecânica, o centro de gravidade se 
desloca progressivamente para frente devido ao aumento das mamas e abdômen. Assim, nessa 
fase ocorrem as alterações posturais, bem como a diminuição do arco plantar, a anteroversão 
pélvica, uma possível hiperextensão dos joelhos, podendo alterar os padrões de marcha e 
equilíbrio na fase gestacional. Contudo, ainda existem controvérsias sobre os tipos de exercícios 
terapêuticos mais eficazes para lombalgias gestacionais, no entanto, exercícios terapêuticos são 
provavelmente um dos tratamentos mais utilizados em todo o mundo. 

Palavras-chave: Lombalgia Gestacional. Fisioterapia. Tratamento.
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FIBROMIALGIA E COMO PODE AFETAR A PRÁTICA CLÍNICA
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A Fibromialgia é uma condição crônica de dor musculoesquelética. Além da dor, os pacientes 
também se queixam de fadiga excessiva, problemas de sono e depressão. O sujeito também 
experimenta dor induzida pelo exercício que provavelmente reduz seu nível de atividade 
física durante o tempo de lazer e limita suas atividades em casa ou no local de trabalho. Esta é 
provavelmente a principal razão pela qual esses pacientes são frequentemente encaminhados 
para Fisioterapia. O objetivo deste estudo é: entender como a Fisioterapia pode auxiliar no 
tratamento da Fibromialgia, o que as pesquisas dizem a respeito e como pode afetar a prática 
clínica, revisando a literatura científica sobre Fibromialgia e avaliando as consequências 
que esse conhecimento pode ter para o gerenciamento da doença por fisioterapeutas. Para 
tanto, realizou-se uma revisão narrativa da literatura utilizando as bases Medline (PubMed), 
Web of Science e Scopus usando as palavras-chave: fibromialgia, fisioterapia, tratamento 
fisioterapêutico auxiliar para fibromialgia, revisão da literatura sobre fibromialgia e prática 
clínica. Além disso, pesquisou-se mais artigos relacionados pelo critério de exclusão/inclusão 
levando-se em consideração o tema abordado assim como a perpectiva adotada em algo que 
agregasse ao mesmo e ajuntou-se a isso algumas publicações científicas gratuitas on-line e 
disponíveis para consulta. Vários autores sugerem que uma hipersensibilidade do sistema 
nervoso central explica a percepção da dor dos pacientes em relação a estímulos não dolorosos, 
e uma hiperresponsividade dos mecanismos hipotálamo-hipófise-adrenal pode explicar seu 
sentimento de exaustão. Os efeitos de várias modalidades não médicas foram examinados e o 
exercício e a educação do paciente podem ser recomendados.

Palavras-chave: Fibromialgia. Tratamento Auxiliar. Prática Clínica.
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CONDROMALÁCIA PATELAR - UMA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA
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Também conhecida como Síndrome Patelofemoral, a Condromalácia Patelar é caracterizada 
pela perda da cartilagem envolvendo uma ou mais porções da patela e dos côndilos femorais e é 
mais comum em indivíduos do sexo feminino e com excesso de peso. A cartilagem retropatelar 
nesses pacientes apresentam menor espessura, além de reduzida capacidade de deformação 
(amortecimento) na aplicação de cargas no joelho, o que potencializa a transmissão de cargas 
mecânicas ao osso subcondral. Suas principais características incluem dor peripatelar ou 
retropatelar que aumentam em atividades de cadeia fechada ou com o joelho em flexão, onde 
a sobrecarga na articulação patelofemoral aumenta potencialmente. As causas mais comuns 
de condromalácia patelar incluem: desequilíbrios, hipotrofias, encurtamentos musculares, 
fraturas, aumento do ângulo Q, mau alinhamento pós-traumático, síndrome da pressão lateral 
excessiva, lesão do ligamento cruzado posterior ou ainda causas idiopáticas quando não se sabe 
a origem do desenvolvimento da doença. O objetivo do presente estudo foi, principalmente, 
obter informações acerca do tema a partir de uma abordagem fisioterapêutica e evidenciar a 
reabilitação como técnica indispensável para indivíduos com tal acometimento. A partir de 
uma metodologia qualitativa, esta pesquisa foi fundamentada na revisão de materiais que 
abordam o tema em questão e que tiveram publicação entre os anos de 2010 a 2020, tendo 
como fonte livros e artigos. Os resultados obtidos demonstram que o fisioterapeuta, através 
do exercício e do trabalho de controle motor, buscará distribuir melhor a sobrecarga gerada 
entre as superfícies articulares, quanto maior a contração do quadríceps maior FRPF (Força de 
Reação Patelofemoral) e maior a sobrecarga na cartilagem. Por conta disso, o tratamento de 
forma conservadora que irá buscar um fortalecimento de quadríceps, por exemplo, deverá ser 
baseado no controle da pressão patelofemoral, compreendendo que quanto maior a extensão do 
joelho maior será a mesma. Outras formas de reabilitação, fora o fortalecimento do quadríceps, 
são: eletroestimulação, laser, tens, ultrassom ou infiltração articular.

Palavras-chave: Condromalácia. Joelho. Fisioterapia.
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DERMATOFUNCIONAL NO TRATAMENTO DE QUEIMADOS
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As queimaduras são lesões causadas por agentes químicos, físicos e biológicos que podem 
atingir as camadas mais externas até as mais internas da pele. As lesões podem provocar 
sequelas que limitam a funcionalidade do corpo. Podem ser de primeiro, segundo, terceiro e 
quarto grau e a decisão do método a ser utilizado vai da escolha do fisioterapeuta de acordo 
com o tipo de lesão e precisa ser iniciado precocemente. O objetivo deste estudo foi identificar, 
através da Fisioterapia Dermatofuncional, métodos e condições de tratamento que auxiliam 
na melhora das sequelas por queimadura, compreender o funcionamento do processo de 
recuperação do paciente e a conduta fisioterapêutica a ser seguida. Este trabalho fundamenta-se 
no método dedutivo com embasamento qualitativo, caracterizada pela descrição, compreensão 
e interpretação dos fatos e fenômenos. A pesquisa foi feita através de revisão bibliográfica, 
onde buscou-se informações em artigos relacionados ao tema. Em virtude do que foi estudado, 
destaca-se a importância da intervenção médica e fisioterapêutica no tratamento precoce de um 
paciente com lesão por queimadura, conhecendo e aplicando os métodos e recursos eficazes. 
Também pela atuação técnica desses profissionais, que atuam como mediadores no quadro 
psicológico do paciente, para que o tratamento ocorra da forma prevista, trazendo de forma 
mais rápida, melhora no estado de saúde e na mobilidade do paciente. Ao final da pesquisa 
compreende-se com êxito todo o processo ocorrido em lesões por queimadura, desde o acidente 
até a recuperação parcial ou total da lesão, através dos métodos e recursos disponíveis associados 
à Fisioterapia Dermatofuncional, também sua eficácia e a conduta profissional a ser seguida 
perante ao paciente com tais lesões. Os recursos bibliográficos utilizados para a elaboração da 
pesquisa supriram a necessidade e mostraram que há um amplo estudo relacionado ao tema e 
sobre a atuação do fisioterapeuta na melhora dos resultados e recuperação desses pacientes.

Palavras-chave: Lesão. Queimadura. Recuperação.
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EFEITO DOS PRINCIPAIS MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO MUSCULAR EM 
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A corrida é uma modalidade praticada em diferentes intensidades, em virtude da facilidade de 
sua prática vem ganhando adeptos ao redor do mundo, conduzindo a diversos benefícios ao 
praticante. Seja através de planilhas ou simplesmente para sair da zona de conforto praticam 
a modalidade e decorrente do esforço físico e stress referido à musculatura durante a prática 
da atividade resultam posteriormente em efeitos relacionados à dor, edema e perda da função 
muscular. Nesse sentido, o conhecimento a respeito da recuperação pós-exercício e dos métodos 
utilizados com intuito de acelerar o processo de recuperação se torna importante, pois os efeitos 
negativos após o exercício limitam o praticante a realizar um programa de exercícios regulares. 
Em vista disso, o objetivo do presente trabalho é descrever os principais métodos utilizados para 
a recuperação muscular em corredores comparando os efeitos dos métodos encontrados. Trata-
se de uma revisão bibliográfica, onde foram utilizados os seguintes sites de busca: SciELO, 
Pubmed e Google Acadêmico, por meio dos termos em português e inglês: “Recuperação 
muscular, corredores e recovery pós-exercício”. Do material encontrado foram selecionados 
artigos e dissertações para fundamentação teórica, datados entre o período de 2011 e 2019. De 
acordo com os estudos abordados, a prática da corrida e seu treinamento desencadeiam uma série 
de adaptações agudas que afetam ou geram estímulos de dor muscular nos praticantes. Para isto, 
atletas amadores e profissionais utilizam diferentes métodos que visam melhorar ou antecipar 
a recuperação muscular para uma próxima sessão de treinamento. Entre os métodos descritos 
na literatura, a crioterapia demonstrou além de melhoras significativas, resultados mais efetivos 
quando comparada entre os outros métodos, porém quando em temperatura mais elevada (10º) 
não se mostrou eficaz. Dentre os métodos avaliados pelos autores, a recuperação ativa mostrou-
se efetiva na diminuição do lactato; a acupuntura demonstrou melhoras significativas em dores 
articulares e musculares e o repouso absoluto foi o menos eficiente na recuperação muscular. 
Diante disso, conclui-se que independente do método utilizado para a recuperação pós-exercício 
é visível a melhora dos praticantes principalmente em relação a aspectos agudos provocados 
pelo treinamento, bem como, melhora da musculatura para a sessão seguinte. Porém, nota-se 
a necessidade de mais estudos acerca dos métodos de recuperação com ênfase em corredores.

Palavras-chave: Recuperação Muscular. Corredores. Recovery Pós-Exercício.
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A Doença de Parkinson (DP) é uma das patologias degenerativas mais frequentes do Sistema 
Nervoso Central (SNC) e, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, acomete 1% da 
população mundial com idade superior a 65 anos (dados de 2017). Estima-se que no Brasil a 
DP acometa cerca de 200 mil pessoas. A DP se caracteriza pela degeneração lenta e progressiva 
de parte dos núcleos basais, chamada substância negra. Essa degeneração é responsável pela 
diminuição na produção de dopamina, principal neurotransmissor dos núcleos basais, que 
contribui para a precisão e uniformidade dos movimentos e coordena as mudanças de posições, 
afetando, portanto, além de funções não motoras, a função motora. Na DP, alterações na marcha 
e instabilidade postural são as principais causas de queda e incapacidade funcional. Dessa 
maneira, e considerando que a marcha é um aspecto fundamental para permitir independência 
nas atividades da vida diária, o estudo se propõe a avaliar a efetividade do treino de marcha e 
sua associação com a redução de quedas em pacientes com DP. Como metodologia utilizou-se 
as bases de dados Scielo, PubMed, MedLine e Bireme, com os seguintes termos associados: 
“Parkinson’s Disease” AND “Fall” AND “Gait training” e “Doença de Parkinson” AND 
“Queda” AND “Treino de marcha”. A pesquisa nas bases de dados mencionados resultou em 
cinco artigos selecionados para o estudo, que utilizaram diferentes recursos para a realização do 
treino de marcha e equilíbrio em pacientes com DP, desde discos de propriocepção e equilíbrio, 
até sistemas de dança computadorizados. Todos os artigos apresentaram resultados satisfatórios 
na redução de quedas nessa população, de modo que se conclui pela validação da hipótese 
apresentada: o treino de marcha e equilíbrio auxiliam na redução de quedas em pacientes com 
DP, tornando-se fundamental a inclusão desse tipo de treinamento na prática clínica.

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Queda. Treino de Marcha.
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A Sociedade Internacional de Continência (ICS) define incontinência urinária (IU) como sendo 
qualquer perda involuntária de urina, sendo que estudos científicos demonstram que a IU afeta 
mais de 200 milhões de pessoas, tornando essa disfunção um problema de saúde pública. Em 
especial para as mulheres, os sintomas de IU afetam negativamente na qualidade de vida. Dessa 
maneira, o objetivo do trabalho é determinar o nível de conhecimento sobre IU em mulheres 
usuárias da Rede Pública de Saúde e verificar a eficácia de um protocolo de dinâmicas de 
grupo aberto de educação em saúde. A metodologia utilizada no trabalho se deu por meio de 
um estudo de pré- e pós-teste com seis mulheres incontinentes. Como instrumento de pesquisa 
foi desenvolvido e aplicado o questionário de educação em saúde e incontinência urinária nos 
períodos pré- e pós-intervenção imediata e tardia. Os encontros basearam-se em dinâmicas 
de grupo aberto, por meio de palestras e atividades recreativas sobre temas relacionados com 
a incontinência urinária. Em relação aos resultados do estudo, no período pré-intervenção, 
as questões relativas aos fatores modificáveis para o tratamento da incontinência urinária e 
aquela referente aos tipos de tratamentos utilizados pelo fisioterapeuta para o tratamento de 
incontinência urinária foram as que demonstraram maior percentagem de erro (83,3% das 
mulheres). As participantes demonstraram uma melhoria significativa do nível de conhecimento 
sobre a incontinência urinária do momento pré-intervenção para o pós-intervenção imediato 
(p=0,005), bem como do pré-intervenção para a pós-intervenção tardia (p=0,009). Com esses 
resultados concluiu-se que as dinâmicas de grupo aberto, por meio do protocolo proposto, 
foram eficazes para melhorar o nível de conhecimento da incontinência urinária entre mulheres 
usuárias da Rede Pública de Saúde, tanto no período pós-intervenção imediato como no tardio. 
Validou-se, portanto, a hipótese de que a dinâmica de grupo é relatada como uma forma viável 
e pouco onerosa para a promoção e educação em saúde entre mulheres.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Fisioterapia. Incontinência Urinária.
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Crianças e Adolescente com Síndrome de Tourette (ST) possuem geralmente um tique corporal 
tanto estático quanto dinâmico. É evidenciado na literatura que a acupuntura e a eletroterapia tanto 
nas diferentes modalidades que apresentam podem ser recursos terapêuticos para estas crianças 
e adolescentes. Este estudo possui como objetivo investigar se a acupuntura e a eletroterapia 
podem ser usadas como recurso fisioterapêutico na melhora dos sintomas da Síndrome de Tourette 
em crianças e adolescentes. Para a realização da investigação sobre a efetividade da acupuntura 
e eletroterapia para os pacientes com ST foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando-se 
as seguintes palavras-chave: “Tourette’s Syndrome” and “Physiotherapy” nas bases de dados: 
Google Acadêmico, PeDro, PubMed e Scielo. Nesta pesquisa houve restrição de idioma: inglês 
e português e não houve restrição quanto ao ano de publicação. Como critérios de inclusão têm-
se os artigos que abordassem: crianças e adolescentes com diagnóstico de ST que tivessem sido 
submetidas ao tratamento de acupuntura e eletroterapia por estimulações e utilizassem como 
investigação a melhora dos tiques e dos sintomas. Inicialmente foram identificados 21 artigos 
relacionados ao assunto. Após a leitura na íntegra foram excluídos 14, restando sete artigos 
para análise. Nos artigos utilizados foi observado o tique corporal em momentos estáticos e 
dinâmicos. No total foram observadas 309 crianças e adolescentes. A idade variou entre dois e 
20 anos. Três estudos avaliaram os tiques em geral e os demais através de estimulações corporais 
e cerebrais, sendo realizadas entre duas a três vezes por semana, tendo uma variação de 15 a 
45 minutos cada sessão. Conclui-se com esta pesquisa que a eletroterapia e a acupuntura são 
modalidades terapêuticas que promovem a melhora dos tiques em pacientes com ST.

Palavras-chave: Crianças e Adolescentes. Acupuntura. Eletroterapia.
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As emoções são geradas através de estímulos que podem vir de um acontecimento ou de um 
sentimento, sendo o sistema límbico responsável pelas emoções e comportamentos sociais. 
Emoções tem sido um tema de muitas pesquisas ao longo dos últimos anos e seu estudo vem 
se tornando importante devido à necessidade de compreender e controlar as atuais patologias 
associadas ao aspecto emocional. De um ponto de vista fisioterapêutico buscou-se mostrar a 
importância do tratamento multiprofissional por conta de tratar o paciente como um todo, para 
que o corpo esteja em equilíbrio (mente e corpo). O objetivo foi descrever as áreas responsáveis 
pelas nossas reações emocionais, levando a um entendimento mais amplo de emoções que uma 
pessoa pode expressar, fazendo sempre o intercâmbio do lado emocional com a Fisioterapia. 
O desenvolvimento deste trabalho teve início na disciplina de metodologia de trabalho onde se  
aprofundou-se na pesquisa do tema escolhido. O mesmo deu-se através de estudos de artigos que 
apresentam a forma explicativa das emoções, e mostrando a sua ligação com o sistema límbico 
e seu funcionamento, buscando-se por uma explicação sobre o tratamento fisioterapêutico, uma 
vez que a maioria dos estudos está dentro da área da Psicologia. Contudo, se vê a importância 
de uma abordagem multiprofissional, que busque mostrar como as emoções podem ajudar o 
paciente a responder aos procedimentos aplicados e as técnicas utilizadas pelo profissional. 
Com os resultados obtidos foi possível um conhecimento mais específico sobre o assunto, 
como o conhecimento das áreas cerebrais envolvidas no desenvolver das emoções (sejam 
elas agradáveis ou desagradáveis) obtendo uma análise das reações fisiológicas envolvidas e 
a explicação de cada órgão relacionado à emoção. E com relação ao fisioterapeuta vem da 
importância profissional de conhecer o que é vivenciado pelo paciente. Por ser uma área de 
trabalho que envolve toque entre o profissional e o paciente, é necessário o entendimento de tudo 
que pode estar envolvido no psicológico, podendo obter um resultado ao tratamento indicado 
tanto positivo como negativo. Ressalta-se também uma maior compreensão da importância do 
sistema límbico em como está ligado com as emoções e podendo gerar inclusive reações em 
outros órgãos.

Palavras-chave: Sistema Límbico. Neurociências. Reações Fisiológicas.
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EPICONDILITE LATERAL EM ATLETAS

Daniel Hellmann
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O Brasil é uma potência esportiva, com isso gera vários tipos de lesões ao passar do tempo, 
pelo fato de um atleta amador ou profissional usar muitas vezes o mesmo movimento. Assim, 
pode causar a lesão de epicondilite lateral, principalmente em atletas de tênis, tênis de mesa, 
vôlei, entre outros que utilizam a biomecânica do braço e antebraço. Existem formas eficazes de 
prevenção, tratamento e reabilitação da epicondilite lateral. Trata-se de  um estudo qualitativo 
e descritivo, onde foi utilizado uma revisão bibliográfica em artigos científicos. Os critérios 
de avaliação foram através de artigos que envolviam todas as informações sobre epicondilite 
lateral, fisioterapia desportiva e esporte no Brasil. Epicondilite lateral ou mais popularmente 
“cotovelo de tenista” é geralmente uma dor na lateral do cotovelo estrutura acometida com mais 
frequência na origem do tendão extensor radial curto do carpo e o mecanismo de lesão está 
associado à sua sobrecarga. Epicondilite não é uma inflamação e sim uma “condição tendinosa” 
isso significa que há uma degeneração nas fibras do tendão. Essa patologia foi dividida em 04 
níveis: o primeiro estágio é inflamatório, reversível e sem alteração patológica. O segundo 
estágio é caracterizado pela degeneração angiofibroblástica. Já o terceiro é caracterizado pela 
tendinose associada à alteração estrutural (ruptura tendinosa). No quarto estágio, além das 
alterações deste último encontra-se a presença de fibrose e calcificação. O diagnóstico é feito 
com um teste conhecido como de Cozen. O tratamento diferencia-se aos níveis diagnosticados 
nos pacientes, o primeiro passo para a reabilitação é controlar a dor. Um estudo realizado apontou 
que um método de fortalecimento progressivo com exercícios excêntricos e concêntricos e 
aplicação de gelo no epicôndilo lateral obteve melhores resultados em relação a outros métodos. 
A arte da Fisioterapia Esportiva é diferenciada pelo fato do paciente ser atleta ou praticante 
de esportes, e assim necessita que a recuperação seja mais rápida que a convencional. Então, 
são utilizados recursos e protocolos específicos, tendo como preferência e não exclusividade 
pois o metabolismo é mais acelerado do que uma pessoa comum, tornando a especialidade 
diferenciada das demais. Também é de extrema importância uma prevenção, talvez uma forma 
de prevenir é melhorar o gesto esportivo ou ver algo que está exercendo com o posicionamento 
errado. Foram encontrados resultados satisfatórios pois teve um bom entendimento sobre a 
patologia podendo ter um diagnóstico mais rápido com uma possível patologia relatada, além 
de se ter um conhecimento mais amplo no quesito prevenção, tratamento e reabilitação.

Palavras-chave: Prevenção. Fisioterapia Desportiva. Reabilitação.
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ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA - UMA ABORDAGEM 
FISIOTERAPÊUTICA

Maria Eduarda Krieger Pereira
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Paola da Silva Bueno da Luz
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A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neuromuscular degenerativa e de causa 
desconhecida que compromete tanto o Sistema Nervoso Central quanto o Periférico. De modo 
geral, a ELA provoca distúrbios motores envolvendo as estruturas responsáveis pela produção 
da fala e voz (fonoarticulação) e a deglutição. Tais distúrbios refletem a desintegração dos 
movimentos automáticos e voluntários causados pelas alterações nos territórios de inervação 
bulbar (territórios dos nervos glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso). O tratamento dos 
pacientes portadores da ELA exige uma atenção multidisciplinar pois esta doença abrange não 
somente a questão motora mas também a fala, a alimentação e o psicológico. O tratamento 
fisioterápico acontecerá durante toda a evolução da doença, baseando-se na melhora do quadro 
clínico atual do paciente. Este trabalho possui como objetivo uma análise sistemática a respeito 
da atuação da Fisioterapia com pacientes com a doença ELA. A partir de uma metodologia 
qualitativa, esta pesquisa foi fundamentada na revisão de artigos nas bases de dados Google 
acadêmico e SciELO com as seguintes palavras-chave: Fisioterapia e Esclerose Lateral 
Amiotrófica (ELA). Após a busca dos artigos, estes foram comparados e entrelaçados segundo 
suas propostas de intervenção na doença para melhor qualidade de vida. Os resultados obtidos 
demonstram que o fisioterapeuta irá avaliar o paciente individualmente e realizar exercícios 
visando a conservação da amplitude de movimento e otimização da função muscular ainda 
presente. Para manutenção do tônus muscular utilizará técnicas neuromusculares, relaxamento 
muscular, equilíbrio postural e dinâmico e alongamento. Os exercícios são indicados conforme 
o quadro do paciente, determinando intensidade, duração e repetições, buscando evitar fadiga 
e dor. O fisioterapeuta que acompanha o paciente com ELA deve estar atento aos sinais de 
cansaço, conhecer os fatores pessoais e clínicos que agravam os sintomas da doença e orientar 
o paciente e o seu cuidador quanto à conservação de energia, sempre que possível mantendo sua 
máxima independência funcional. Cada fase da doença exige condutas específicas, é importante 
e necessário realizar as avaliações fisioterapêuticas frequentemente. As reavaliações visam 
orientar as condutas a serem realizadas, baseadas na fase atual em que o paciente se encontra. A 
Fisioterapia Motora possui o objetivo de otimizar as funções motoras do paciente, identificando as 
contraturas, deformidades, encurtamentos musculares, pressão por longos tempos em decúbitos, 
compressões nervosas, maximizando a força muscular e a independência para as atividades de 
vida diária do paciente. Complicações secundárias à imobilidade como: constipação intestinal, 
edemas, atelectasias, dores localizadas ou generalizadas, também são possíveis de amenizar 
com a Fisioterapia Motora. Os resultados dos estudos também demonstram a importância da 
Fisioterapia Respiratória em pacientes com ELA. Avaliações pulmonares regulares, cuidados 
respiratórios apropriados e manejo adequado da insuficiência respiratória são fundamentais 
para uma melhor qualidade de vida e aumento da sobrevida desses pacientes.

Palavras-chave: Fisioterapia. Esclerose Lateral Amiotrófica. Tratamento.



RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

258

FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL

Thaís Nunes da Silva
thais.silva@unidavi.edu.br

Eduarda Strey
eduarda.strey@unidavi.edu.br

Atualmente, a busca pelo belo e a forma ideal vem aumentando significativamente a procura 
de procedimentos estéticos e cirúrgicos com o intuito de um corpo harmonioso e saudável. 
A eficiência de uma cirurgia plástica não depende somente do seu planejamento cirúrgico, 
mas também da intervenção e cuidados pré e pós-operatórios, o que tem demonstrado fator 
preventivo de possíveis complicações e promoção de um resultado estético mais satisfatório. O 
ato cirúrgico constitui uma agressão tecidual que, mesmo bem direcionado, pode prejudicar a 
funcionalidade destes tecidos. Embora pareça desnecessário para alguns cirurgiões, o atendimento 
fisioterapêutico pré-operatório da cirurgia plástica é de extrema importância na reabilitação do 
paciente operado. O objetivo geral da pesquisa é realizar uma revisão bibliográfica a respeito 
da abordagem fisioterapêutica no pré e pós-operatório de cirurgia plásticas corporais mais 
realizadas e, na atuação do fisioterapeuta na equipe multiprofissional na reparação de lesões 
por queimaduras. O intuito é mostrar a importância dessa área na reabilitação e diminuição no 
tempo de permanência do paciente no hospital, através de técnicas e os recursos fisioterapêuticos 
adequados para serem realizados no pré e pós-operatório. A pesquisa a ser realizada neste 
trabalho pode ser classificada como explicativa. Quanto à metodologia do trabalho optou-se 
pelo método descritivo, pois assim fica mais compreensível para quem está lendo/estudando. 
Diante das pesquisas e do trabalho desenvolvido através de revisão de literatura, conseguiu-se 
concluir dois pontos fortes. Um deles trata-se do conhecimento sobre a grande importância da 
especialidade da Fisioterapia Dermato Funcional que abrange diversas áreas, indo muito além 
do que se pressupõe e se faz referência somente à parte estética. Através deste estudo conseguiu-
se demonstrar e conhecer diversas áreas de atuação. E, também outro ponto muito importante 
é usar desse conhecimento e expandi-lo através da conscientização e informação a pessoas da 
área da saúde e também para usuários, para que se amplie cada vez mais os benefícios que a 
Fisioterapia Dermato Funcional oferece. 

Palavras-chave: Cirurgia. Saúde. Estética.
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FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON -  UMA 
REVISÃO DE LITERATURA

Rodrigo Censi
rodrigo.censi@unidavi.edu.br

Arieli Carini Michels
arieli@unidavi.edu.br

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa, que resulta em alterações 
no controle de movimentos para a marcha. A Fisioterapia pode contribuir para o tratamento. 
Este trabalho tem como objetivo sumarizar qualitativamente os principais resultados obtidos 
na literatura científica sobre a intervenção da Fisioterapia em indivíduos com DP. Trata-se 
de uma revisão de literatura, qualitativa descritiva. Utilizou-se como fonte de informação a 
base Scielo e como estratégia de busca as seguintes combinações: 1 - Doença de Parkinson 
OR doença neurológica OR doença degenerativa e progressiva; 2 - Fisioterapia OR terapia 
por exercícios OR treinamento funcional OR atividade motora; 3- Equilíbrio OR Mobilidade 
Funcional OR fadiga OR qualidade de vida OR avaliação de resultados OR Evolução clínica, 
utilizando a expressão booleana “AND” para identificar artigos que ocorriam ao mesmo tempo 
entre os itens 1, 2 e 3. Os artigos deveriam ter sido publicados entre 2017 e 2019, nas línguas 
portuguesa e inglesa. Aplicou-se como critérios de elegibilidade estudos que tivessem como 
População: indivíduos que apresentassem diagnóstico de DP; Intervenções: ter sido utilizada 
alguma terapia por exercícios, treinamento funcional ou atividade motora; Comparações: com 
um grupo controle ou com o próprio indivíduo em um dado período de tempo; Desfecho: qual o 
impacto da intervenção utilizada; Tipo de estudo: relato ou série de caso, caso-controle, coorte ou 
randomizado controlado. Dados relacionados às características gerais dos estudos selecionados, 
bem como a intervenção fisioterapêutica e seus desfechos foram coletados e, posteriormente, 
descritos. Foram incluídos cinco artigos. Com relação às características gerais, o número de 
participantes dos estudos variou de 14 a 33 indivíduos, distribuídos em diferentes grupos de 
intervenção. A idade média variou de 63 a 68, quatro anos, sendo que em um dos estudos foram 
eleitos indivíduos com mais de 50 anos, sem determinar a média. O tempo de diagnóstico, 
quando citado, foi de quatro a oito anos. Houve maior proporção homem/mulher. O diagnóstico 
de DP se deu por meio da escala de Hoehn e Yahr e os indivíduos estavam na classificação 
de 1 a 3. O tipo de tratamento utilizado (Fisioterapia motora; convencional; cinesioterapia; 
treino com pistas rítmicas, com esteira; bola suíça; dupla tarefa), a frequência e o tempo de 
tratamento, os parâmetros avaliados (estado mental, análise estática e dinâmica da marcha, 
biomarcadores plasmáticos, mobilidade, risco de queda) e o período de avaliação divergiram 
entre os estudos incluídos não oportunizando comparações. Entretanto, em todos os estudos 
evidenciou-se desfechos benéficos das diferentes intervenções fisioterapêuticas propostas para 
os indivíduos com DP. Sugere-se a realização de novos estudos randomizados, controlados, 
para que se defina protocolos fisioterapêuticos seguros para as diferentes condições de DP. 
Muitas são as diferenças metodológicas dos estudos realizados. Apesar disto, evidenciou-se 
desfechos benéficos dos tratamentos fisioterapêuticos propostos.

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Fisioterapia. Mobilidade Funcional.
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FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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A sensibilidade desse profissional conta muito, assim como a sua empatia com o paciente. 
O desafio do Fisioterapeuta Neurológico começa em saber avaliar e selecionar, a partir do 
diagnóstico de cada doente, o melhor tratamento dentre as inúmeras técnicas e exercícios. 
Nas mãos do fisioterapeuta neurológico está muitas vezes a reinserção da pessoa em uma vida 
normal, dentro das possibilidades de cada caso. A gratificação pode vir de fatos tão simples 
como, por exemplo, ver que o paciente já consegue levantar um garfo e levá-lo à boca para se 
alimentar sozinho.  O desafio do fisioterapeuta neurológico começa em saber avaliar e selecionar, 
a partir do diagnóstico de cada doente, o melhor tratamento dentre as inúmeras técnicas 
e exercícios. Além de todos os aspectos neurológicos e fisiológicos que o profissional deve 
conhecer a fundo, é preciso atenção também às respostas cognitivas (relativas ao aprendizado) 
e emocionais de seus pacientes. Essas pessoas necessitam de constante incentivo e ânimo para 
não abandonarem o tratamento, já que o sucesso da Fisioterapia depende muito da frequência 
e da continuidade. Os avanços às vezes são lentos, mas sempre aparecem. O objetivo é buscar 
o bem-estar físico e emocional reabilitando o paciente para que possa realizar suas atividades 
com o maior nível de independência possível. O que está em jogo aqui é aumentar a qualidade 
de vida. A neurociência dispõe de recursos para estudar a aprendizagem a partir de pesquisa 
em laboratório demonstrando que a aprendizagem modifica a estrutura física do cérebro e sua 
organização funcional. Uma formação sólida faz com que o fisioterapeuta esteja apto a atender 
nos mais variados ambientes, tais como o domiciliar, ambulatorial, hospitalar, escolar e o de 
trabalho. Mesmo que os recursos sejam escassos no local onde estiver inserido, há uma série de 
manobras e técnicas que podem ser feitas manualmente e que geram excelentes resultados. Os 
profissionais que trabalham nesta área desenvolvem ações de promoção, prevenção de agravos 
e recuperação da capacidade funcional de pessoas com condições clínicas que danificam o 
Sistema Nervoso Central (SNC) e/ou Sistema Nervoso Periférico (SNP). Em outras palavras, 
levam os pacientes a desempenhar suas atividades de vida diária como faziam antes da doença 
ou lesão e, quando não é possível uma recuperação completa, tentam readaptar as tarefas para 
que sejam executadas de uma forma mais simples. A melhora na percepção de qualidade de 
vida, na capacidade funcional e a prevenção de complicações são, em resumo, os principais 
objetivos específicos da Fisioterapia Neurológica.

Palavras-chave: Neurologia. Fisioterapia Neurológica. Recuperação.
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FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA DURANTE A GRAVIDEZ: 
PRÉ-PARTO, TRABALHO DE PARTO E PÓS-PARTO
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Este estudo objetiva descrever a importância da Fisioterapia Uroginecológica e Obstétrica, 
enfatizando a sua influência durante e após o período gestacional, como forma de  incentivar 
a gestante a dar início aos tratamentos terapêuticos, e os mantendo no pós-parto. Refere-se a 
um estudo qualitativo sobre o quão importante é a Fisioterapia Uroginecológica e Obstétrica 
e como ela pode influenciar durante a gestação. Estudo qualitativo que tem como objetivo de 
amostra produzir informações aprofundadas e ilustrativas, seja ela pequena ou grande, dando 
maior relevância nas novas informações que é capaz de produzir. Como resultado, observa-
se que a Fisioterapia Uroginecológica é importante e essencial para o período gestacional. A 
gestante pode iniciar nos primeiros meses de gravidez a Fisioterapia pré-parto, para que haja 
a realização de um trabalho completo na adequação da postura, fortalecimento de músculos, 
relaxamento, alongamento e prevenção de possíveis alterações durante a gravidez. Os exercícios 
devem ser mantidos durante todo o período gestacional, assim preparando o corpo de uma 
forma geral para proporcionar um conforto maior durante o parto, diminuindo e controlando 
as dores das contrações e favorecendo a fase de expulsão do bebê. A Fisioterapia no pós-parto 
tem um papel fundamental, atuando na reabilitação muscular, com exercícios de reeducação 
respiratória, de contração abdominal e pélvica.  Com este estudo, buscou-se ampliar a percepção 
e conhecimento das gestantes frente aos exercícios que devem ser realizados no pré-parto e 
pós-parto. Pretendeu-se expor a importância e a forma como a Fisioterapia influencia durante 
a gestação.

Palavras-chave: Fisioterapia Uroginecológica e Obstétrica. Gestação. Exercícios.
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IMPACTO DOS PROCEDIMENTOS DERMATOFUNCIONAIS� QUAL A 
INFLUÊNCIA NA AUTOESTIMA DA POPULAÇÃO?
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O trabalho consistiu em abordar os procedimentos dermatofuncionais realizados para a 
promoção da qualidade de vida de modo que se entenda melhor porque a população procura 
os centros de embelezamento. O intuito foi explanar que o profissional fisioterapeuta também 
atua nesta área em procedimentos validados a ele, bem como, a forma como o público se 
comporta atualmente. Também foi mencionado a importância que tem os atuantes da estética 
nesse processo de modificação corporal. Tratou-se de uma análise ampla da literatura, sendo um 
tipo de abordagem que contribuiu com reflexões despertando para pesquisas futuras. A partir 
da pesquisa bibliográfica, analisou-se as publicações para embasar o tema a partir de livros 
e artigos online, além de contribuir com o depoimento de uma esteticista que acompanha a 
realização de procedimentos e a reação dos clientes após as sessões. O trabalho possui natureza 
qualitativa, utilizando o método dedutivo, partindo de argumentos gerais para argumentos 
particulares. Os resultados obtidos com a pesquisa são semelhantes à explanação da profissional 
conforme expõe-se: “hoje todos os pacientes que chegam para realizar alguns procedimentos 
demonstram a ideia de ‘quero ter o corpo perfeito!’ ou ‘Quantas sessões de massagem irei 
precisar para ficar magra?’ Essas perguntas são diárias e nesse processo cabe aos profissionais 
mostrar para o paciente que as coisas não funcionam deste jeito, um corpo “perfeito” muitas 
vezes não é um corpo saudável. Nos deparamos todos os dias com problemas psicológicos, 
traumas, angústias criadas pela sociedade para atingir o lado emocional das pessoas, ser 
saudável, praticar exercícios físicos, alimentação balanceada, cuidado com a pele e entre outros 
fatores levam ao paciente alcançar o seu objetivo. Foi possível concluir através desse trabalho, 
que é inevitável o uso de procedimentos estéticos em algum momento da vida e que os cuidados 
variam desde uma atenção simples realizada em casa até procedimentos feitos por profissionais 
em espaços de saúde e beleza. Concluí-se, ainda, que esta busca está intimamente relacionada 
com os apelos da mídia que, de certa forma, predispõe as pessoas a buscar a perfeição. Salienta-
se que procedimentos estéticos devem ser acompanhados por profissionais capacitados que 
farão orientações seguras. 

Palavras-chave: Amor Próprio. Estética. Valores.
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA
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A Incontinência Urinária (IU) na mulher é uma disfunção das estruturas de sustentação da 
musculatura do assoalho pélvico, e que representa uma situação de elevada prevalência e de 
grande impacto tanto físico quanto psíquico e social afetando a qualidade de vida de diversas 
pessoas. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo conscientizar a importância do 
profissional de Fisioterapia na contração da musculatura do assoalho pélvico em mulheres que 
sofrem com incontinência urinária. Esta proposta de estudo consiste em um estudo de caráter 
exploratório com abordagem qualitativa, realizado através de levantamentos bibliográficos, 
sobre a Incontinência Urinária em mulheres. Por conseguinte, pôde-se esclarecer a eficácia 
do tratamento fisioterapêutico, o qual já é bastante utilizado por mulheres que sofrem com 
a incontinência urinária, trazendo resultados positivos que influencia na melhora de vida 
das pacientes e na autoestima. Além disso, é cada vez mais recomendado por quem já fez o 
procedimento e percebeu que o sucesso é realmente de grande valor e importância na vida de 
cada mulher. E com essa análise pode-se notar a evolução de um conceito de saúde voltado para 
o bem-estar e baseado em uma atenção especial aos profissionais fisioterapeutas, implicando 
nos próximos anos uma maior clareza à problemática. O assunto deve ser levantado de forma 
preventiva na comunidade, com a intenção de ajudar e promover uma melhora de vida para 
mulheres que já sofreram e que ainda sofrem com esta dificuldade. No estudo ve-se os diversos 
procedimentos para a Incontinência Urinária e como pode-se ter uma boa qualidade de vida.

Palavras-chave: Incontinência Urinária de Esforço. Reeducação Uroginecológica. Tratamentos 
Fisioterapêuticos.
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INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES COM ENCEFALOPATIA 
CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA
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A Organização Mundial de Saúde (1999) descreve a Paralisia Cerebral (PC) ou Encefalopatia 
Crônica Não Progressiva da Infância como decorrente de lesão estática, ocorrida no período 
pré, peri ou pós-natal, que afeta o sistema nervoso central em fase de maturação estrutural e 
funcional. As desordens motoras são frequentemente acompanhadas por alterações sensoriais, 
cognitiva, perceptiva, de comunicação e de comportamento, além de epilepsia e problemas 
musculoesqueléticos secundários. Neste sentido, o objetivo geral do estudo foi descrever como 
ocorre a Encefalopatia Crônica Não Progressiva e compreender a importância da atuação 
do fisioterapeuta na reabilitação dos pacientes acometidos. Trata-se de um estudo do tipo 
qualitativo caracterizado pela descrição, compreensão e interpretação dos fatos sobre a paralisia 
cerebral e a atuação do profissional fisioterapeuta na patologia. Houve revisão bibliográfica de 
livros, artigos científicos e periódicos, também de sites confiáveis relacionados ao tema. Os 
dados serão analisados conforme os objetivos propostos no presente estudo. A PC constitui um 
grupo de desordens permanentes do desenvolvimento, da postura e do movimento, que causam 
limitações da atividade. O comprometimento neuromotor da PC pode envolver partes distintas 
do corpo, resultando em classificações topográficas específicas (espástico, discinético e atáxico). 
São preditores para encefalopatia a baixa idade gestacional, o baixo peso ao nascer, a asfixia 
perinatal, a leucomalácia periventricular ou subcortical, a hemorragia intraventricular grave, 
a isquemia cerebral e a lesão da substância cinzenta profunda. O tratamento é paliativo, visto 
que não se pode agir sobre uma lesão já superada e cicatricial. Com o auxílio da Fisioterapia, 
em um tratamento apropriado, cuidando com as especificidades de cada paciente, pode-se 
diminuir as deficiências e sintomas, melhorando força, flexibilidade, amplitude de movimento 
e capacidades motoras básicas para a mobilidade funcional. Os resultados obtidos neste estudo 
fornecem informações importantes sobre a Encefalopatia Crônica Não Progressiva, tendo a 
relevância de uma real necessidade de proporcionar melhor qualidade de vida ao portador.

Palavras-chave: Paralisia Cerebral. Fisioterapia. Patologia.
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O AUXÍLIO DA EQUOTERAPIA COMO MÉTODO TERAPÊUTICO PARA 
MELHORA DO EQUILÍBRIO DE IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON

Eduardo Neckel
eduardo.neckel@unidavi.edu.br

Franciani Rodrigues da Rocha
franciani@unidavi.edu.br

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa do cérebro, caracterizada por alterar 
os movimentos, provocando tremor, rigidez dos músculos, lentificação dos movimentos e 
desequilíbrio. Assim foi suposto o método de equoterapia a idosos com DP para investigar 
a melhora no equilíbrio. Este estudo possui como objetivo investigar se a equoterapia pode 
ser um recurso terapêutico na melhora do equilíbrio postural em idosos com DP. Foram feitas 
pesquisas nas bases de dados: Google Acadêmico, PEDro e PubMed. Foi realizada então uma 
revisão bibliográfica utilizando-se assim as seguintes palavras-chave: “Doença de Parkinson” 
e “Terapia Assistida por Cavalos” e “Equilíbrio”. Nesta pesquisa houve restrição de idioma: 
inglês e português e restrição quanto ao ano, sendo de 2013 a 2020. Teve como critério de 
inclusão artigos que abordassem: idosos com diagnóstico de Doença de Parkinson submetidos 
a pesquisas utilizando a equoterapia como método terapêutico e utilizassem como investigação 
o equilíbrio pós-terapia. Inicialmente foi identificado apenas quatro artigos no Google 
Acadêmico e nas outras bases de dados como PEDro e Pubmed não foi encontrado nada sobre 
o assunto. Assim, foram utilizados os quatro artigos como base para a revisão. No total, foram 
observados 12 adultos/idosos. A idade era acima de 40 anos. Nos estudos foram utilizados 
diversos equipamentos com a intenção de avaliar o equilíbrio dos pacientes como: Espirômetro 
Spiro USB, manovacuômetro, Peak Flow. Conclui-se com esta pesquisa que a equoterapia é 
uma modalidade terapêutica que promove melhora do equilíbrio de idosos com Doença de 
Parkinson, mas deve ser estudada mais profundamente para que se tenham outras maneiras de 
utilizar a equoterapia para esses pacientes.

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Terapia Assistida por Cavalos. Equilíbrio.
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O AVANÇO DA FISIOTERAPIA NAS NEUROPATOLOGIAS MUSCULARES, 
DOENÇA DE POMPE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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A Doença de Pompe é caracterizada pela dificuldade de armazenamento do glicogênio tipo 
II, bem como a ausência de maltase ácida. Esta patologia manifesta-se de duas formas: de 
início tardio (LOPD - Doença de Pompe de Início Tardio) ou na forma infantil. Esta doença 
geralmente está associada a outras neuropatologias musculares, como Escoliose e Atrofia 
Muscular Espinhal (AME). Considerando a maioria das neuropatologias musculares, a doença 
de Pompe também tem um alto índice de mortalidade, principalmente nos primeiros anos de 
vida. Estas dificuldades de armazenamento de glicogênio causam atrasos motores, hipotonia, 
macroglossia e hepatomegalia. Os exames na maioria das vezes revelam resultados insidiosos, 
que dificultam o diagnóstico de Pompe. Partindo do pressuposto de que se trata de uma doença 
rara que ocasiona degeneração muscular e pulmonar, o resumo referido objetiva averiguar o 
avanço e a eficácia da Fisioterapia na Neuropatologia Muscular de Pompe relacionada à Terapia 
de Reposição Enzimática (TRE) para que promova melhor qualidade de vida a estas pessoas. 
No decorrer das pesquisas bibliográficas utilizou-se as plataformas e bases de dados: Decs, 
Google acadêmico, PEDro e PubMed e aplicou-se as palavras-chaves: “Fisioterapia”, “Doença 
de Pompe”, “ Doença Genética” e “Portadores”. O padrão de consulta não teve restrição de 
idioma, conteve apenas limitação em ano de publicação (2006-2020). Foram encontrados 
um total de 145 artigos relacionados à pesquisa, dentre eles um duplicado e 137 excluídos, 
pois não atendia às necessidades da pesquisa. Por intermédio das metodologias de inclusão 
e exclusão permaneceram sete artigos que foram acrescentados ao estudo. Estes apontaram 
que a Fisioterapia associada à TRE contribui para uma melhora significativa na qualidade 
de vida dos portadores de Pompe. O diagnóstico desta patologia pode ser feito a partir de 
procedimentos como a biópsia e a técnica do sangue seco, como recursos adjuvantes associados 
à TRE. A Fisioterapia disponibiliza práticas ocupacionais comuns como exercícios aeróbicos, 
treinamentos de função pulmonar além de métodos avançados, como a terapia vibracional. Em 
desfecho, a Terapia de Reposição Enzimática associada à Fisioterapia se mostrou necessária 
como tratamento auxiliar durante toda a vida do portador de Pompe, sem intuito de cura, mas 
com efeitos positivos na qualidade de vida do paciente.

Palavras-chave: Fisioterapia. Doença Genética. Doença de Pompe.
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O MÉTODO PILATES COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA NA PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DA LOMBALGIA

Keila Cristina Longen
keila.longen@unidavi.edu.br

Juliana Berns
juliana.berns@unidavi.edu.br

Francine Stein
francinestein@unidavi.edu.br

A lombalgia é um problema musculoesquelético, podendo ser definida como uma dor que 
acomete a região da coluna lombar, na qual, classifica-se em diferentes fases, sendo elas: 
aguda, subaguda e crônica. Suas causas podem estar associadas às condutas de má postura, 
esforços repetitivos, excesso de peso, sedentarismo, envelhecimento, fatores genéticos, posição 
não ergonômica, erro postural ou patológico, inflamação e até mesmo questões emocionais. 
Sabendo que, atualmente a lombalgia possui índices elevados e que afetam diretamente o 
paciente em suas tarefas domésticas, atividades do trabalho, até mesmo atividades sociais e 
de lazer podem ser afetadas, ou mesmo inviabilizadas, em função da dor. O autocuidado é 
considerado fundamental, dentre os métodos cinesioterapêuticos que utilizam o cuidado com 
abordagem global do paciente, pode-se citar o Pilates. Frente a isso, o objetivo do presente estudo 
é descrever os benefícios do método Pilates com viés terapêutico no tratamento e prevenção 
de lombalgias. Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram utilizados as seguintes bases 
para a pesquisa dos artigos: SciELO, Pubmed e Google Acadêmico. Os termos em português 
utilizados foram: “Pilates, lombalgia e exercício terapêutico”. O material utilizado para a 
fundamentação teórica foi composto por 09 artigos e 06 livros datados entre o período de 2014 
a 2019. De acordo com as bases teóricas, o método Pilates caracteriza-se por um conjunto de 
movimentos, em que a posição neutra da coluna vertebral é sempre respeitada, objetivando a 
melhora da coordenação, da respiração com o movimento do corpo, a flexibilidade geral, da 
força muscular, de dores, tensão muscular e a melhora postural. De acordo com alguns estudos, 
o Pilates reduz os níveis de dor e, consequentemente, os prejuízos causados pelo quadro álgico 
nas atividades de vida diária (AVD) e de vida prática (AVP), como também a prevenção da dor, 
uma vez que os exercícios, podem ser considerados de estabilização da coluna. Por meio dessa 
estabilização proporciona-se a melhora de modo significativo da dor lombar e da qualidade de 
vida dos pacientes, bem como, pode ser utilizado como estratégia para reduzir o desequilíbrio 
entre a função dos músculos envolvidos na extensão e flexão do tronco. Tais fatores são, 
portanto, essenciais no processo de reabilitação postural, no baixo impacto e nas adaptações em 
relação às limitações das condições físicas de cada paciente. O método utiliza de fundamentos 
terapêuticos, associados à respiração e fortalecimento da musculatura abdominal, assim 
apresentando eficácia no tratamento e prevenção da dor lombar. Seus exercícios apresentam 
variações, realizados no solo ou em equipamentos, focando na estabilização, alongamento e 
fortalecimento. Então considera-se como um método seguro, podendo assim ser executado por 
indivíduos saudáveis, sedentários ou com patologias, levando-se sempre em consideração as 
características pessoais de cada paciente, respeitando sua capacidade e limitações.

Palavras-chave: Lombalgia. Exercícios terapêuticos. Pilates.
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O MÉTODO PILATES SOLO NO TRATAMENTO DA CEFALEIA
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A cefaleia é um termo médico utilizado para designar a conhecida “dor de cabeça”. Pode-se 
apresentar-se por uma simples dor ou acompanhada de náuseas, sensibilidade à luz ou aos 
cheiros, irritabilidade, queda da pálpebra, sensação de latejamento e dor que se intensifica ao 
movimentar o corpo. Suas causas podem estar relacionadas ao estresse, sono irregular, tabagismo, 
abuso de analgésicos, entre outros. É importante lembrar que a cefaleia também pode surgir em 
casos de “alerta” para algo que não está funcionando perfeitamente no corpo. É composta por 
duas categorias: as primárias que diz respeito à doença em si e as secundárias que vêm em 
decorrência a outros males, como a sinusite e a gripe. Sabe-se que a cefaléia é um problema 
comum entre os indivíduos no cenário atual e, o Pilates pode passar despercebido quando o 
assunto é aliviar as dores causadas por essa doença. Devido a isso, o objetivo é descrever as 
formas de tratamento e prevenção por meio do método Pilates em quadros de cefaléia. Trata-
se de uma revisão bibliográfica onde foram utilizados as seguintes bases: SciELO, Pubmed 
e Google Acadêmico. Os termos em português utilizados foram: “Pilates, Cefaleia e Dor”. 
Do material encontrado foram selecionados 10 artigos para fundamentação teórica, datados 
entre o período de 2015 a 2019. Sabe-se que segundo alguns estudos a prática de atividade 
física para quem sofre de dores de cabeça é extremamente importante, além de contribuir na 
produção e liberação de endorfina e serotonina irá melhorar a oxigenação cerebral, o que reduz 
a frequência, intensidade e duração das crises. Durante as aulas de Pilates, o paciente trabalha 
a respiração de forma mais consciente: utiliza os músculos corretos, reduz a tensão e relaxa os 
músculos dessas regiões, auxiliando a melhora do quadro de dor e a redução do estresse, que 
são fatores que podem desencadear a enxaqueca. Conclui-se que a melhora da relação entre 
corpo e mente proporcionados pelo Pilates favorece a aquisição da consciência corporal e do 
controle de todos os movimentos do corpo, onde o relaxamento e bem-estar promovidos por 
essa prática favorecem o tratamento da presente patologia.

Palavras-chave: Dor. Pilates. Tratamento.
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E TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (IU)
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A Incontinência Urinária (IU) é caracterizada pela perda súbita de urina de forma involuntária 
pela uretra, condição essa, que acontece quando há pequenos escapes diários, não se resumindo 
apenas por perdas grandes e incontroláveis de urina. Os fatores fisiopatológicos incluem o 
envelhecimento, pressão extra-abdominal sobre o colo da bexiga, lesão do mecanismo do 
esfíncter, e frouxidão da musculatura do assoalho pélvico. A incontinência urinária acomete 
diversas pessoas, de ambos os sexos, porém, está mais presente em mulheres. Faz-se necessário 
observar as individualidades do paciente, pois existem três formas principais de (IU), sendo 
classificadas como: IU de Esforço (IUE) quando há perda involuntária de urina ao espirrar 
ou tossir; de Urgência (IUU) se há vontade repentina de urinar que não pode ser evitada, e 
Mista (IUM) associada a ambas as situações citadas anteriormente. Desta forma, o objetivo do 
presente trabalho é analisar a eficácia do método Pilates e da modalidade de Dança do Ventre 
em mulheres diagnosticadas com IU. Trata-se de uma revisão bibliográfica, com a utilização de 
inspeções de artigos nas bases: SciELO, Google acadêmico e PEDro relacionados à IU, dança 
e cinesioterapia em mulheres a partir da idade adulta. O total de artigos e sites relacionados ao 
tema que foram consultados totalizam 10, porém quatro foram excluídos. Os artigos escolhidos 
e analisados datam de 2005 até 2017. Os achados demonstram a eficiência do método Pilates em 
mulheres com IU de várias classificações, em muitas diminuindo significativamente e chegando 
ao estado de continência. Segundo alguns estudos a dança possibilitou para essas mulheres 
uma maior integração e divertimento, contribuindo de forma positiva nos aspectos sociais. A 
Dança do Ventre, assim como o método Pilates, trabalham fortemente técnicas na ativação da 
musculatura da região abdominal e pélvica, a qual, auxilia de forma positiva na eliminação 
das disfunções podendo gerar uma melhora ou cura da incontinência urinária das pacientes 
acometidas. Além disso, essa disfunção física acomete questões de instabilidade emocional, 
que por meio dos exercícios terapêuticos com qualidade de movimento o paciente pode adquirir 
bem-estar físico e psicológico. Frente a isso, pode-se concluir que os dois métodos podem ser 
utilizados tanto no tratamento quanto na prevenção, proporcionando benefícios nas capacidades 
físicas relacionadas ao ganho de coordenação, força, flexibilidade, equilíbrio e resistência, bem 
como, na vivência de momentos lúdicos, de interação, de satisfação e bem-estar da saúde.

Palavras-chave: Incontinência Urinária. Pilates. Dança.
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PAPEL DA FISIOTERAPIA OBSTÉTRICA
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Apesar de ainda pouco disseminada dentro da obstetrícia, a Fisioterapia tem um papel muito 
importante na gestação e pode trazer benefícios relevantes no parto e até mesmo no puerpério. 
Durante a gestação a mulher passa por inúmeras mudanças, principalmente em sua estrutura 
corporal e psicológica. Essas mudanças são importantes para o desenvolvimento do feto, mas 
podem gerar desconforto e também algumas limitações das atividades diárias da mãe. Além 
disto, a mulher passa por constante modificação hormonal que afeta diretamente no humor e a 
questão emocional. A Fisioterapia Obstétrica em parceria com os médicos ginecologistas vem 
sendo uma ótima opção introduzida à rotina das gestantes. Assim, pode-se preparar de forma 
preventiva todas as fases da gravidez, incluindo o pré-natal. Todo este período gestacional é 
dividido em primeiro, segundo e terceiro trimestre com características distintas entre si, exigindo 
uma atuação específica do fisioterapeuta para cada período. Por isso, antes de introduzir os 
exercícios, o fisioterapeuta deve realizar uma ampla avaliação considerando a amplitude de 
movimento, ritmo de marcha, rotina de vida diária, apresentadas pela gestante, entre outros 
aspectos pertinentes para cada caso. Há alguns anos a Fisioterapia Obstétrica só era indicada 
em casos de desconforto como dor ou incontinência urinária, causando um impacto negativo na 
qualidade de vida da mulher. Porém, hoje já é recomendada para prevenir e preparar o corpo.  A 
Fisioterapia Obstétrica atualmente vem ganhando grandes patamares, pois as gestantes visam 
melhor conforto tanto para ela como para a chegada do bebê.

Palavras-chave: Gestação. Mudança. Parto.
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O método Pilates foi desenvolvido inicialmente para o tratamento de reabilitação e ganho 
de força muscular, onde ao longo do tempo se destacou outros objetivos como o ganho de 
flexibilidade e definição corporal. Assim a medida que novos benefícios foram observados e 
estudados, o método foi sendo aplicado no tratamento de diferentes disfunções e indivíduos. 
Este estudo tem como objetivo geral analisar os aspectos relacionados ao uso do método Pilates 
na reabilitação musculoesquelética. As atividades físicas que possibilitem a redução das dores 
musculoesqueléticas têm despertado cada vez mais interesse na população. Sendo o método 
de Pilates, com ênfase, por proporcionar inúmeros benefícios ao praticante, aprimorando a 
resistência, alinhamento corporal, por meio de exercícios de fortalecimento praticados 
com poucas repetições. Estes exigem muita concentração e atenção trabalham a mente e o 
físico como um todo, prevenindo lesões e proporcionando alívio de dores crônicas. Como 
metodologia foi realizada uma revisão sistemática na base de dados da Pubmed, Lilacs, Google 
Acadêmico e SciELO, utilizando como termo de procura as palavras: Pilates, Reabilitação e 
Musculoesquelética. Os artigos mostraram que o método pode ser utilizado na reabilitação em 
diferentes populações e indivíduos incluindo gestantes, idosos, patologias musculoesqueléticas 
e ortopédicas, com diferentes finalidades. O método pode ser adaptado e executado em cada 
população e disfunção, pois apresenta poucas contraindicações e permite a progressão de acordo 
com o indivíduo que está sendo acompanhado ou reabilitado. Os princípios do método de Pilates 
devem ser seguidos quando for utilizado na reabilitação, onde os estudos recomendam que as 
sessões devam durar uma hora, sendo três vezes na semana. Embora os estudos e as pesquisas 
sejam ainda de pequenas amostras revelam que o Pilates é uma ferramenta útil na reabilitação 
musculoesquelética em diversos públicos. 
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Pacientes que passam por cirurgia de transplante de coração necessitam fazer reabilitação 
pós-operatória, pelo fato de existir a necessidade desse órgão se adaptar ao novo organismo. 
É evidenciado na literatura que o treinamento físico de resistência provoca um significativo 
desempenho miocárdico, sendo então uma terapia eficaz na prevenção de efeitos adversos 
induzidos pela insuficiência cardíaca antecedente ao transplante. Este estudo possui como 
objetivo, investigar qual tratamento fisioterapêutico é mais eficaz para a reabilitação pós-
operatória de pacientes transplantados de coração. Para a realização da pesquisa bibliográfica, 
que possibilitou a investigação de qual tratamento fisioterapêutico seria o mais eficaz nesses 
pacientes, utilizou-se a base de dados “PubMed”, por meio do método de pesquisa PICO, onde 
P = Postoperative Care AND Heart Transplantation (Cuidados pós-operatórios de transplante 
cardíaco), I = physiotherapy (Fisioterapia), C = Cardiovascular Rehabilitation (Reabilitação 
cardiovascular) e O =  deixado em branco. Na pesquisa, restringiu-se o idioma a Português e 
Inglês e não houve restrição quanto ao ano de publicação. Como critério de elegibilidade, os 
artigos deveriam tratar de transplante cardíaco e reabilitação cardiovascular pós-operatória, sem 
ser a respeito de outras cirurgias e/ou patologias. Após a pesquisa com o método PICO foram 
identificados oito artigos relacionados ao assunto. Após leitura dos títulos e resumos foram 
excluídos quatro e para a leitura do artigo na íntegra apenas os quatro foram os analisados. Neles, 
foram utilizados exercícios físicos de resistência, garantindo bom desempenho miocárdico, 
começando na primeira semana com exercícios mais leves e evoluindo conforme a resposta de 
cada paciente estudado. Conclui-se com este estudo que o método mais eficaz para a reabilitação 
de transplantados do coração seria o exercício físico de resistência, auxiliando na melhora da 
frequência cardíaca e efetivamente aumentando o pico VO2.

Palavras-chave: Transplante Cardíaco. Reabilitação Cardiovascular. Cuidados Pós-Operatórios.
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RELAÇÃO FISIOTERAPEUTA E PACIENTE - A IMPORTÂNCIA DA 
FISIOTERAPIA HUMANIZADA

Suyanne Capistrano Machado
suyanne.machado@unidavi.edu.br

Stéfani Farias
stefani.farias@unidavi.edu.br

Eduarda Busarello
eduarda.busarello@unidavi.edu.br

O objetivo deste estudo foi explorar os trabalhos já existentes que abordam a importância 
do processo interativo entre fisioterapeuta e paciente em combinação com a humanização; 
como motivação acadêmica e a fim de instigar a reflexão sobre sua relevância em meio a 
assistência fisioterapêutica. A abordagem utilizada foi qualitativa e o método aplicado foi o 
da revisão integrativa realizado a partir da revisão da literatura, por meio de um levantamento 
bibliográfico. Selecionou-se materiais que abordassem o relacionamento interpessoal entre o 
profissional fisioterapeuta, o paciente e a humanização na saúde e na Fisioterapia. Optou-se 
pela busca em bancos de dados como SciELO e PEDro. O tratamento fisioterapêutico é um 
dos que mais permite proximidade a longo tempo com o paciente. O profissional precisa estar 
inteirado quanto à questão de atendimento humanizado, sabendo reconhecer o paciente na 
sua integridade e singularidade e ter consciência do seu papel frente àqueles que o procuram 
acometidos por alguma enfermidade. O profissional de Fisioterapia pode estar alinhado não 
somente com os problemas fisiopatológicos, mas também com a questões psicossociais que 
estão interligadas com a doença física. O respeito, o apego e o vínculo afetivo que podem ser 
transmitidos ao paciente, minimizam a impessoalidade e melhoram a qualidade do tratamento, 
tornando o ambiente clínico ou hospitalar mais humano e sociável. Foi possível compreender, 
com base na revisão realizada, uma importância significativa no atendimento fisioterapêutico de 
forma individualizada e pautado em uma conduta humanizada para que a adesão do tratamento 
ocorra em sua totalidade. Acredita-se que tais achados devam receber sua devida atenção pois 
trata-se de manter as especificidades da formação fisioterapêutica sem omitir uma perspectiva 
biopsicossocial, e, também, compreender a importância de uma atuação reflexiva.

Palavras-chave: Humanização. Fisioterapia. Acolhimento na Saúde.
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SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA

Ketlen Caroline May
ketlen.may@unidavi.edu.br

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

Alessandra Reinert
alessandra.reinert@unidavi.edu.br

A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) se trata de uma compressão e/ou tração do nervo mediano 
que ocorre na área em que este atravessa a região do carpo (punho), caracterizando a síndrome. 
Dentre as lesões que podem atingir o membro superior, é a Neuropatia de maior incidência. Foi 
descrita pela primeira vez por Sir James Paget, em 1854, e os principais sintomas relacionados 
são dor noturna com queimação, parestesia e atrofia tenar. Tendo em vista a incapacidade gerada 
por essa síndrome, sua elevada incidência e suas severas consequências socioeconômicas, 
torna-se fundamental seu estudo para um diagnóstico preciso e tratamento rápido e eficaz. 
Neste sentido, o objetivo é descrever como ocorre a STC e os principais aspectos quanto ao 
tratamento e atuação do fisioterapeuta na reabilitação dos pacientes acometidos. Além disso, 
destaca-se a relação da anatomia e articulação do carpo, os sintomas, diagnóstico, fatores de 
risco e tratamento. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica do tipo qualitativo de artigos 
relacionados ao tema. A busca deu-se através de revistas científicas, base de dados científica, 
como Scielo e sites de conteúdos relacionados à área da saúde. Desta forma, a partir dos dados 
coletados é possível averiguar que a fisiopatologia da STC é multifatorial, sua instalação se dá 
por fatores principalmente ocupacionais (uso repetitivo ou vigoroso das mãos e punhos, trabalho 
com ferramentas vibratórias, pressão sustentada do punho ou da palma da mão, extensão e 
flexão prolongadas do punho e uso das mãos em baixas temperaturas). A Fisioterapia atua 
na melhora da postura e na correção dos eventos que possam ter desencadeado os sintomas. 
Abrange exercícios de fortalecimento da musculatura, alongamento, orientações, trações e o 
uso de eletroterapia para auxiliar na regeneração do tecido lesado e na diminuição do quadro de 
dor. Também, apresenta-se outras diversas vias de tratamento diretamente invasivos ou apenas 
atenuadores dos sintomas. Entre eles a cirurgia é tida como necessária em casos de extrema 
necessidade, notando que a mesma exerce impacto direto sobre a vida pessoal e profissional 
dos indivíduos acometidos. Tendo como prioridade a melhora funcional do paciente, somado 
à importância da prevenção de possíveis agravamentos, demonstra-se necessário um maior 
número de pesquisas direcionados a esta patologia.

Palavras-chave: Túnel do Carpo. Nervo Mediano. Reabilitação.
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TERAPIAS MANUAIS PARA REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LCA EM 
JOGADORES DE FUTEBOL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Gabriela Peixe
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Franciani Rodrigues Da Rocha
franciani@unidavi.edu.br

A ruptura completa de Ligamento Cruzado Anterior (LCA) tem uma grande incidência em 
jogadores de futebol devido ao impacto envolvido nessa atividade. Na maioria dos casos a 
reconstrução do LCA é feita de maneira cirúrgica seguida de tratamentos fisioterapêuticos. O 
objetivo deste estudo é identificar tratamentos manuais que tragam resultados significativos 
na regeneração do LCA sem reconstrução cirúrgica. Para a realização do estudo sobre a 
efetividade de terapias manuais na regeneração do LCA foi realizada uma revisão bibliográfica 
utilizando as seguintes palavras-chave: “physiotherapy” or “physical therapy” and “ACL tear” 
or “rupture of the ACL” or “rupture of the anterior cruciate ligament” nas bases de dados: 
PubMed e PEDro. Nesta pesquisa houve restrição de idiomas: português e inglês e não houve 
restrição quanto ao ano de publicação. Como critérios de inclusão têm-se artigos que abordam: 
lesões esportivas, ruptura total de LCA e terapias manuais no tratamento de LCA. Inicialmente 
foram identificados 14 artigos relacionados ao assunto. Após leitura de títulos e resumos foram 
excluídos oito. Restaram para a leitura na íntegra seis artigos. Nesta etapa, foram excluídos mais 
quatro artigos, restando dois para análise. Nos artigos utilizados, foram observadas alternativas 
de tratamento de ruptura de LCA em jogadores de futebol. Foram estudadas sessões de uma 
hora de tratamento ao longo de três meses em 30 pacientes com a lesão estudada, todos adultos. 
Conclui-se que a Terapia Khalifa Manual, desenvolvida por Mohamed Khalifa, que utiliza 
diferentes técnicas de terapias manuais em lesões de tecido ósseo e esquelético, é um método de 
terapia com resultados instantâneos e leva o paciente a praticar atividades físicas sem presença 
de dor e com amplitude quase normal sem intervenção cirúrgica.

Palavras-chave: Terapia Manual. Khalifa. Ruptura de LCA.
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TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS NA QUALIDADE DE VIDA EM  
PACIENTES COM FIBROMIALGIA
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Tainara Caroline Hasse
tainara.hasse@unidavi.edu.br

Luciana Patricia Rosa Dias
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Fibromialgia (FM) é uma síndrome reumatológica com origem desconhecida prevalente 
principalmente em mulheres, mas também pode se manifestar em crianças, adolescentes e 
idosos. É caracterizada por dores músculo esqueléticas e em alguns casos pode afetar outros 
sistemas e regiões se manifestando em 11 a 18 pontos denominados tender points. O papel 
da Fisioterapia é adotar métodos eficazes para a redução dos sintomas e a melhora no bem-
estar dos pacientes. Alguns programas utilizados para amenizar os impactos dessa doença são: 
alongamentos, exercícios aeróbicos, caminhadas de menor intensidade e hidroterapia. É de 
extrema importância descobrir tratamentos convenientes a cada portador. Este estudo teve como 
objetivo aprofundar o conhecimento nesta patologia, analisar tratamentos fisioterápicos, seus 
benefícios e sua influência na melhoria da qualidade de vida, visando a redução do sofrimento dos 
portadores. Para a realização desta pesquisa utilizou-se análise de fundamentos teóricos, sendo 
uma pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa. Buscou-se uma coleta de informações em 
artigos científicos nas bases de dados: Google Acadêmico e PEDro. Na pesquisa houve restrição 
de idioma: inglês e português. Como critérios de inclusão optou-se por artigos que abordassem: 
mulheres, com diagnóstico de FM, e que passaram por algum tratamento fisioterapêutico. 
Obtive-se resultados significativos com a pesquisa, onde foi possível perceber que os métodos 
fisioterápicos (alongamentos, exercícios aeróbicos, caminhadas de menor intensidade e 
hidroterapia) são benéficos e eficazes para a melhoria do bem-estar e auxiliam positivamente 
no desempenho de atividades cotidianas reduzindo o desconforto causado pela FM. Após a 
pesquisa pode-se compreender a importância dos tratamentos fisioterapêuticos para pacientes 
com FM, sendo relatada uma melhora significativa no desempenho de atividades cotidianas 
e na qualidade de vida dos mesmos. Foi possível verificar que a atuação do fisioterapeuta é 
imprescindível no acompanhamento desses pacientes.

Palavras-chave: Fibromialgia. Tratamento. Fisioterapia.
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TRATAMENTOS FISIOTERÁPICOS MAIS EFICAZES PARA INDIVÍDUOS 
PÓS-ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Deazir Schwartz de Melo
deazir.melo@unidavi.edu.br

Marcelo Reckelberg
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Luciana Patricia Rosa Dias
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma patologia decorrente da interrupção do fluxo 
sanguíneo para determinada área do cérebro. Deste modo, leva à morte um grande número 
de neurônios (tecido nervoso) e consequentemente gera vários problemas como a paralisação 
de um Hemicorpo e até mesmo pode causar a morte. O presente estudo visou verificar quais 
procedimentos fisioterápicos são eficazes em pacientes com quadro clínico pós-Acidente 
Vascular Cerebral. Para a execução realizou-se um estudo de revisão bibliográfica utilizando-
se artigos de bases de dados digitais como SciELO, Pubmed, PEDro e Google Scholar, com 
acesso gratuito publicados em inglês, espanhol ou português, durante o período de 2013-2019. 
Foram contemplados os descritores: stroke, physical therapy modalities e rehabilitation e 
encontrados nove artigos relacionados ao campo de estudo. Pode-se observar a necessidade de 
mais estudos clínicos sobre a temática, a fim de obter mais informações científicas referente à 
eficácia de técnicas fisioterápicas. Apesar dessa necessidade pode-se dizer que técnicas como: 
hidroterapia; eletroterapia (associada à fisioterapia convencional ou não); terapia espelho - 
realização de dupla tarefa contemplando a marcha e outra atividade motora ou cognitiva; a 
fisioterapia convencional; exercícios terapêuticos de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva 
(FNP) como métodos Rood, Bobath, Brunnstrom, com foco nos membros inferiores; a terapia 
de restrição e indução ao movimento e a eletromiografia (EMG) para a função motora dos 
membros superiores hemiparéticos - sendo a estimulação elétrica desencadeada mais eficaz que 
a não desencadeada, são recursos terapêuticos eficazes para a melhora das condições motoras 
e qualidade de vida dos pacientes pós - Acidente Vascular Cerebral. A partir disso, conclui-se 
que tais recursos são bons e indicados para o tratamento em pacientes com sequelas do AVC, 
adaptando-as para as suas necessidades, capacidade física e intelectual, melhorando a qualidade 
de vida desses indivíduos por meio da fisioterapia. Entretanto, é possível afirmar, também, que 
é necessário que se faça mais estudos clínicos a respeito das técnicas descritas no presente 
estudo, enriquecendo ainda mais o meio técnico científico da profissão.

Palavras-chave: Doenças Cerebrovasculares. Fisioterapia. Promoção da Qualidade de Vida.
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USO DA MÁSCARA COMO FORMA DE BARREIRA DA COVID-19

Paulo Roberto Santos Lopes
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Diante do crescimento no número de casos de infectados, óbitos e países afetados com o 
novo coronavírus (SARS-CoV-2) e a doença denominada COVID-19, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou uma pandemia em nível internacional. É fato que o aumento de 
pacientes durante a pandemia pode sobrecarregar os sistemas médicos de muitos países. Assim 
as medidas simples de prevenção devem ser aplicadas para detectar e impedir a propagação 
de outros vírus respiratórios. Este trabalho objetiva: apresentar barreiras não farmacológicas 
como forma de limitar a propagação do novo coronavírus. Para o levantamento dos artigos na 
literatura realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO), Google Acadêmico e Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line 
(Medline). Os estudos apresentaram que o uso das máscaras faciais diminui significativamente 
a propagação do vírus. Contudo, este tipo de barreira deve ser aliado com mais medidas, a 
fim de diminuir o número de casos e evitar superlotação nos hospitais, tais como: lavagem 
das mãos;  distanciamento social; arejamento e exposição solar de ambientes; limpeza de 
objetos e superfícies; restrição ou proibição no funcionamento de escolas, universidades, locais 
de convívio comunitário, transporte público, além de outros locais onde há aglomeração de 
pessoas. É provável que qualquer tipo de uso geral de máscara diminua a exposição viral e o 
risco de infecção em nível populacional, apesar do ajuste imperfeito e da aderência imperfeita, 
e os respiradores pessoais oferecem maior proteção. As máscaras usadas pelos pacientes 
confirmados com o vírus, com isolamento social, podem não oferecer um alto grau de proteção 
contra a transmissão de aerossóis, pois vai depender muito do uso correto da máscara neste 
paciente. Como não há uma vacina disponível contra a COVID-19, a melhor maneira de limitar 
a propagação do vírus é aplicando as orientações da OMS.

Palavras-chave: Covid-19. Pandemia. Tipos de Máscaras e Uso de Máscara.



LETRAS - INGLÊS E INCLUSÃO



RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

280

ANSIEDADE EM ADULTOS DURANTE O APRENDIZADO DE INGLÊS COMO 
LÍNGUA ESTRANGEIRA

Alice Reinke
alice@unidavi.edu.br

Nos dias atuais desenvolver habilidades em uma língua estrangeira, principalmente o Inglês, 
tornou-se mais do que útil e passou a ser obrigatório para diversos profissionais que atuam em 
nossa sociedade. A maioria dos indivíduos que atinge a idade adulta na região do Alto Vale do 
Itajaí não apresenta estas habilidades bem desenvolvidas após a conclusão do Ensino Médio, 
sendo necessário a realização de diversos cursos livres complementares para que possam se 
comunicar efetivamente na língua, assim como também, em muitos casos, passar a lecionar o 
idioma com pleno domínio e desenvoltura. Observando acadêmicos do curso de Letras-Inglês 
do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi, é possível 
constatar que uma das maiores barreiras para o aprendizado de uma língua estrangeira no caso 
de adultos se dá pela presença de uma ansiedade excessiva, a qual muitas vezes impossibilita-
os de atingir seus objetivos com relação a seus estudos e comunicação em um segundo idioma. 
Assim sendo, este estudo terá como foco participantes adultos que já estão cursando a quarta 
fase do curso de Letras - Inglês. Como método de investigação serão aplicados questionários 
ainda a serem desenvolvidos com base na revisão bibliográfica que vem sendo estudada. Os 
acadêmicos poderão então responder de forma simplificada em que momentos sentem angústia, 
medo ou ansiedade no decorrer das atividades desenvolvidas em sala de aula e respectivas 
avaliações. Será levado em consideração o conhecimento prévio dos participantes para que seja 
detectada em qual habilidade (leitura, fala, escrita ou audição) os participantes apresentam maior 
ansiedade no processo de aprendizagem. Espera-se confirmar com este estudo que estudantes 
que já haviam cursado Inglês fora da universidade, ou que já têm um nível mais avançado do 
idioma apresentarão menor ou inexistente ansiedade no decorrer das atividades propostas pelo 
curso. A pesquisa fundamenta-se em estudos prévios relacionados ao tema e anteriormente 
publicados em periódicos da área.

Palavras-chave: Ansiedade. Inglês. Aprendizado.
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ARTE SUSTENTÁVEL: INTERAÇÕES PEDAGÓGICAS ENTRE A EDUCAÇÃO 
GEOGRÁFICA E ARTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Adilson Tadeu Basquerote Silva
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A Educação Geográfica apresenta distintas possibilidades de ações pedagógicas que envolvam 
os sujeitos escolares e os diferentes componentes curriculares, possibilitando a construção do 
conhecimento dialógico, cooperativo e promotor de análises amplas e apreensões dos objetos e 
fenômenos. Este relato de experiência ilustra uma atividade desenvolvida com estudantes dos 
Anos Finais da Educação Básica, em uma instituição privada de ensino localizada no sul do 
Brasil. A prática pedagógica, resultado da mediação conjunta entre os componentes curricula-
res de Geografia e Arte, que resultou na produção de obras sob o viés da Arte Sustentável, foi 
desenvolvida no primeiro semestre de 2020, com vinte e nove estudantes do nono ano do En-
sino Fundamental, durante seis horas. A proposta interdisciplinar organizada pelos professores 
buscou investigar como os estudantes dos anos finais percebem, expressam e produzem obras 
de arte, com base na utilização de matérias-primas ou produtos que foram utilizados cotidia-
namente por eles ou suas famílias e que seriam descartados. Ademais, pretendeu identificar 
que relações os sujeitos realizam entre propaganda, consumo e descarte. Após a socialização 
das obras autorais dos estudantes e de suas percepções identificou-se que eles percebem a in-
trínseca relação entre a propaganda, o consumo e descarte e o papel das marcas mundiais na 
formação de conceitos, verdades, hábitos e padrões de consumo em escala global. Ao defender 
essa ideia, utilizam suas próprias obras artísticas e as subjetividades que elas evidenciam, por 
meio dos objetos que as constituem e pelas interpretações que delas decorrem. Ademais, ex-
pressam concretamente a própria criatividade para transformar em belo e em um instrumento de 
aprendizagem, o que é considerado descartável. Evidenciou-se que os estudantes manifestam a 
consciência de que ao consumir os produtos, estão consumindo os recursos do próprio planeta 
em que se inserem e deste modo, refletem sobre o ato de consumir. Por fim constatou-se que 
os estudantes são capazes de construir seus próprios recursos de aprendizagem, o que os torna 
autores, autônomos e sujeitos da construção de seu conhecimento.

Palavras-chave: Descarte. Construção do Conhecimento. Autoria.
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INSERÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS EGRESSOS UNIVERSITÁRIOS

Naiara Gracia Tibola
naiaratibola@unidavi.edu.br

Tânia Regina Raitz
raitztania@gmail.com

O estudo apresentado é uma pesquisa em andamento de tese vinculado ao Grupo de Pesquisa 
Educação e Trabalho, que se insere na Linha de Pesquisa Práticas Docentes e Formação 
Profissional, do Programa de Doutorado em Educação, da Universidade do Vale do Itajaí. Esta 
pesquisa surge a partir de questões vivenciadas no cotidiano da pesquisadora, e a inquietude 
de saber como ocorre a inserção profissional de jovens após a Graduação. A pesquisa buscou 
analisar os sentidos da educação e do trabalho na percepção de jovens egressos universitários 
no que refere à escolha e inserção profissional. A metodologia da pesquisa utilizou os princípios 
da pesquisa qualitativa e a coleta de dados/informações foi realizada através de duas etapas: 
a primeira aplicação de um questionário on-line e a segunda uma entrevista semiestruturada 
com 10 (dez) egressos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Direito, Educação Física Bacharelado, Educação Física Licenciatura, Enfermagem, Engenharia 
Civil, Psicologia e Sistemas de Informação. Os objetivos específicos foram: a) caracterizar 
o perfil dos acadêmicos egressos e as relações que estabelecem com a educação e o trabalho 
(dados socioeconômicos: idade, sexo, formação, situação de trabalho, etc.); b) identificar as 
influências da escolha dos cursos e as dificuldades de inserção profissional na área de atuação; e 
c) traduzir os sentidos da educação e do trabalho na percepção de jovens universitários egressos. 
A pesquisa está em andamento e apresenta a tese lançada de que os sentidos da educação e 
do trabalho estão totalmente relacionados aos motivos de escolha e a experiência de inserção 
profissional.

Palavras-chave: Inserção Profissional. Sentidos. Educação e Trabalho.
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O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS DA ABORDAGEM COMUNICATIVA

Fernanda Wessler Nehring
fernandanehring@unidavi.edu.br

Jeancarlo Visentainer
jv@unidavi.edu.br

Guilherme Ademir Marian
guilherme.marian@unidavi.edu.br

A Abordagem Comunicativa (Communicative Approach) foi desenvolvida entre as décadas 
de 60 e 70, a partir de reflexões e questionamentos acerca das abordagens de ensino de 
línguas existentes até então, que tinham como foco o ensino gramatical, sem relevância para 
o desenvolvimento da competência comunicativa dos estudantes. Essa abordagem surgiu a 
partir de esforços pedagógicos que buscavam olhar mais cuidadosamente para as propriedades 
comunicativas da linguagem e aquisição de linguagem, buscando meios de proporcionar aos 
aprendizes a internalização de uma segunda língua de forma mais eficiente, com intuito de 
alcançar os objetivos comunicativos dos estudantes na língua-alvo. O foco do ensino de línguas 
passa a ser o desenvolvimento da competência comunicativa, levando em consideração os 
aspectos sociais, culturais e práticos da linguagem, buscando preparar alunos para utilização da 
língua-alvo fora das paredes da sala de aula, em situações reais de comunicação. Os princípios da 
Abordagem Comunicativa envolvem a ênfase em aprender a comunicar-se através de interação 
na língua-alvo, a introdução de materiais didáticos e textos autênticos, o aprimoramento das 
experiências pessoais do próprio aprendiz, o ensino contextualizado e significativo e a conexão 
da linguagem aprendida em sala de aula com a linguagem ativamente utilizada em situações 
reais de comunicação. Busca-se tornar o estudante capaz de compreender as intenções de quem 
escreve e fala, utilizando a língua-alvo como veículo de comunicação, e não apenas como 
objeto de estudo. Utilizando-se dessa abordagem, os professores que atuam como facilitadores 
e mediadores concedem aos alunos a possibilidade de se expressarem e emitirem opiniões, 
proporcionando oportunidades de comunicação, considerando erros como parte do processo, 
trazendo variações linguísticas como aspecto importante do processo de ensino, que busca a 
aquisição de fluência, e não apenas a obtenção da precisão gramatical. Este trabalho objetiva 
demonstrar os princípios norteadores da Abordagem Comunicativa do ensino de línguas, 
principalmente no que tange o ensino da Língua Inglesa. A abordagem metodológica ora utilizada 
foi a de revisão bibliográfica, utilizando-se de livros acerca da temática desenvolvida. Espera-se 
alcançar como resultado a apresentação de uma abordagem diferenciada do ensino de línguas, 
que pode ser utilizada por professores de idiomas em todos os níveis de ensino, promovendo o 
desenvolvimento efetivo e adequado da competência comunicativa de aprendizes de segunda 
língua.

Palavras-chave: Abordagem Comunicativa. Ensino de Línguas. Língua Inglesa.
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REFLEXÕES ACERCA DA POSICIONALIDADE DOCENTE EM INTERFACE À 
FORMAÇÃO INICIAL

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

Fernanda Wessler Nehring
fernandanehring@unidavi.edu.br

Esta pesquisa parte da compreensão de que desenvolver-se professor é construir conhecimento 
acerca da profissão, em um viés crítico reflexivo, que incide em problematizações e discussões 
coletivas desde a formação inicial. Destaca-se a urgência de uma formação docente que assuma 
as experiências dos professores como ponto de partida para a aprendizagem da docência. 
Mediante ao pressuposto, objetiva-se apresentar algumas compreensões do conceito de 
posicionalidade docente, de modo a contribuir para reflexões acerca da construção identitária 
dos professores desde a formação inicial. Entende-se o conceito de posicionalidade enquanto 
relação frente às posições que ocupa-se nessa profissão. Compreender o processo de como os 
docentes tornam-se profissionais evidencia as posições assumidas por professores em formação, 
uma vez que desenvolvem sua identidade profissional por meio de suas experiências pessoais, 
e sobretudo profissionais. Quanto ao percurso metodológico gerou-se dados a partir do recurso 
de pergunta do Google Classroom, que foram analisados em consonância à análise textual 
discursiva. Nesse sentido, o conceito de posicionalidade docente vem a contribuir com a postura 
crítico reflexiva na formação de professores, pois destaca condições de aprendizagem docente 
frente às experiências desdobrando-se em cinco eixos. Esses são: disposição pessoal: está no 
interesse em formar-se professor buscando em estratégias formativas de autoconhecimento 
e autoconstrução; interposição pessoal: acontece na aprendizagem nos coletivos de inserção, 
neste caso, nos espaços da escola e na universidade, sendo que sugere esses lugares como 
condição de partilha de experiências docentes para aprender sobre a profissão; composição 
pedagógica: parte do contato com a realidade profissional, em encontrar sua maneira própria de 
ser professor, elaborando conhecimento e reflexões acerca do fazer pedagógico; recomposição 
investigativa: integra processos de pesquisa ao trabalho docente, em reflexão de práticas e no 
conhecimento produzido sobre e com a escola e a universidade, com possibilidades de diminuir 
a linha tênue entre prática e teoria; por fim, exposição pública: são os gestos comunicativos da 
profissão docente no espaço público, por meio de publicações, a fim de legitimar o lugar da 
docência. Contudo, as análises permitiram elaborar compreensões em torno de que condicionar 
a formação inicial às experiências pessoais e profissionais dos professores em formação podem 
prepará-los a romper com os reflexos dos “velhos” modelos escolares, e ressignificar as práticas 
pedagógicas, pois evidenciam a aprendizagem docente pautada em uma reflexão crítica das 
realidades da inserção profissional.

Palavras-chave: Posicionalidades. Profissão Docente. Formação Inicial.
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UMA INTERLOCUÇÃO ENTRE PROFESSORES EM FORMAÇÃO E 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: A TRANSFORMAÇÃO CURRICULAR 

EM RELAÇÃO COM A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL
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O pressuposto deste trabalho evidencia o processo de ensinar e aprender baseado numa relação 
dialógica, considerando que o professor e o estudante estão em posição de horizontalidade, e 
que as experiências compartilhadas em sala têm relevância ao longo do processo. Essa pesquisa 
sugere alguns apontamentos sobre o papel da linguagem mediante este contexto, tendo como 
aporte a Teoria Histórico-Cultural. Com referência à teoria de Vygotsky destaca-se a relevância 
da linguagem na interação entre os sujeitos, considerando as funções mentais sendo mediadas 
pela cultura desenvolvidas historicamente e que se originam da atividade prática. Neste sentido, 
aponta-se o papel de mediação do professor e do processo de internalização (cultura) dos 
estudantes. Tem-se ainda o processo de transformação curricular no qual a escola assume a 
mediação do conhecimento científico (erudito) e um conhecimento escolar (disciplinar) como 
fundante do processo de ensinar e aprender perpassando um currículo perspectivado numa 
dimensão instrucional. Objetiva-se, assim analisar experiências do processo de ensinar e aprender 
de professores da Educação Básica, relacionando aspectos sobre a transformação curricular 
em discussão com os licenciandos em Letras/Inglês. Quanto ao procedimento metodológico, o 
instrumento de geração de dados adotado foi um questionário aplicado pelo Google Formulários 
que obteve 13 respostas de professores da Educação Básica. A observação de dados parte da 
análise textual discursiva, cuja abordagem de dados converge à pesquisa qualitativa no sentido 
de compreender e interpretar entendimentos que emergem da categorização de etapas de 
análise. Mediante às categorias: postura dialógica dos professores e possibilidades de ensinar 
e aprender em horizontalidade com estudantes, as análises demonstram a compreensão dos 
professores sobre a construção do conhecimento de forma ativa e interacional, considerando 
a mediação. Ademais, os dados evidenciam posturas crítico-reflexivas, ou seja, debruçar-se 
sobre o próprio trabalho para compreender o que está sendo feito, ponderando erros e acertos, 
com perspectivas de modificar práticas para que se garanta a aprendizagem significativa dos 
estudantes. Contudo, a interlocução entre professores em formação e professores da Educação 
Básica indicam que esses são capazes de análises simbólicas sobre a cultura e o conhecimento 
de reinventar práticas e construir sentidos acerca dos currículos, mediando as ações educativas. 
Ressalta-se, por fim, que a reflexão crítica pelos docentes reforça sua identidade profissional 
construídas desde a formação inicial pelos licenciandos, sendo a pesquisa também uma ação 
dialógica entre professores da Educação Básica e professores em formação.

Palavras-chave: Formação Docente. Transformação Curricular. Teoria Histórico-Cultural.
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A ATUAÇÃO DO MÉDICO NOS CUIDADOS PALIATIVOS

Gabriele Gollo Sarnoski
gabriele.sarnoski@unidavi.edu.br

Rafaela Arneiro Gonçalves
rafaela_arneiro@hotmail.com

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), “Cuidados Paliativos consistem na assistência 
promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do 
paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção 
e alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento 
de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais”. Avaliando o contexto 
brasileiro nota-se uma crescente expansão dessa área, não só pelo envelhecimento da população 
mas também pelo aumento da expectativa de vida e maior incidência de doenças crônicas 
(como exemplo Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e principalmente neoplasias, 
dos mais diversos tipos), apontando que muitos pacientes necessitam ou irão necessitar de uma 
abordagem paliativa até o final da vida. Nota-se também uma melhora significativa nos quadros 
dos pacientes, quando falamos em ofertar dignidade para os mesmos na fase final de sua vida e 
consequentemente proporcionar uma maior expectativa de vida, dentro de seu quadro clínico. 
Diante do contexto, esta é uma pesquisa do tipo bibliográfica desenvolvida no segundo semestre 
de 2020 à linha de pesquisa Saúde e suas Tecnologias do curso de Bacharelado em Medicina, do 
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). O objetivo geral 
desta pesquisa foi compreender como acontece a atuação dos médicos dentro dos Cuidados 
Paliativos evidenciando a sua importância dentro da equipe multiprofissional. A pesquisa 
bibliográfica utilizou a base de dados do Google Acadêmico, PubMed e Scielo. Os artigos foram 
publicados entre os anos de 2016 e 2019, sendo todos em Língua Portuguesa. Foram utilizados 
os seguintes descritores: Cuidados Paliativos, Qualidade de Vida, Humanização da Assistência 
e Equipe Multiprofissional. Concluiu-se diante da revisão bibliográfica que o médico tem papel 
fundamental na assistência ofertada dentro dos Cuidados Paliativos, assim como toda a equipe 
multiprofissional.

Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Cuidados de Fim de Vida. Equipe Multidisciplinar.
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A IMPORTÂNCIA DAS LIGAS ACADÊMICAS NA FORMAÇÃO MÉDICA: UMA 
REVISÃO
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As Ligas Acadêmicas são agremiações entre discentes e docentes que servem como vigoroso 
artifício extracurricular nos cursos de Ensino Superior visando a uma capacitação profissional 
ainda mais ímpar. Estão presentes no Brasil desde o início do século XX, fomentando a 
disseminação e agregação de conhecimentos, condutas e experiências, numa constante 
persecução de habilitar o futuro profissional a promover saúde e prevenir doenças. O ponto 
de partida para a formação de uma Liga Acadêmica é a associação do tripé Ensino, Pesquisa 
e Extensão. Este estudo propõe esclarecer a importância das ligas de Medicina na formação 
acadêmica e apontar as consequências da participação discente mais dignas de interesse, seja 
na construção do conhecimento, seja na formação curricular. A pesquisa se trata de uma revisão 
bibliográfica sobre a importância e o papel das Ligas Acadêmicas ao longo da formação médica. 
Os critérios de inclusão abarcam a seleção de artigos nas bases de dados Scielo, Science Direct 
e Google Scholar, do período de 2015 a 2020, nas línguas portuguesa e inglesa. Os critérios de 
exclusão foram aplicados a pesquisas com elementos repisados ou pouco ressaltantes. Como 
descritores foram aplicados: ‘ligas’, ‘acadêmicas’, ‘medicina’. Constatou-se a importância 
das ligas acadêmicas no ensino médico como uma alternativa de semear, compartir e agregar 
experiências profissionais durante os anos de Graduação. A participação discente agrega senso 
de responsabilidade, liderança e comprometimento, incentivando esses representantes a serem 
agentes da transformação social. As Ligas Acadêmicas, além disso, se fazem presentes na 
complementação curricular daqueles estudantes que percebem certa insuficiência na grade de 
ensino do curso, suplementando a carga horária por meio de um currículo informal. Por fim, 
atuar como ligante proporciona ao estudante a conveniência da interação em diferentes cenários 
de interesse, o que ajuda a precocemente estreitar o rol de áreas de especialização, focando no 
desenvolvimento de habilidades e potencial que lhes serão úteis no futuro.

Palavras-chave: Formação Médica.  Ligas Acadêmicas. Medicina.
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A INCIDÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS EM ADOLESCENTES
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Existem diversos transtornos mentais com apresentações diferentes. Geralmente são 
caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamento 
anormais, que também podem afetar as relações com outras pessoas. O trabalho tem como 
objetivo geral caracterizar os motivos da grande incidência de doenças mentais em jovens. O 
período da adolescência é fundamental no processo de desenvolvimento psíquico e no processo 
de integração com a sociedade, visto que esses jovens logo se tornam adultos. Entretanto, 
alguns transtornos acometem esses jovens, trazendo algumas consequências em sua vida, e de 
certa forma, podem atrapalhar seu convívio com as demais pessoas. Procura-se esclarecer qual 
o porquê de muitas vezes os transtornos mentais em adolescentes não serem diagnosticados por 
profissionais de saúde, o motivo dessa grande incidência e como tais transtornos influenciam 
o convívio social. As pesquisas foram efetuadas por meio de artigos, sites e demais trabalhos 
que falam sobre o tema. Os referenciais teóricos foram escolhidos com base na prevalência 
e na percepção dos transtornos mentais durante a adolescência. Os distúrbios mentais mais 
frequentes que se manifestam nos adolescentes são transtornos de comportamento, déficit de 
atenção, ansiedade generalizada e depressão. As pesquisas descrevem que o predomínio dos 
transtornos mentais está mais presente nas mulheres. No sexo masculino, esta incidência cresce 
com o aumento da idade. A grande incidência de transtornos mentais entre os adolescentes e o 
fato de os sintomas geralmente serem muito incertos fazem com que esses transtornos sejam 
pouco reconhecidos por administradores escolares ou mesmo pelos serviços de saúde. Isso se 
deve ao fato de o adolescente estar em um momento de desenvolvimento, onde a habilidade 
de evidenciar o incômodo psíquico e os problemas emocionais é muito limitada. Assim, essas 
condições acabam sendo externalizadas através de uma atitude que não está dentro dos padrões. 
É importante que haja um estímulo na área da saúde mental que busque uma diminuição na 
incidência de transtornos em jovens, gerando assim uma qualidade de vida melhor para esses 
adolescentes.

Palavras-chave: Adolescentes. Sociedade. Transtornos Mentais.
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A RELAÇÃO ENTRE INFERTILIDADE E OBESIDADE EM MULHERES
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O processo reprodutivo nas mulheres advém da inter-relação entre diferentes componentes e 
sistemas do organismo, sendo considerado um processo complexo e passível de regulação em 
distintos níveis. Para que ocorra um ciclo ovulatório normal, eventos ocorrem simultaneamente 
e de forma harmonizada a partir da regulação da produção hormonal no sistema nervoso central 
(SNC) e ovariano. A infertilidade é definida como a ausência de concepção após um ano de 
relações sexuais desprotegidas. Em um contexto global, estima-se que a infertilidade atinge em 
torno de 8 a 12% dos casais em idade reprodutiva. Entre as causas de infertilidade, identifica-se a 
obesidade, a qual é definida como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura no organismo, 
que pode levar a um comprometimento à saúde. Estima-se que em torno de 21% das mulheres em 
todo o mundo são obesas. Com base nesses dados foi realizado um levantamento teórico através 
de artigos publicados nos últimos cinco anos nas bases de dados PubMed®, SciELO® e Google 
Acadêmico®. O excesso de peso altera mecanismos ovarianos e extra-ovarianos que culminam 
na dificuldade de fertilidade. Logo, em relação a alterações no eixo hipotálamo-hipófise-
ovários, o aumento do hormônio leptina (responsável pelo controle da ingestão alimentar), com 
a puberdade precoce e a inibição tanto a granulosa como a esteroidogênese celular, nos ovários. 
Outro mecanismo que interfere na fertilidade feminina é a condição «hiperandrogenismo 
relativo funcional» que ocorre devido ao acúmulo de hormônios sexuais no tecido adiposo e a 
redução da globulina - SHBG (do inglês, sex hormone-binding globulin) - proteína plasmática 
responsável pelo transporte dos hormônios sexuais e que, por consequência, leva a um aumento 
na disponibilidade hormonal nos tecidos alvo. Além disso, a resistência à insulina e a redução 
do hormônio do crescimento (GH) em indivíduos com sobrepeso corroboram para distúrbios 
menstruais e ovulatórios. Nesse sentido, estudos demonstram que a obesidade pode afetar 
diretamente o oócito, sendo que mulheres obesas têm uma maior incidência de “fusos meióticos 
desordenados com cromossomos não-alinhados”. Esse fenômeno pode ocorrer pelo fato das 
mulheres obesas possuírem uma atividade mitocondrial alterada. O endométrio também é alvo 
da obesidade, através da diminuição da decidualização do estroma nestas mulheres, a patogênese 
deste fenômeno parece estar relacionada com a produção de citocinas pró-inflamatórias e 
espécies reativas de oxigênio induzindo disfunção endotelial. Dessa forma, a discussão acerca 
do tema apresenta contribuição na saúde pública, considerando a prevalência da obesidade 
feminina e a problemática da infertilidade em todas as suas esferas biopsicossociais.
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A TABELA PERIÓDICA: ORGANIZANDO OS ELEMENTOS QUÍMICOS E A 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA
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O ano de 2019 foi estabelecido como ano internacional da tabela periódica, pois se completaram 
150 anos desde a organização proposta por Dimitri Mendeleiev, o criador da organização da 
tabela periódica atual, através de linhas e colunas. A periodicidade proposta por Mendeleiev 
já acompanhava os cientistas desde a primeira forma de organização dos elementos, dita pelo 
cientista Dobereiner; as “Tríades”, em que as propriedades dos elementos se repetiam de três em 
três; também como no “Parafuso Telúrico” de Chancourtois, e que as propriedades se repetiam 
de dezesseis em dezesseis e na “Lei das Oitavas” de Newlands, de oito em oito. A partir dessas 
informações sobre a história da tabela periódica foi criado no Colégio Unidavi um projeto 
com o principal objetivo de mostrar às pessoas que a tabela e os elementos que a compõem 
não são apenas um objeto didático e de ensino, e sim uma ferramenta fundamental presente no 
cotidiano. Então, com o objetivo do projeto estabelecido promoveu-se diversas ações, como a 
inserção na Rádio Educativa Universitária Unidavi FM do programa “Pitadas da Ciência”, onde 
elaborou-se dicas referentes a elementos da tabela periódica e a relação deles com a saúde, para 
atingir-se um maior alcance informativo. Outra ação foi a elaboração de quatro peças teatrais 
realizadas na Unidavi, que visaram a informação de uma forma dinâmica e artística sobre a 
tabela e elementos. Também ocorreu a realização de experimentos científicos com as turmas 
do Ensino Fundamental Inicial e Educação Infantil do Colégio Unidavi. Outro destaque  foi a 
participação do grupo idealizador do projeto, formado por estudantes e professores, em eventos 
nacionais como por exemplo, o Encontro de Debates sobre o Ensino de Química (EDEQ) e a 
Jornada da História da Ciência (JHC).

Palavras-chave: História da Ciência. Ano Internacional da Tabela Periódica. Elementos 
Químicos.
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Nos primeiros dois anos de vida de uma criança a nutrição ideal promove o crescimento saudável e 
melhora o desenvolvimento cognitivo. Ainda, reduz o risco de obesidade e sobrepeso, bem como, 
evita o desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), mais tarde na vida. 
Esta é uma prática discutida ao longo de toda a história estabelecida no Código de Hammurabi 
em 1.800 a.C., referida na Bíblia como o ‘leite genuíno’. Foi considerada fonte de sucesso para 
os filhos dos Espartanos relatada por Hipócrates e publicada na Era Medieval, Moderna, até a 
contemporaneidade. No Brasil, os relatos sobre sua importância e aplicação estão apresentados 
no Manual de Alimentação da Infância a Adolescência, da Sociedade Brasileira de Pediatria. O 
trabalho tem por objetivo analisar a importância do aleitamento materno no desenvolvimento 
infantil. Foi desenvolvido na unidade curricular de Habilidades Profissionais do Curso de 
Medicina da Unidavi. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica acerca do tema ‘alimentação’, 
com ênfase na importância do processo de aleitamento. Envolveu pesquisas de cunho teórico-
conceitual e buscas em bases de dados como a PubMed®, SciELO® e BIREME®. O leite da mãe 
sadia e bem nutrida é um alimento vivo e dinâmico, fonte de nutrientes que contém substâncias 
imunomoduladoras. Estes nutrientes auxiliam no desenvolvimento dos sistemas da criança, 
além da amamentação representar um ato estimulador do vínculo mãe-filho, promovendo um 
desenvolvimento emocional saudável. É uma das estratégias que previne significativamente as 
mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança. Apresenta, ainda, 
benefícios para a vida adulta como proteção às chances de desenvolvimento de obesidade, por 
conta do crescimento somático, compartimentos corporais e influência no genoma humano. 
Assim, o aleitamento materno contribui para o estado de saúde do indivíduo de forma integral. 
Finalmente, pesquisas recentes que exploram o auxílio do leite materno no tratamento da 
Covid-19 pela resposta imunológica produzida contra o vírus.

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Desenvolvimento Infantil. Nutrição.
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Os estudos recentes sobre o Ligamento Anterolateral do Joelho (LLA) revelam sua importância 
biomecânica na estabilidade do joelho. Dessa forma, técnicas de identificação anatômica 
vem crescendo para isolar o ligamento por diferentes meios de dissecação, tendo a incidência 
variável conformes esses métodos. Este estudo tem como objetivos e compreensão acerca 
da anatomia, histologia e biomecânica do ligamento anterolateral do joelho. Trata-se de 
uma revisão da literatura realizada nas bases de dados SciELO e PubMed, sem restrições de 
línguas e/ou data de publicação. O LLA não possui uma incidência constante em virtude muito 
provavelmente das diferentes formas de dissecação utilizadas pelos estudos, valendo ressaltar 
que o método dissecatório de distal para proximal obteve mais sucesso na identificação do 
ligamento. Histologicamente, foram encontrados fibras bem organizadas de colágeno do tipo 
1 que estavam orientadas paralelamente e dispostas ligeiramente onduladas caracterizando-os 
com um ligamento. Anatomicamente, observou-se que o LLA possui origem no epicôndilo 
lateral do fêmur variando de proximal a distal, anterior e posterior, ambos com relação ao 
ligamento colateral lateral, possuindo uma trajetória antero-distal em direção a tíbia em que 
ocorrem duas inserções entre a cabeça da fíbula e o tubérculo de Gerdy, como também entre o 
corno anterior e o corpo do menisco lateral. Os estudos biomecânicos acerca do LLA mostraram 
sua grande relevância durante a rotação tibial anterolateral comportando-se como um importante 
estabilizador secundário da rotação interna. Os achados anatômicos, histológicos e biomecânicos 
acerca do LLA demonstram sua importância completa da funcionalidade estabilizatória do 
joelho, devendo sua reconstrução em lesões ligamentares associadas ser considerada.

Palavras-chave: Ligamento Anterolateral. Biomecânica. Joelho.
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As Doenças Neuromusculares (DNM) podem decorrer de alterações neuronais, da junção 
neuromuscular ou da musculatura esquelética, manifestando fraqueza e atrofia musculares. Por 
ser um grupo heterogêneo de doenças com manifestações diversas a manipulação anestésica 
desses pacientes é desafiadora. Aliado a essas variáveis ainda temos a gestação e suas 
adaptações para suprir as demandas fetais. Essas alterações interferem no manejo anestésico 
que deve promover segurança à gestante e ao feto. Esse estudo tem como objetivo descrever 
as variáveis fisiopatológicas das DNM, bem como as peculiaridades e alterações fisiológicas 
da gestação que interferem para um manejo anestésico seguro. A metodologia utilizada foi 
revisão bibliográfica em bases de dados: Bireme, Medline, SciELO, Lilacs, usando como 
palavras-chave: Doenças Neuromusculares, Anestesia Obstétrica e Gravidez. A análise dos 
estudos permite concluir que a fraqueza e atrofia musculares desenvolvida nas DNM podem 
comprometer os sistemas cardiorrespiratório, autônomo e muscular periférico, porém cada 
doença tem particularidades que irão necessitar de cuidados específicos no manejo anestésico. 
Muitas patologias apresentam maior sensibilidade a bloqueadores neuromusculares não 
despolarizantes, que podem resultar em fraqueza respiratória e incapacidade de desmame. 
Contraturas miotônicas causadas por potenciais de ação repetidos podem ser induzidas tanto por 
drogas - succinilcolina, anticolinesterásicos e opióides - quanto por alterações de temperatura, 
acidose e tremores. A diminuição da força muscular respiratória, tosse ineficaz e acumulação 
de secreções orofaríngeas tornam a anestesia geral arriscada, já o uso de agentes voláteis é 
controverso, devido às suas propriedades cardio-depressivas, arritmogênicas e sua ação de 
relaxamento direto na fibra muscular. Para pacientes com comprometimento cardiorrespiratório 
significativo a anestesia regional é vantajosa, porém, esta deve ser evitada em várias doenças 
neuropáticas. As neuropatias levam a maior risco de disfunção autonômica, instabilidade e 
exacerbações após o ato anestésico e há muita controversa na literatura sobre a escolha da técnica 
anestésica apropriada, sendo não recomendado o bloqueio de neuroeixo ou de nervo periférico 
em várias delas por conta do potencial neurotóxico dos anestésicos locais, especialmente nos 
nervos desmielinizados. Associado às DNM pacientes gestantes passam ainda por adaptações 
para suprir as demandas fetais crescentes. Deve-se considerar fatores como obstrução da veia 
cava inferior por um útero aumentado provocando ingurgitamento do plexo venoso epidural, 
via aérea edemaciada e friável ocasionada pela progesterona, além de sensibilidade do feto 
aos anestésicos. As técnicas neuroaxiais são preferíveis, portanto, na maioria dos casos. Por 
fim, a escolha da melhor técnica e manejo anestésico deve ser determinada pela variedade de 
fatores apresentados que incluem a condição fetal, a urgência do nascimento e as comorbidades 
maternas. Em casos de impossibilidade de diagnóstico prévio da DNM, deve-se avaliar 
detalhadamente o sistema cardiorrespiratório da paciente e determinar com base nas diferentes 
etiologias de DNM qual será a escolha de menor risco tanto materna quanto fetal.

Palavras-chave: Doenças Neuromusculares. Anestesia Obstétrica. Gravidez.
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LESÃO CULPADA OU FAZER REVASCULARIZAÇÃO COMPLETA?
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O Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST (IAMCSST) 
representa um dos diagnósticos mais comuns em pacientes hospitalizados e apresenta-se como 
uma das principais condições que chegam às emergências médicas. Reflete altos índices de 
mortalidade, na faixa de 40 a 65% na primeira hora de doença, sendo que os índices podem 
chegar a 80% nas primeiras 24 horas, sinal expressivo de risco a vida. Em decorrência da 
Síndrome Coronariana Aguda (SCA), uma das mais notáveis complicações associada a um 
desfecho negativo da evolução do paciente está o choque cardiogênico, que acomete cerca 
de 10% dos pacientes e ocorre por uma situação de hipoperfusão tecidual sistêmica devido à 
incapacidade do músculo cardíaco fornecer débito adequado às necessidades do organismo. 
Considerando a prevalência dos casos, bem como a severidade do IAMCSST relacionado com 
a probabilidade de complicações graves como o choque cardiogênico, este estudo buscará 
entender o tratamento estabelecido nesta população, visando qualificar e determinar as diferenças 
entre o tratamento (seja percutâneo ou cirúrgico) de revascularização multiarterial ou apenas da 
artéria culpada. Para elucidar essas questões foi realizada uma pesquisa bibliográfica em bases 
de dados nacionais e internacionais, além de diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
Dentro desta perspectiva, a escolha do tratamento de caráter estritamente clínico mostra-se 
desfavorável em comparação com a revascularização precoce na qual, a abordagem invasiva 
possui maior chance de sucesso, sendo os índices de sobrevivência dos pacientes maiores quando 
instituído tratamento antecipadamente. Portanto, a avaliação das diferenças e as peculiaridades 
nos tipos diversos de terapêutica possíveis será foco de discussão deste estudo. Dentre as quais 
tem-se a revascularização apenas da artéria culpada e a reperfusão multiarterial; em relação ao 
tratamento multiarterial pode-se citar como pontos interessantes desta abordagem a diminuição 
da carga isquêmica e a redução da necessidade de intervenção futura. Porém, em contrapartida, 
o aumento do tempo do paciente em exposição ao procedimento potencializa os riscos de 
complicações como a nefropatia induzida por contraste podendo causar lesão renal permanente. 
Levando-se em consideração as últimas orientações da Sociedade Europeia de Cardiologia e da 
American Heart Association (AHA), recomenda-se a revascularização por meio de intervenção 
percutânea da artéria culpada pelo evento isquêmico ao invés de desobstrução multiarterial. 
Pois, desta maneira, os danos renais e mortalidade associada durante o período de 30 dias é 
menor, deixando para um segundo momento a reperfusão das outras artérias acometidas. Dessa 
forma, percebe-se a vantagem do tratamento da lesão culpada em pacientes com IAMCSST e 
choque cardiogênico, ao invés do tratamento multiarterial, que poderia acarretar em maiores 
complicações. Assim, idealiza-se o tratamento do paciente de forma que haja o menor risco de 
complicações, buscando prevenir os danos e reduzir mortalidade associada.

Palavras-chave: Choque Cardiogênico. Lesão Culpada. Revascularização Completa.
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A criação de uma sociedade relacional é pautada na capacidade do cidadão ativo de desenvolver 
a comunicação como um processo dinâmico de intercâmbio de informações. Na saúde, o 
desenvolvimento de competências comunicacionais permite a construção de um vínculo 
interpessoal de qualidade e o alinhamento de um sistema efetivo de cuidado. Este trabalho 
apresenta um recorte da investigação sobre a transmissão de más notícias na âmbito paliativo 
e oncológico, a fim de determinar que essa intercomunicação não é baseada em uma conduta 
impecável, mas comportamentos que propiciem o melhor cuidado, como atenção, empatia e 
diligência. A comunicação de más notícias é uma tarefa difícil e heterogênea, uma vez que 
comunicar-se significa fundamentar uma relação entre médico e paciente. Por esse motivo, o 
desenvolvimento dessas habilidades é essencial ao profissionalismo clínico, especialmente no 
cenário oncológico por estar associado a conceitos como vulnerabilidade, morte e ansiedade. 
Ou seja, a forma como nos comunicamos impacta drasticamente no cotidiano e perspectiva de 
futuro dessa pessoa. Visto a importância da comunicação em Medicina optou-se, através de 
um estudo de abordagem qualitativa, a busca pelo conhecimento dos métodos de transmissão 
de más notícias em oncologia, tanto na esfera humana como científica, a partir de uma revisão 
integrativa da literatura. Dentro desse contexto, a comunicação como medida terapêutica 
traduz uma ferramenta comprovadamente eficaz, pois fornece subsídios para uma assistência 
de qualidade voltada para o processo de humanização. Como forma de auxiliar os profissionais 
de saúde na transmissão e compreensão de uma “má notícia” foram desenvolvidos guias 
metodológicos que auxiliam na sistematização das informações, tornando-a menos traumática, 
tanto para o médico e, sobretudo para o paciente. Na literatura, o modelo mais comumente 
utilizado é o Protocolo SPIKES. Ele constitui uma ferramenta de orientação em seis etapas 
que objetivam habilitar o médico à recolher informações, transmitir pontos essenciais de seu 
diagnóstico, proporcionar suporte e induzir a formulação de uma estratégia de tratamento 
conjunta. Esse protocolo, portanto, revelou-se uma ferramenta eficiente para a compreensão 
dos princípios determinantes da comunicação de más notícias em oncologia, mas apesar 
do profissional de saúde valorizar essa comunicação interpessoal, encontra dificuldade em 
desenvolver as habilidades necessárias. Por esse motivo, a investigação sobre até que ponto 
quem carrega uma má notícia é sensibilizado psicofisiologicamente por ela, bem como, a 
necessidade de implementação na formação acadêmica de um aprendizado sobre o Protocolo 
SPIKES dentro de uma abordagem biopsicossocial humana torna-se essencial.

Palavras-chave: Comunicação. Más Notícias. Oncologia.
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A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2. Teve origem na cidade 
de Wuhan, na China, onde surgiram os primeiros casos confirmados. Ela evoluiu rapidamente 
de um surto para uma epidemia viral em semanas, de acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), atingiu magnitude de pandemia no dia 11 de março de 2020, exercendo diversos 
impactos socioeconômicos, culturais e políticos, com repercussões em 216 nações diferentes 
na atualidade. Vários países instituíram medidas de prevenção da doença para achatar a curva 
de transmissão e não sobrecarregar os sistemas de saúde. Por conseguinte, o presente trabalho 
pretende analisar o mapa de COVID-19 em escala mundial, nacional, estadual, microrregional 
e municipal a partir da cidade de Rio do Sul (SC) – Brasil; comparar os principais indicadores 
epidemiológicos dessas esferas; avaliar as curvas de evolução da doença; estabelecer possíveis 
causas de acentuação e achatamento das curvas de transmissão e mortalidade. Por fim, avaliar 
os impactos socioeconômicos e culturais causados pela pandemia. Para isso, realizou-se uma 
revisão da literatura utilizando sites de órgãos públicos como a OMS, Ministério da Saúde, 
Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, Secretarias Estaduais de Saúde, Governo de 
Santa Catarina, Fiocruz e a plataforma do Google Acadêmico para consultar artigos científicos 
recentes. Nesta pesquisa minuciosa constatou-se que o Brasil apresenta 512.248 casos ativos, 
4.906.833 casos confirmados, 146.011 mortes, letalidade de 3%, mortalidade e incidência de 
69,5 e 2335 casos/100.000 habitantes, respectivamente, ocupando a terceira posição mundial 
relacionada ao número total de casos de COVID-19 e a segunda posição para o número total 
de óbitos pela doença, com picos no final de agosto de 2020. Isso evidencia o despreparo do 
país e da população diante do cenário pandêmico. Santa Catarina apresenta 7.200 casos ativos, 
218.633 confirmados, 2.842 óbitos, mortalidade (39,7 casos/100 mil habitantes) e letalidade 
(1,30%), com desaceleração de novas mortes desde início de setembro e incidência crescente 
de 3.051,5 casos/100.000 habitantes, pois o governo do estado afrouxou medidas de isolamento 
social. A microrregião do Alto Vale do Itajaí possui 5.240 casos confirmados, 78 casos ativos, 66 
óbitos, mortalidade e incidência de 22,16 e 1.764,48 casos/100 mil habitantes, respectivamente, 
e letalidade de 1,26%. A cidade de Rio do Sul possui 1159 casos confirmados, 77 suspeitos, 
28 casos ativos, 11 óbitos e letalidade de 0,95%, número expressivamente menor do que nas 
esferas supracitadas. Os impactos da pandemia compreendem elevado número de mortos, 
medo do adoecimento, aumento de casos de estresse e depressão, sobrecarga dos sistemas de 
saúde, ineficiência dos sistemas de educação, desemprego, crise financeira, estímulo a pesquisa, 
investimento e educação em saúde.
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A perene pandemia viral que iniciou-se em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, província 
de Hubei, na China, é considerada uma emergência de saúde pública de forma diligente em 
nível internacional, visto que tem registrado casos fatais desde janeiro de 2020 e acometeu 
vertiginosamente mais de 100 países. A COVID-19 (coronavírus disease 2019) é uma doença 
infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 
2) e, mesmo com a célere propagação, a doença apresenta baixa taxa de mortalidade e a 
maior parte dos pacientes apresentam bom prognóstico, com exceção de determinados casos, 
principalmente quando pertencentes aos grupos de risco. Além disso, a principal forma de 
contágio acontece através de gotículas respiratórias, bem como contato indireto mediante 
fômites, maneiras as quais podem ocorrer dentre os núcleos de convívio próximo, como familiar, 
social e profissional. Não apenas as pessoas sintomáticas podem transmitir o vírus, mas também 
as assintomáticas em decorrência do período de incubação viral pré-clínico. Eventualmente, 
caracterizam-se como manifestações clínicas febre, tosse, fadiga, produção de escarro, falta de 
ar, dor de garganta e dor de cabeça, todavia também pode apresentar sintomas gastrointestinais 
em alguns poucos casos. Nesse viés, caracteriza-se como uma doença infecciosa autolimitada, 
que nestes casos - leves a moderados - podem apresentar recuperação dentro de até duas 
semanas. Posto isto, este trabalho visa avaliar e compreender a história atual dessa doença, por 
meio de pesquisa bibliográfica de publicações científicas no Google Acadêmico e nas bases 
de dados EBSCO, SciELO, LILACS, Medline e PubMed através dos seguintes descritores: 
patogênese, COVID-19, SARS-CoV-2 e história natural da doença.

Palavras-chave: COVID-19. SARS-CoV-2. Patogênese.
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A depressão é um transtorno mundial: estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram 
com ela.Quando há longa duração com intensidade moderada ou grave a depressão pode se 
tornar uma crítica condição de saúde. Pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento e 
disfunção no trabalho, na escola ou no meio familiar. Nos últimos anos, a alta taxa de idosos 
acometidos pelo transtorno depressivo vem aumentando consideravelmente. Já são mais de 
45 milhões de idosos afetados em todo o mundo. Nesse contexto, é importante que exista uma 
atenção diferenciada para essa população, pois além do sofrimento e disfunção social, nos casos 
mais graves a depressão pode levar ao suicídio. O trabalho tem como objetivo geral analisar 
o grau de acometimento da depressão em pessoas da terceira idade. E, possui como objetivo 
específico descobrir os fatores desencadeantes dessa manifestação em idosos. Nesse quesito, o 
trabalho foi desenvolvido após pesquisas em algumas bibliografias e bases de dados procurando 
entender quais os principais fatores responsáveis pelo número tão elevado de idosos sofrendo 
com o transtorno. Como prováveis determinantes de sua sintomatologia foi possível visualizar 
a natureza multifatorial do fenômeno em questão, tendo sua origem influenciada tanto por fa-
tores endógenos ou individuais, como por fatores exógenos ou sociais. Alguns deles são: de-
pendência química; negligência/confusão mental; pessoas do sexo feminino são mais afetadas; 
abandono familiar; limitação/dependência; aposentadoria irrisória; sedentarismo e baixa esco-
laridade. Nesse contexto, espera-se que esse trabalho consiga gerar reflexões imediatas sobre o 
tema. Sabe-se que a expectativa de vida da população em nível mundial é crescente, portanto 
ações imediatas para combater a depressão entre os idosos é indispensável.
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A Depressão Pós-Parto (DPP) é caracterizada por anedonia e humor deprimido. Essa 
sintomatologia é prodrômica de um episódio depressivo maior, logo, essas duas patologias 
estão unidas diretamente. Metade dos casos ocorrem antes mesmo do fim da gestação, sendo 
que um quarto das mulheres brasileiras apresentam a doença. O puerpério já é um momento de 
fragilidade para a mulher, por isso, é de grande importância um acompanhamento psicológico 
e psiquiátrico na gestação, afinal, os transtornos mentais tendem a ter uma incidência relevante 
nesse período. A etiologia da DPP é pouco esclarecida, mas acredita-se que o fator hormonal 
seja uma das principais causas, no qual o estrogênio e a progesterona são protagonistas. Há 
prevalência da teoria monoaminérgica também, na qual as aminas serotonina, norepinefrina e 
dopamina não estão sendo liberadas na fenda sináptica de forma equilibrada. As consequências 
maternas afetivas com o recém-nascido abrangem o desenvolvimento cognitivo, a sociabilidade 
e podem ter cronicidade para a vida adulta da criança. Mulheres que têm essa patologia não 
conseguem cuidar adequadamente de seus filhos, assim, quesitos como a amamentação, 
consultas pediátricas e até mesmo vacinas ficam em risco. O diagnóstico é clínico e há escalas, 
como a de Edimburgo, que faz o rastreamento da depressão em gestantes ou puérperas. A 
terapêutica se baseia em psicoterapia, programas pré-natais com abordagens psicológicas e 
antidepressivos, entretanto, cada caso deve ser analisado de forma singular. Diante do contexto, 
esta é uma pesquisa do tipo bibliográfica desenvolvida no segundo semestre de 2020 e que se 
enquadra na linha Saúde e suas Tecnologias, do curso de Bacharelado em Medicina do Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). O objetivo geral da 
investigação foi a explanação psiquiátrica a respeito da depressão pós-parto no panorama atual 
bem como o tratamento adequado. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a Scielo, 
LILACS e Google Acadêmico publicados entre os anos de 2015 e 2020, com os seguintes 
descritores: depressão pós-parto, puerpério e psiquiatria e, terapêutica da depressão pós-parto. 
Inferiu-se que a depressão nas puérperas e nas gestantes deve ser analisada de forma integral, 
principalmente, pela psiquiatria.

Palavras-chave: Depressão Pós-parto. Puerpério. Psiquiatria.
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DEPRESSÃO PÚBERE: FATOR DE RISCO À OBESIDADE
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A adolescência é compreendida como um período de transição entre a infância e a idade adulta 
caracterizando-se por diversas transformações biológicas, psicológicas, sociais e familiares. 
O jovem, ao entrar na adolescência, passa a experimentar um novo corpo na busca de nova 
identidade e essa transformação faz o sujeito perder as suas referências. Logo, essas inúmeras 
mudanças podem gerar um intenso sofrimento, uma vez que sua nova imagem se encontra 
em construção. Nesse contexto, delineia-se o foco da pesquisa na obesidade juvenil e sua 
correlação com a depressão dos indivíduos entre 12 a 18 anos, bem como a correlação entre 
fatores psicossociais e transtornos depressivos no período da adolescência. Algumas dessas 
características da fase geram sofrimento e angústia, tornando frequentemente esperadas as 
manifestações psicopatológicas. Por meio de uma pesquisa bibliográfica buscou-se entender 
as possíveis correlações da obesidade e dos estressores biopsicossociais potencializadores da 
depressão na adolescência. Dessa forma, objetiva-se uma visão ampliada dos fatores conjuntos 
que desencadeiam esta patologia. Percebe-se a fragilidade desses indivíduos nesta fase, que em 
muitos casos, encontra-se desassistida e desorientada proporcionando sequelas futuras tanto no 
desenvolvimento psicossocial, quanto na imagem corporal dos adolescentes. Foram explorados 
sites da Internet, artigos, revistas periódicas e demais trabalhos que versam sobre o tema. 
Atualmente, o tema adquire grandes proporções de pesquisa, dado que é um assunto recente, e 
que até pouco tempo era considerado uma psiopatologia da fase adulta Apesar da imensa gama 
de informações encontra-se dificuldade em filtrar as principais evidencias, já que a temática 
ainda é recente no meio científico. Constata-se que pesquisas foram feitas sobre as possíveis 
associações entre depressão e a exposição a eventos estressores como, por exemplo, luto, maus-
tratos, relações familiares negativas, pobreza e bullying. Entretanto, esses fatores nem sempre 
levam ao desenvolvimento direto de depressão no adolescente. Deduz-se que estressores 
crônicos que afetam os adolescentes como relações familiares negativas e vitimização por 
bullying podem apresentar associações mais significativas aumentando os riscos comuns para 
a depressão. Atesta-se que transtornos alimentares e estressores psicossociais são variáveis que 
estão sendo estudadas e, independentemente da sua conotação de causa ou consequência no 
processo de depressão, a concomitância sistemática de sua ocorrência mostra a necessidade 
de que estudos nessa área sejam intensificados. Somente o aumento de pesquisas nesta área 
poderá promover intervenções eficazes para esta clientela, a qual atualmente sofre prejuízos à 
sua saúde física e emocional.
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O coração, órgão nobre do organismo responsável pelo bombeamento de sangue para o corpo, 
é revestido pelo pericárdio, que consiste em duas membranas (visceral e parietal), em que a 
cavidade virtual representada entre essas duas membranas forma o espaço pericárdico. Esse 
espaço contém cerca de 15 a 50 mL de ultrafiltrado plasmático, sendo o acúmulo de líquido 
neste local conhecido como derrame pericárdico (DP). Dessa forma, o derrame pericárdico 
está envolvido na etiologia de uma variedade de condições, a depender do contexto clínico do 
paciente. Considerando-se este cenário do DP, essa pesquisa busca compreender o derrame 
pericárdico como uma manifestação clínica de outras doenças, visto que uma série de condições 
clínicas podem cursar com DP em sua evolução. Para elucidar essas questões foi realizada 
revisão bibliográfica em Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, bem como em 
artigos que incluíam sobre a temática. Nesse viés, o DP pode ser classificado de diferentes 
formas, como quanto ao seu início (agudo, subagudo ou crônico), tamanho, composição e, a 
que foca essa pesquisa:etiologia. As principais causas relacionadas ao DP são as infecções, 
neoplasias, doenças reumatológicas, metabólicas, dissecção de aorta e síndromes pós-infarto 
ou pós-pericardiotomia. Os processos auto-imunes, como a artrite reumatoide, podem cursar 
desde casos assintomáticos até quadros clínicos de pericardite aguda, associada com DP. O 
hipotireoidismo, por sua vez, é uma endocrinopatia que pode apresentar em seu curso clínico 
derrame pericárdico como uma das complicações cardiovasculares da doença. No entanto, 
atualmente, dificilmente causa sintomatologia, sendo incomum o DP ser a primeira manifestação 
do hipotireoidismo. O diagnóstico é estabelecido a partir da clínica do indivíduo, que pode 
apresentar manifestações como dispneia, dor torácica, atrito pericárdico e outras queixas 
sistêmicas como edema (caso haja acometimento de câmaras direitas ocorrendo então uma 
regurgitação de todas as estruturas anteriores a elas) e também de exames complementares. Os 
exames subsidiários que auxiliam no diagnóstico consistem, principalmente, no ecocardiograma 
em que é possível avaliar a presença ou não de DP e quantificar a sua extensão, bem como 
guiar sua drenagem caso necessário. A radiografia de tórax auxilia em casos de acúmulo de 
líquido superior a 200 mL podendo evidenciar cardiomegalia. Outro exame que pode mostrar-
se alterado é o eletrocardiograma, representando baixa amplitude de complexo QRS. Caso o 
paciente tenha quadro que indique tamponamento cardíaco ou em casos assintomáticos mas com 
volume expressivo, a pericardiocentese está indicada, com propósito terapêutico e diagnóstico. 
Já a biópsia pericárdica é indicada em casos de pericardite persistente refratária ao tratamento 
clínico, sem diagnóstico definitivo estabelecido. Dessa forma, percebe-se a importância de 
avaliar de forma sistêmica o paciente com derrame pericárdico, considerando as múltiplas 
etiologias que podem manifestar essa condição e buscando fazer diagnósticos diferenciais para 
que seja estabelecida a real circunstância envolvida.
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A gravidez é um processo biológico que tem repercussões sociais, econômicas, emocionais, 
psicológicas e sexuais para a mulher. Durante este processo ocorre modificações hemodinâmicas, 
corroborando para o surgimento de alterações cardiovasculares. Nesse sentido, as cardiopatias 
são a maior causa de morte materna indireta no ciclo gravídico-puerperal, apesar de uma 
incidência de apenas 4,2% das gestações em todo país. Entre as cardiomiopatias, a Estenose 
da Valva Mitral (EM) destaca-se pela maior incidência e está intimamente relacionada com 
febre reumática nos países subdesenvolvidos. Este estudo possui como objetivo relacionar o 
desenvolvimento de Estenose Mitral durante a gestação, bem como, sinais clínicos, diagnóstico, 
tratamento e complicações. Com base nesses dados foi realizado um levantamento teórico 
através de artigos publicados nos últimos cinco anos nas bases de dados PubMed®, Scielo® e 
Google Acadêmico®. As principais modificações cardiovasculares durante a gestação se pautam 
na diminuição da resistência vascular sistêmica, da redução da pressão arterial, e um estado de 
hipercoagulabilidade que corrobora para o desenvolvimento de eventos tromboembólicos. Na 
EM há resistência ao fluxo sanguíneo através da valva mitral em razão do espessamento e da 
imobilidade dos folhetos valvares sendo fundamentalmente uma sequela reumática. Devido 
a essa restrição a abertura valvar ocorre a obstrução do fluxo sanguíneo elevando o gradiente 
diastólico entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Assim, os sintomas característicos são 
fadiga, dispneia, congestão pulmonar, arritmia paroxística supraventricular e fibrilação atrial, 
sendo que o primeiro sintoma pode ainda ser um fenômeno tromboembólico. O principal método 
diagnóstico é o Ecocardiograma (ECO) transtorácico permitindo uma avaliação detalhada da 
gravidade e ainda classifica o acometimento da estenose, auxiliando no tratamento. O tratamento 
da EM baseia-se na melhora dos sintomas, redução de possíveis eventos tromboembólicos e 
prevenção da recorrência da febre reumática envolvendo, assim, intervenções medicamentosas 
e, caso necessário, percutânea através da Valvuloplastia Mitral Percutânea por Cateter-Balão 
(VMCB). As principais complicações são a insuficiência cardíaca, arritmias, hospitalizações, 
parto prematuro, restrição do crescimento fetal e natimortos. Dessa forma, fica evidente a 
importância do diagnóstico e tratamento precoce da EM durante a gestação.
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A quantidade de pessoas com a comorbidade Diabete Mellitus (DM) tem crescido de forma 
extraordinária nos últimos vinte anos devido às mudanças do mundo industrializado e do estilo 
de vida (fatores de risco modificáveis). E, as expectativas são que esse crescimento torne-se 
ainda mais intenso nos próximos anos. As doenças vasculares, principalmente a aterosclerose 
são as principais causas de incapacidade e morte nos pacientes diabéticos. O objetivo geral 
deste trabalho é compreender os mecanismos que provocam a disfunção endotelial decorrente 
do Diabetes Mellitus, e levantar o quão importante é o controle dessa doença para reduzir a 
morbidez e mortalidade no paciente diabético. Diante de pesquisas do tipo revisão bibliográfica 
realizadas no segundo semestre de 2020, enquadrando-se na área da saúde e suas tecnologias do 
curso de Bacharelado em Medicina do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí (Unidavi). Como metodologia utilizou-se a pesquisa de literatura através de revisões 
bibliográficas no acervo de documentos EBSCO e Google Acadêmico. Encontrou-se entre os 
anos de 2010 a 2020 - com os descritores “diabetes mellitus”, “placas de ateroma”, “doença 
vascular” e “fator de risco”, 10 documentos, destes, três foram definidos como aporte teórico 
principal. Quanto aos resultados alcançados através da literatura descrita, foi comprovado que o 
Diabetes aumenta o risco de desenvolvimento da doença arterial coronária. As placas de ateroma 
são manifestações da aterosclerose caracterizadas pelo acúmulo focal de lipídios, hidratos de 
carbono, sangue e produtos sanguíneos, tecido fibroso e depósito de cálcio na camada íntima 
da artéria. São inúmeros os fatores de risco que predispõem o desenvolvimento da placa de 
ateroma, incluindo estresse, idade avançada, hipercolesterolemia, obesidade, radioterapia de 
cabeça e pescoço, tabagismo, sedentarismo, herança genética, além da hipertensão arterial e, 
principalmente, Diabetes Mellitus. A fisiopatologia da doença vascular no paciente diabético 
inclui defeitos no endotélio, célula muscular lisa vascular e função plaquetária. As alterações 
metabólicas que caracterizam o diabetes, como ácidos graxos livres, resistência insulínica e 
hiperglicemia, ativam mecanismos moleculares que provocam, entre outros, o incremento do 
estresse oxidativo; alterações de fatores de tradução intracelulares como proteína kinase C 
(PKC); diminuição da biodisponibilidade do óxido nítrico, com menor (ou sem) resposta da 
musculatura lisa aos fatores de relaxamento e ativação de receptores para produtos de glicação 
avançada (AGE). Além disso, a função plaquetária está alterada com incremento na produção 
de fatores pró-trombóticos criando a possibilidade de formação de trombos intravasculares. 
Todas estas alterações contribuem para os eventos celulares que provocam aterosclerose e 
posterior aumento de riscos de eventos cardiovasculares fatais que acontece nos pacientes com 
diabetes e aterosclerose. Assim, torna-se de extrema importância clínica o tratamento e controle 
do paciente portador de Diabetes Mellitus a fim de evitar o desenvolvimento de tais eventos 
cardiovasculares.
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Sabe-se que a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença complexa, multifatorial e que está 
presente em altas proporções em todo o mundo. A DM2 é caracterizada pela combinação de 
resistência à ação da insulina em tecidos periféricos, somado à incapacidade das células beta 
pancreáticas em secretar níveis adequados de insulina. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima-se que existam cerca de 422 milhões de adultos com Diabetes Mellitus 
no mundo e, destes, 370 milhões com DM2. Os sintomas, quando presentes, surgem de 
maneira gradativa e, muitas vezes, podem não ser percebidos pelos indivíduos acometidos, 
sendo que aproximadamente metade dos portadores da doença desconhecem sua condição. 
Diante deste cenário, o principal objetivo do presente trabalho trata-se de conscientizar futuros 
profissionais médicos sobre a importância do diagnóstico precoce da DM2 em nível de atenção 
primária. Para tal, realizou-se uma revisão narrativa da literatura durante o segundo semestre 
de 2020, por estudantes do curso de Bacharelado em Medicina, do Centro Universitário para 
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Como resultados da revisão bibliográfica 
levantada, observou-se aspectos epidemiológicos relevantes sobre a DM2 como: indivíduos que 
desenvolvem a doença geralmente possuem alguns fatores de risco genéticos: idade elevada - 
embora esteja crescendo os números de portadores da doença em pacientes mais jovens -; 
além de excesso de peso ou obesidade, dentre outros fatores precipitantes menos prevalentes. 
Ademais, ponderando-se aspectos importantes após o diagnóstico do DM2 faz-se considerações 
sobre o tratamento da condição, o qual envolve desde mudanças em estilo de vida - como uma 
alimentação balanceada e prática de atividades físicas - até o tratamento medicamentoso, com o 
uso de hipoglicemiantes orais e a instituição da insulinoterapia - a qual apresenta peculiaridades 
quanto a sua forma de administração e, consequentemente, possíveis problemas de adesão à 
terapêutica. Após tal explanação fica evidente que o diagnóstico precoce do DM2 torna-se 
imprescindível, uma vez que exerce papel fundamental na instituição do tratamento precoce e 
repercute na possibilidade de uma evolução controlada da doença e complicações mínimas na 
qualidade de vida dos pacientes afetados.
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Representando uma das mais frequentes complicações das IST de etiologia bacteriana, a Doença 
Inflamatória Pélvica (DIP) corresponde a uma das principais causas de internação hospitalar 
por dor abdominal em mulheres. Trata-se de uma infecção polimicrobiana do trato genital 
superior que frequentemente gera complicações significativas na saúde reprodutiva da mulher, 
como gestação ectópica, dor pélvica crônica e infertilidade tubária. O diagnóstico pode ser 
feito considerando-se a história clínica e o exame físico. Para o tratamento, a antibioticoterapia 
empírica deve ser instituído na suspeita do quadro, com o objetivo de exterminar os principais 
microrganismos responsáveis pela doença, sendo eles o Neisseria gonorrhoeae e a Chlamydia 
trachomatis. O principal objetivo é relembrar as características básicas do desenvolvimento 
da doença bem como salientar a importância de conhecer a sintomatologia e realizar o exame 
ginecológico com ênfase no toque vaginal como também no exame especular que é considerado 
parte importante para visualizar a cervicite - atentar-se a presença de pus, hiperemia, secreção 
acinzentada ou esverdeada com ou sem bolhas, identificar presença de odor, além de conhecer 
as principais linhas terapêuticas. Através da análise das bibliografias de pesquisa observou-se 
que a ascensão dos microorganismo da ectocérvice para a endocérvice afeta eventuais órgãos 
vizinhos levando a alterações morfológicas e posteriormente gerando inflamação na mucosa 
superficial e submucosa em seus respectivos sítios de atuação. Tem-se cuidado especial com 
mulheres em atividade sexual ativa, múltiplos parceiros, IST prévias ou atuais, mulheres com 
DIU, raça negra, tabagismo por fazerem parte do grupo de risco. Essa é uma pesquisa do tipo 
revisão bibliográfica desenvolvida no segundo semestre de 2020, do curso de Bacharelado em 
Medicina, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Os 
referidos materiais, publicados entre os anos de 2016 a 2020, foram encontrados em plataformas 
de busca de artigos científicos como Medline via PubMed, Medline via Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). A partir da realização deste estudo foi possível concluir 
que é necessário um maior conhecimento por parte dos médicos generalistas na atenção primária 
como também na especialidade ginecológica sobre as peculiaridades da Doença Inflamatória 
Pélvica e a necessidade de se estabelecer diagnósticos e condutas apropriadas e eficientes 
para que ocorra uma evolução favorável do quadro clínico e também diminuição de sequelas, 
principalmente infertilidade.
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O objetivo desta pesquisa foi realizar uma breve revisão de literatura sobre métodos de rastreio 
e diagnóstico do câncer de mama no Brasil. Utilizou-se como método a busca de dados 
epidemiológicos no Instituto Nacional de Câncer e análise bibliométrica de artigos publicados 
na atualizada base de dados Cochrane Library e no SciELO, valendo-se dos termos “Câncer de 
Mama, Rastreio e Exames”. Excetuando o câncer de pele não melanoma, o Câncer de Mama 
é o de maior prevalência entre as mulheres brasileiras. Os artigos buscavam analisar e avaliar 
aspectos relacionados aos métodos de rastreio do Câncer de Mama, incluindo a mamografia, 
o exame clínico das mamas e o autoexame, além de outros métodos por imagem. Identifica-se 
a importância do rastreio do Câncer de Mama e a sua influência no prognóstico da doença. Há 
controvérsias, entretanto, devido à falta de evidências que demonstrem efeitos do rastreamento 
mamográfico sobre a incidência de cânceres avançados. O sofrimento psíquico, incluindo 
ansiedade e incerteza, são efeitos colaterais da obtenção de resultados falso-positivos de exames. 
Ademais, os resultados corroboram a importância de práticas voltadas ao autoconhecimento 
da mulher, sobretudo, na lógica da prevenção e da promoção em saúde. As novas diretrizes 
nacionais são muito críticas quanto ao direcionamento dos exames, considerando faixa etária, 
histórico familiar e outros fatores. Então, considera-se que mais pesquisas sejam realizadas a 
fim de compreender um padrão de percepção das condutas médicas sobre o rastreio do Câncer 
de Mama, com vistas a implementar estratégias resolutivas e integrais que contribuam para a 
saúde e bem-estar das mulheres.
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As mudanças no estilo de vida observadas a partir da segunda metade do século XX e a adoção de 
comportamento sedentário contribuíram para o aumento de patologias crônicas como obesidade 
e hipertensão as quais encontram-se associados as alterações lipidicas e aumento de mortalidade 
por doencas arterioscleróticas. A dislipidemia afeta grande parcela da população e compreende 
a um problema de saúde pública cujo fator etiológico inclui causas primárias e secundárias. 
Dessa maneira, induzem a mudanças no perfil de lipoproteínas importantes no metabolismo 
e transporte dos lipídios endógenos ou exógenos relacionam-se com a fisiopatologia da 
dislipidemia e apresentam como manifestações clínicas as alterações laboratoriais de colesterol 
e triglicerídeos do paciente, além da própria clínica associada. O principal objetivo é relembrar 
as características básicas do desenvolvimento da doença bem como salientar a importância do 
diagnóstico precoce da dislipidemia em nível de atenção primária. Essa é uma pesquisa do tipo 
revisão bibliográfica desenvolvida no segundo semestre de 2020, do curso de Bacharelado em 
Medicina do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Os 
referidos materiais, publicados entre os anos de 2016 a 2020, foram encontrados em plataformas 
de busca de artigos científicos como Medline via PubMed, Medline via Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Através da análise das bibliografias de pesquisa observou-
se que existem diretrizes que recomendam investigação de rastreio com exames laboratoriais 
em determinadas idades em adultos, principalmente em pacientes que possuem alguma história 
familiar ou mesmo outros riscos para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além da 
compreensão da própria terapêutica, que inicialmente consiste em medidas não farmacológicas 
na qual apenas mudanças de hábitos de vida já podem ser suficientes, como alimentação, perda 
de peso corporal e prática de atividades físicas, bem como, cessar tabagismo e o consumo de 
bebidas alcoólicas. Embora possam parecer medidas simples, a dislipidemia carece de adesão, 
por possivelmente ser uma doença não sintomática em que o tratamento farmacológico muitas 
vezes precisa ser iniciado através do uso de estatinas. A partir da realização deste estudo foi 
possível concluir que é necessário o maior acompanhamento desses pacientes, aconselhando-os 
em relação a seus hábitos para que possam ter uma melhor qualidade de vida e assim reduzir a 
mortalidade por complicações cardiovasculares.

Palavras-chave: Dislipidemia. Hipercolesterolemia. Mudanças do Estilo de Vida.



RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

309

DOENÇA CARDIOVASCULAR ATEROSCLERÓTICA: UMA VISÃO GERAL

Henrique Krichenko Ledra
henrique.ledra@unidavi.edu.br

Gabrielle Amanda Tonet
gabrielle.tonet@unidavi.edu.br

Luiz Fernando Matias
luiz.matias@unidavi.edu.br

As doenças cardiovasculares apresentam elevadas morbidade e mortalidade, especialmente em 
países subdesenvolvidos. Entre as principais causas de mortalidade em todo o mundo encontra-
se a Doença Cardiovascular Aterosclerótica (DCA), principal causa da Doença Arterial 
Coronariana. O mecanismo fisiopatológico da Aterosclerose é atualmente bastante estudado, 
bem como a terapia envolvida no processo de saúde-doença. O objetivo a ser atingido é entender 
a epidemiologia, fisiopatologia, fatores de risco e complicações da doença cardiovascular 
aterosclerótica, bem como compreender o tratamento da dislipidemia como prevenção do 
processo aterosclerótico. O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura integrativa. Os 
artigos utilizados para a realização do trabalho foram publicados entre os anos de 2014 e 2020 e 
encontrados em três bases de dados: Cochrane, Researchgate e Medscape. Os termos utilizados 
para pesquisa foram: Aterosclerose, Dislipidemia e Infarto Agudo do Miocárdio. A morte súbita 
cardíaca como primeira manifestação da DCA atinge mais de 450 mil indivíduos por ano em 
todo o mundo, aproximadamente 75% dos Infartos Agudos do Miocárdio são causados pela 
ruptura da placa de ateroma. A Aterosclerose apresenta manifestações tanto crônicas quanto 
agudas, sendo uma das poucas doenças capazes de se manter “silenciosa” por tanto tempo, uma 
vez que pode começar a afetar artérias de pacientes já na segunda década de suas vidas e pode 
causar repercussões décadas depois. É causada por um processo que envolve, nessa ordem, lesão 
endotelial crônica, disfunção endotelial com o aumento da permeabilidade do tecido, ativação 
de macrófagos e recrutamento de células musculares lisas que juntas passam a englobar lipídios, 
por fim há a proliferação das células musculares lisas e produção de matriz extracelular dando 
fim ao processo de formação da placa aterosclerótica, desenvolvem sua própria microcirculação 
à medida que crescem, devido a migração e replicação endotelial. Os principais fatores de 
risco são Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e Dislipidemia, os dois primeiros 
responsáveis pela lesão primária do vaso e o segundo responsável por permitir a formação 
e o desenvolvimento da doença. As principais complicações são a Estenose (diminuição do 
lúmen arterial) e Trombose (fratura da capa da placa ou erosão superficial da íntima), ambos os 
mecanismos estão entre os principais responsáveis por Infarto Agudo do Miocárdio, Acidente 
Vascular Cerebral e Aneurisma. Atualmente existem diversos tratamentos para a Dislipidemia. 
A terapia nutricional é vista como o cerne da terapia não farmacológica, já o tratamento 
medicamentoso consiste na administração das Estatinas, Ezetimiba, Resinas, Fibratos, Ácido 
nicotínico (niacina), Ácidos graxos ômega 3 entre outros novos fármacos no mercado. Para 
indivíduos de alto e muito alto risco cardiovascular, sempre que possível e tolerado deve-se 
dar preferência para o uso de Estatina de alta intensidade ou ezetimiba associada à Estatina 
(Sinvastatina 40 mg ou outra Estatina com potência pelo menos equivalente).

Palavras-chave: Aterosclerose. Dislipidemia. Infarto Agudo do Miocárdio.
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Os currículos dos cursos de Medicina buscam a interdisciplinaridade e a integração entre 
diferentes componentes curriculares. No Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí (Unidavi) o curso embasou-se nas metodologias ativas de aprendizagem, o que 
favorece a integração entre as sessões tutoriais, o laboratório morfofuncional e os laboratórios 
de habilidades. Nessa temática, tem-se como objetivo relatar a experiência da elaboração de um 
acervo físico de lâminas patológicas baseado nas situações problemas das unidades curriculares 
do curso de Medicina da Unidavi. Relato de experiência: Por se tratar de um curso com 
surgimento em 2017 fez-se uma análise de todos os roteiros do laboratório morfofuncional que 
discutiriam lâminas patológicas e concomitantemente revisou-se também o que seria discutido 
nas sessões tutoriais. A partir de então, estabeleceu-se as alterações patológicas que constituiriam 
o acervo físico de lâminas patológicas. Posteriormente, por meio de convênio estabelecido 
com o Laboratório Anatomopatológico Serapião, as lâminas foram produzidas seguindo-se as 
rotinas padrões desse laboratório. De cada alteração patológica fez-se 10 lâminas em corte 
seriado, para que mais acadêmicos pudessem estudar a mesma alteração simultaneamente. 
Até o momento totalizaram-se 67 alterações patológicas. Ou seja, ao todo o acervo físico 
contempla 670 lâminas novas, feitas com exclusividade para as Situações Problemas discutidas 
nas sessões tutoriais. A Unidade Curricular Proliferação Celular da quarta fase do curso é a 
que contempla maior número de lâminas patológicas até o momento com um acervo de 31 
lâminas distintas. Seguida das Unidades Curriculares: Saúde da Mulher, Sexualidade Humana 
e Planejamento Familiar da quarta fase e Dor Abdominal, Diarreia, Vômito e Icterícia da quinta 
fase do curso com oito alterações patológicas distintas cada uma. Reflexão sobre a experiência: 
A elaboração de um acervo físico de lâminas patológicas que contextualiza-se de forma 
interdisciplinar dentro das Unidades Curriculares na formação do profissional médico tende a 
suprir lacunas descritas na literatura acerca do interesse pela especialidade e/ou relação com 
os serviços anatomopatológicos e interpretação dos laudos. Assim, a leitura das lâminas e sua 
interpretação em um contexto em que se relaciona com um problema real, em todos os âmbitos 
do desenvolvimento das alterações/doenças, produzem um aprendizado significativo pelo 
estudante. A experiência da elaboração de um acervo físico de lâminas patológicas possibilitou, 
desde o seu projeto, uma prática pedagógica voltada para a interdisciplinaridade no contexto 
da formação profissional médica, o que se faz necessária para uma aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Patologia. Práticas Interdisciplinares. Acervo Físico.
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Define-se como Emergência Hipertensiva a situação em que ocorre crise hipertensiva com 
concomitante lesão aguda em órgão-alvo colocando a vida do paciente em risco. Crise 
hipertensiva é definida como uma elevação acentuada da pressão arterial: pressão sistólica 
(PAS) igual ou acima de 180 mmHg e/ou diastólica (PAD) igual ou acima de 120 mmHg). 
Diferencia-se das Urgências Hipertensivas, situação em que também ocorre elevação acentuada 
da pressão arterial, porém sem manifestação aguda de lesão em órgão-alvo. As emergências 
hipertensivas consistem em condições que necessitam de diagnóstico e instituição de 
tratamento precoces nos centros de atendimento com objetivo de reduzir a extensão da lesão 
no órgão-alvo atingido. Considerando o cenário das emergências hipertensivas, este resumo 
busca estudar estas condições por meio de revisões de literatura, bem como compreender seu 
conceito, manifestações clínicas, tratamento direcionado às mesmas e possíveis complicações 
atribuídas às condições em que não foram instituídos tratamento rápido, eficaz e adequado. 
Para elucidar estes objetivos, pesquisou-se sobre a temática em bases de dados nacionais, 
diretrizes e livros de especialidade sobre o assunto. É imprescindível a coleta de detalhada 
história clínica do paciente por meio de anamnese completa com atenção à identificação de 
quadro prévio de hipertensão arterial, bem como de situações que podem causar elevação da 
pressão arterial, como fármacos e outras comorbidades. Exame físico cuidadoso do paciente e 
exames complementares pertinentes também são importantes, sendo o eletrocardiograma e o 
fundo de olho feitos rotineiramente. O fundo de olho pode evidenciar hemorragias e exsudatos 
algodonosos de retina e edema de papila; já o eletrocardiograma informa sobre doenças 
cardiovasculares decorrentes da hipertensão. Outros exames são também importantes com base 
na classificação de dano ao órgão-fim, sendo estes subdivididos em: encefalopatia hipertensiva, 
dissecção aguda de aorta, edema agudo de pulmão com falência ventricular esquerda, acidente 
vascular encefálico, síndrome coronariana aguda, eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Objetivando então 
prevenção e redução de dano ao órgão afetado deve ser instituído o tratamento do paciente: 
preferencialmente via endovenosa, buscando redução de 20 a 25% da pressão arterial média na 
primeira hora e, ao atingir valores de PAD de 110 mmHg devem-se manter estes níveis entre a 
segunda e sexta hora, exceto na dissecção aguda de aorta. Para o controle dos níveis pressóricos, 
o nitroprussiato de sódio é a opção mais utilizada. Nitroglicerina, Hidralazina, inibidores de 
enzima conversora do angiotensinogênio, beta-bloqueadores e diuréticos são outras opções 
terapêuticas. Conclui-se que as emergências hipertensivas necessitam de atendimento rápido e 
eficaz devido à gravidade e potencialidade de complicações. Assim, nota-se a indispensabilidade 
de novos estudos acerca do tema.

Palavras-chave: Emergências Hipertensivas. Órgãos-Alvo. Lesão.
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Cirurgia é o ramo da Medicina que se propõe a curar pelas mãos. Do grego: kheirourgia (kheiros, 
mão e ergon, obra). Durante milhares de anos as operações cirúrgicas eram sempre assustadoras, 
muitas vezes fatais e frequentemente infectadas. Nessa época pré-científica, pré-anestésica e pré-
antisséptica os procedimentos eram realizados apenas como último recurso e completamente 
diferentes da atualidade a qual possui técnicas cirúrgicas minimamente invasivas de alta precisão 
realizadas por robôs. Este estudo tem por objetivo descrever marcos históricos importantes que 
levaram à inovação da cirurgia e a consequente evolução de suas técnicas. Trata-se de um 
ensaio teórico da literatura, de natureza qualitativa, com publicações no período de 2015 a 
2019. As bases de dados utilizadas foram SciELO e Lilacs. Para a busca utilizou-se os seguintes 
termos: Cirurgia, técnica, tratamento cirúrgico. Em 6500 a. C ocorreu o primeiro procedimento 
cirúrgico aberto com evidências históricas de trepanação, que seria a realização de uma abertura 
no crânio para expor o cérebro, o qual é um tipo de mutilação sangrenta e dolorosa. Durante 
o século XIV, a maioria dos tratamentos cirúrgicos era realizada por cirurgiões-barbeiros com 
pouca formação e outros adeptos itinerantes da causa cirúrgica. Em 1510, Ambroise Paré propôs 
um método para o controle da hemorragia durante uma operação cirúrgica e a partir de 1880 
os cirurgiões começaram a experimentar dispositivos eletrificados que poderiam cauterizar. 
Joseph Lister, em 1860, defendeu a importância de evitar a ocorrência de infecção cirúrgica por 
meio de antissepsia. Já no controle da dor, William Thomas Green Morton foi o primeiro a usar 
o éter sulfúrico como anestésico durante uma intervenção cirúrgica. O próximo grande avanço 
ocorreu em 1934 com a introdução de um agente anestésico intravenoso, tiopental sódico, 
que se mostrou tolerável aos pacientes, devido a não ter ocasionado sensibilidade da árvore 
traqueobrônquica aos vapores anestésicos. A laparoscopia como ferramenta diagnóstica surgiu 
no século XX. Após 80 anos, ela começou a ser utilizada em carácter cirúrgico em procedimentos 
ginecológicos e em 1985 foi feita a primeira colecistectomia. Surgiu, assim, um novo conceito 
cirúrgico, menos invasivo e agressivo. No mesmo ano, houve a documentação da primeira 
biópsia de cérebro por meio da cirurgia robótica. Já em 2000, o robô Da Vinci foi aprovado 
para cirurgia laparoscópica. Nesta, o cirurgião fica no console na mesma sala de cirurgia em que 
está o paciente e os braços do robô. A visão deste profissional é tridimensional e superior à da 
laparoscopia. Os instrumentos são precisos e realizam movimentos semelhantes à mão humana, 
entretanto não há tremor e cansaço. Após toda evolução, os princípios de mínima invasão na 
integridade corporal, no traumatismo tissular e nas alterações da homeostase fisiológica foram 
alcançados.
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RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

313

GASTROSQUISE: ANÁLISE DE UMA MALFORMAÇÃO CONGÊNITA

Elizabeth Katherine Riboli
elizabethriboli@unidavi.edu.br

Julia Mioranza Malheiro
juliamalheiro@unidavi.edu.br

Marlou Cristine Ferreira Dalri
marlou@unidavi.edu.br

A Gastrosquise é uma anomalia congênita que ocorre devido o fechamento inadequado da parede 
abdominal, causando exteriorização de estruturas intra-abdominais, principalmente o intestino 
fetal. A incidência desta malformação vem aumentando nas últimas décadas em diversas 
populações, variando de 1 a 2 até 4 a 5 em 10.000 nascidos vivos. Ademais, a Gastrosquise 
pode ser classificada como simples, quando há somente intestino para fora da cavidade, ou 
complexa, quando há bexiga, útero, trompas, vesícula biliar, fígado, testículo, baço, ligamento 
redondo, entre outros. Normalmente esta é a única anormalidade encontrada no recém-nascido, 
com exceção de alterações intestinais como atresias e estenoses. A patogênese da doença 
ainda não é totalmente esclarecida, porém, algumas hipóteses tentam explicar a origem. O 
diagnóstico pré-natal é imprescindível e pode ser feito através da ultrassonografia morfológica 
entre a 18ª e 22ª semana de gestação, visto que o recém-nascido (RN) que nasce em ambiente 
preparado e equipado para lidar com sua patologia apresenta um prognóstico mais favorável. 
Neste trabalho buscou-se avaliar a taxa de anomalias congênitas (gastrosquise) em recém-
nascidos admitidos em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal em Santa Catarina e 
correlacionar com as variáveis do estudo para verificar fatores de risco. Esta pesquisa é do tipo 
observacional descritiva retrospectiva com abordagem quantitativa, onde foi realizada análise 
de prontuários dos recém-nascidos admitidos, entre 2010 e 2020, em uma UTI Neonatal de um 
hospital de referência de Santa Catarina. As anomalias congênitas, nesse caso a gastrosquise, 
foram identificadas através do registro nos prontuários da descrição do exame físico, resultados 
laboratoriais e laudos de imagem. As variáveis analisadas foram maternas (escolaridade, etnia, 
faixa etária, estado civil, número de filhos vivos, número de filhos mortos, tipo de gravidez, 
número de consultas pré-natal, tipo de parto, resultado de sorologias) e do recém nascido (idade 
gestacional, peso, sexo e índice de Apgar). Como resultados parciais foram encontrados um 
total de quatorze casos de gastrosquise, onde 09 são do sexo masculino, 10 eram RN de baixo 
peso (< 2500g), sendo que 11 RN nasceram via cesárea. Além disso, a maioria destas mães são 
primigestas e apresentavam sorologias negativas. Dessa forma, após a conclusão da pesquisa 
espera-se obter a taxa de recém-nascidos com Gastrosquise em uma UTI Neonatal, e pretende-
se a partir disso analisar e correlacionar com as variáveis do estudo e possíveis fatores de risco, 
havendo a possibilidade de estabelecer relações e dessa maneira orientar a população quanto a 
prevenção dessa condição. Uma vez que, a Gastrosquise possui consequências que podem ser 
graves tanto à saúde do neonato como afeta todo o entorno, família, sociedade e até mesmo o 
sistema de saúde.
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RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

314

HPV E SUA RELAÇÃO COM O CÂNCER DE COLO UTERINO

Maitê Scheidt Goedert
maite.goedert@unidavi.edu.br

Anna Louise Schlei
anna.schlei@unidavi.edu.br

O câncer de colo de útero é associado ao Papilomavírus Humano (HPV), uma Infecção 
Sexualmente Transmissível (IST) e que desenvolve lesões que podem evoluir para câncer. 
Esse é o terceiro tipo mais comum de câncer entre as mulheres. No Brasil, cerca de 16 mil 
são diagnosticadas por ano e dessas cinco mil morrem, o que significa uma morte a cada 90 
minutos. Essas doenças vêm acompanhadas de uma enorme carga emocional e psicológica, 
além de afetar toda a vida cotidiana das mulheres, física e financeiramente. Este quadro agrava-
se quando analisado o preconceito sobre os meios de prevenção existentes para homens e 
mulheres. Por meio dessa pesquisa buscou-se descrever e caracterizar o HPV e sua influência no 
desenvolvimento do câncer de colo de útero. Assim como apresentar os métodos de prevenção, 
os preconceitos existentes em torno deles e discorrer as consequências físicas, emocionais, 
psicológicas e financeiras dessa doença para as mulheres. Por meio de pesquisas busca-se 
compreender o que é o HPV e sua ligação com o câncer de colo de útero. As pesquisas foram 
realizadas na Internet, nos livros e artigos sobre o tema. É um assunto importante, porém faltam 
informações e atenção para tal, ficando visível no processo de fundamentação. O câncer do colo 
do útero, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção persistente por alguns 
tipos do Papilomavírus Humano (HPV). Existem mais de 15 tipos de HPV com potencial 
oncogênico destacando-se o HPV 16 e HPV 18, mas que podem ser prevenidos com o uso de 
vacinas e exames preventivos, como o Papanicolau, além do uso da ‘camisinha’ que protege 
do HPV e de outras ISTs, como a Aids. Observou-se que apesar da existência de medidas 
protetivas contra o HPV, a aderência a estas é muito baixa, visto que a vacina deve ser tomada 
antes da iniciação da vida sexual, o que pode causar um grande número de casos e a alta 
transmissão da doença. O câncer do colo do útero é uma doença de desenvolvimento lento, 
que pode não apresentar sintomas em fase inicial. Nos casos mais avançados pode evoluir para 
sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor 
abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais. Por fim, constatou-se que campanhas de 
conscientização como o Março Lilás e também aquelas que incentivem o uso de preservativos 
são de grande relevância no processo de diminuição do câncer de colo de útero e da HPV.
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Tem sido observado um movimento social pela humanização do parto e do nascimento no Brasil 
desde o final dos anos 80, com a crítica do modelo hegemônico hospitalocêntrico de atenção ao 
parto e ao nascimento. Esse movimento propõe diversas mudanças no modelo de atendimento 
ao parto hospitalar no Brasil, com base na proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
que entre as recomendações encontra-se o incentivo ao parto vaginal. A OMS preconiza que o 
total de partos cesáreos em um serviço de saúde seja de 15%, baseado no preceito de que apenas 
estes apresentam indicação precisa para tal cirurgia. No Brasil, esse índice alcança 55,5% e 
coloca o país na segunda posição no ranking de países com maior taxa de cesáreas no mundo, 
dado que se mostra contrário às propostas do movimento pela humanização do parto e do 
nascimento. Diante do contexto, este estudo tem como objetivo esclarecer o conceito do parto 
humanizado, seus benefícios e identificar condutas a serem adotadas por obstetras e enfermeiras 
obstetras na humanização ao parto. Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica de 
caráter explicativo e foram consultados artigos científicos publicados entre os anos de 2012 a 
2020, nas bases de dados Medline via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic 
Library Online (SciELO) e US National Library of Medicine - National Institutes of Health 
(Pubmed), assim como documentos do Ministério da Saúde. Utilizaram-se os descritores: 
parto, humanizado e cesárea. Por conseguinte, foi constatado que muitos profissionais resistem 
às mudanças de conduta para um atendimento humanizado ao parto, sendo necessário cursos 
sobre o tema na atenção básica e centros obstétricos. Ademais, a decisão sobre o tipo de parto 
mais adequado precisa ser compartilhada e discutida entre o médico, a gestante e sua família. O 
atendimento humanizado engloba a comunicação entre todos os envolvidos, onde o profissional 
deve informar a situação clínica da gestante e os riscos e benefícios presente em cada alternativa.

Palavras-chave: Parto. Humanizado. Cesárea.
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IDENTIFICAÇÃO E MANEJO DO PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL 
RESISTENTE

Pedro Henrique Miranda de Moura
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André Cezar
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Marcelo Vier Gambetta
marcelogambetta@unidavi.edu.br

A Hipertensão Arterial Resistente (HAR) é definida como a Pressão Arterial (PA) de consultório 
não controlada com níveis pressóricos sustentados 140 e/ou 90 mmHg, apesar do uso de três ou 
mais anti-hipertensivos em doses adequadas, incluindo-se preferencialmente um diurético, ou 
em uso de quatro ou mais medicamentos com controle pressórico. No Brasil, atinge 32,5% (36 
milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente 
para 50% das mortes por Doença Cardiovascular (DCV). Estudos populacionais estimam 
prevalência da HAR em 12% da população hipertensa. Dentro da HAR estão incluídos subgrupos 
de pacientes cuja PA é controlada com quatro ou mais medicamentos anti-hipertensivos - 
chamada de HAR controlada (HAR-C) ou HAR não controlada (HAR-NC), que caracteriza-se 
pela hipertensão refratária, esta é definida como a PA não controlada sob o uso de cinco ou 
mais anti-hipertensivos, e corresponde a cerca de 3,6% dos hipertensos resistentes. A HAR é 
mais prevalente em idosos, obesos e afrodescendentes, bem como em pacientes com hipertrofia 
ventricular esquerda, diabetes mellitus, nefropatia crônica, síndrome metabólica, elevada 
ingestão de álcool e/ou sal e sedentarismo. Identificado o paciente com níveis pressóricos 
anormais aferido em consultório deve-se encaminhar o paciente para a realização do MAPA. 
Se o MAPA estiver normal é descartado a hipótese diagnóstica de HAR e pensa em HA do 
jaleco branco, se exame alterado (PA média de vigília na MAPA > 135 x 85 mmHg) firma-se o 
diagnóstico de HAR. O prognóstico dos pacientes com HAR é relativamente ruim, visto que a 
patologia está relacionada a uma alta morbimortalidade cardiovasculares (CV), apresentando 
um risco 47% maior de desenvolver eventos CV quando comparados aos hipertensos em geral. 
No tocante à abordagem terapêutica há o tratamento não farmacológico, farmacológico e as 
terapias não intervencionistas . O tratamento objetiva detectar as causas do não controle e 
encontrar a melhor combinação de fármacos, visando o alcance das metas pressóricas com 
menor ocorrência de efeitos adversos e maior adesão. O presente estudo tem como objetivo 
auxiliar na identificação e manejo do paciente com HAR, bem como a evolução da doença 
e principais dificuldades no tratamento. Foi realizado através de uma revisão bibliográfica 
integrativa conduzida em artigos científicos publicados a partir de 2015 nas bases de dados 
como Medline e Pubmed, sendo excluídos manuais técnicos e teses, respeitando os critérios de 
elegibilidade.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Resistente. Níveis Pressóricos. Diuréticos.
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IMPORTÂNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS PARA O COMBATE DA 
DENGUE NO BRASIL
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Mark William Lopes
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Em território nacional, a dengue apresenta um histórico recorrente desde o século XIX tornan-
do-se na contemporaneidade uma doença de cunho endêmico, o que configura grande imbróglio 
para a saúde pública brasileira. Tal enfermidade, de gênero infeccioso viral, manifesta-se como 
uma doença febril aguda e tem como vetor principal o mosquito fêmea do Aedes Aegypti. Além 
disso, a dengue pode causar óbito quando atinge o quadro grave e apresenta complicações como 
acúmulo de líquidos, dificuldade respiratória, hemorragia grave ou insuficiência de órgãos, sen-
do chamado de dengue hemorrágica. Nota-se que a doença está presente em especial em regiões 
de clima tropicais e subtropicais, principalmente em áreas urbanas, sofrendo forte influência 
climática. Nesse sentido, observa-se a importância da adoção de medidas sanitárias estratégi-
cas que visem o controle da dengue no Brasil. O trabalho tem como objetivo geral descrever 
medidas sanitárias para prevenção e controle da dengue, visando a redução de morbidades em 
regiões brasileiras. Ainda, possui como objetivos específicos expor dados estatísticos da doença 
no Brasil, analisar formas de transmissão e manifestação da doença na população e descrever 
as medidas profiláticas conhecidas. Em relação à metodologia foram analisados dados estatís-
ticos das regiões brasileiras afetadas pela dengue e coletadas informações objetivas e técnicas 
a respeito da doença em guias de vigilância em saúde de órgãos oficiais e artigos científicos. 
Infere-se que é fundamental a obtenção das informações básicas referentes à doença pela socie-
dade e governantes estimulando o desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle. As-
sim, espera-se que a prática de medidas sanitárias cresça, contribuindo para a minimização da 
incidência e número de mortes pela dengue e do impacto econômico à saúde pública nacional.

Palavras-chave: Dengue. Medidas Sanitárias. Controle.
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IMUNIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS VACINAS
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No decorrer da História, infecções epidemiológicas passaram a conduzir pensamentos, atitudes 
e costumes socioculturais em paralelo aos respectivos graus de severidade. Fundamentalmente, 
quaisquer nações ou povoados do planeta buscam a permutação de sua saúde coletiva, desde 
as primeiras epidemias registradas até a Covid-19. Um povo deve atribuir as precauções que 
acredita serem eficazes para a proteção de seus membros. Nesse contexto, vertentes científicas 
descobriram e otimizaram o poder das vacinas, atenuando o impacto devastador de tais moléstias. 
Concomitantemente, apesar de todos os avanços e provas científicas emolduradas nas gerações 
passadas, é sempre atual e imprescindível tanto elucidar a importância desta medida preventiva, 
quanto garantir sua eficácia e segurança. Neste trabalho busca-se relacionar a relevância 
histórica e contemporânea da vacina em seu aspecto sanitário e cultural, fundamentando-se 
sempre no conceito de sociedade formada por seres biopsicossociais, que possuem crenças, 
dogmas, éticas e pensamentos próprios. Busca-se salientar e entender melhor a importância das 
vacinas, tendo em vista as epidemias e pandemias. Percebe-se que a história do mundo também 
é contada pela história das grandes doenças que assolaram a sua população e sua prevenção, 
ou a falta dela, e, nesse sentido, está a importância das vacinas. Essa pesquisa foi realizada por 
meio da leitura de artigos alusivos ao tema, sites da Internet e outros trabalhos que abordam o 
assunto. Ainda, foram utilizadas observações quanto à vivência da atual pandemia da Covid-19, 
na qual houve como foco entender como esse mecanismo (vacina) pode mudar o rumo de uma 
epidemia/pandemia, trazendo perspectivas mais otimistas. Infere-se que não existem razões 
para duvidar da eficiência das vacinas, tendo em vista que passam por longos processos de 
pesquisa e aprovação, e são uma das mais importantes ferramentas na contenção de epidemias 
e pandemias.

Palavras-chave: Vacina. Imunização e Segurança. Epidemias.
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INCIDÊNCIA DE AIDS ENTRE IDOSOS
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Elaine Cristina Neves
Elaine.neves@unidavi.edu.br

Com casos descritos pela primeira vez há mais de 35 anos, a AIDS ou Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida representa o estágio mais avançado da infecção pelo HIV - Vírus 
da Imunodeficiência Humana. Tal doença ficou conhecida como a pior doença epidêmica do 
século XX e, atualmente, atinge aproximadamente 35 milhões de pessoas. Paralelamente, é 
notório mundialmente o fenômeno de envelhecimento populacional, uma associação entre a 
queda nas taxas de fecundidade e o aumento da longevidade. Assim, o principal objetivo do 
trabalho é analisar e descrever a ocorrência da AIDS dentre a população idosa. Este trabalho foi 
elaborado por meio da revisão e estudo de vários artigos, a fim de abranger aspectos relacionados 
ao objetivo. Além disso, foram utilizados dados da Organização Pan-Americana de Saúde e 
literatura específica de Geriatria e Gerontologia. Com o processo da mudança na composição 
populacional surgem consequências sociais, culturais e epidemiológicas. Além disso, a evolução 
cultural e o maior acesso a informações, com maior conscientização e esclarecimento entre os 
idosos podem colaborar com esse contexto. Dentre essas modificações incluem-se as mudanças 
pertinentes à sexualidade, da desmistificação de que isso não interessa aos idosos. Informações 
como essas indicam que os idosos estão cada vez mais capazes de manter sua integridade, mas, 
ao mesmo tempo, fica notório o fato de que essas pessoas não estão livres da possibilidade 
de adquirir doenças sexo-veiculadas, entre as quais a AIDS. A suposição de que os idosos 
estão menos expostos a esta síndrome e o fato de muitos deles não apresentarem sintomas nos 
períodos iniciais da doença podem culminar em diagnósticos tardios, ou somente diante de 
suas complicações estabelecidas. A literatura atual alerta os profissionais para a pouca atenção 
que tem sido disponibilizada, não só aos idosos que adoecem de AIDS na terceira idade, mas 
também aos que adquiriram AIDS na idade adulta e que atualmente envelhecem. A partir disso, 
é importante a conscientização dos profissionais de saúde acerca da problemática, além da 
disponibilização de medicamentos e informações sobre o assunto.

Palavras-chave: Idosos. AIDS. Sexualidade.
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INCIDÊNCIA DE CARDIOMIOPATIA DE ESTRESSE DURANTE A PANDEMIA DE 
SARS-COV-2
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A história da humanidade tem sido marcada por diferentes ondas de impacto revolucionário, 
sendo elas positivas e negativas para o seu desenvolvimento. As ondas positivas, de 
desenvolvimento evolutivo, são identificadas pela expansão populacional da humanidade em 
três momentos caracterizados pelo surgimento da revolução agrícola (1ª onda), permitindo 
ao homem deixar de ser nômade; pela revolução industrial (2º onda), a qual ampliou os 
sistemas de produção e consumo em massa, e, pela revolução informacional (3ª onda), o que 
tem repercutido na conformação de uma dinâmica pós-moderna fundamentada em dinâmicas 
cada vez mais fluidas. Por outro lado, as ondas negativas, de desenvolvimento involutivo, 
são marcadas por momentos de forte contração na dinâmica biogeográfica humana ocorrendo 
tanto por causas bélicas como por causas de pragas epidêmicas, com fortes consequências 
no colapso demográfico e nas dinâmicas sócio-político-econômicas. Na véspera de 2020, no 
dia 31 de dezembro de 2019, a China alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre 
vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan. Uma semana depois as autoridades chinesas 
confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus, posteriormente nomeado 
de SARS-CoV-2, responsável por causar a doença Covid-19. No fim de janeiro, o surto da 
doença já havia se espalhado constituindo uma emergência internacional e em 11 de março 
de 2020, a Covid-19 foi considerada pela OMS como uma pandemia levando a repercussões 
nas dinâmicas sócio-político-econômicas. O estresse denota o estado gerado pela percepção 
de estímulos que provocam excitação emocional e, ao perturbarem a homeostasia, acarretam 
na secreção aumentada de adrenalina, produzindo manifestações sistêmicas, com distúrbios 
fisiológicos e psicológicos. Cardiomiopatia de estresse ou Síndrome de Takotsubo (ST) é uma 
desordem aguda e reversível do coração, caracterizado por disfunção ventricular esquerda. 
O nome Takotsubo faz referência a um vaso-armadilha (“tsubo”) usualmente empregado por 
pescadores para captura de polvos (“tako”). Ainda de etiologia desconhecida a ST tem como 
teoria mais bem aceita um aumento da estimulação simpática exagerada, sendo este o fator 
central na fisiopatologia. Na maioria dos casos, a apresentação é precedida por uma condição 
física ou emocionalmente estressante. Um estudo de coorte retrospectivo publicado no Journal 
of the American Medical Association (JAMA) os autores demonstram um aumento significativo 
na incidência de cardiomiopatia de estresse durante o período COVID-19, com proporção de 
incidência, 7,8%, comparado com os períodos prévios à pandemia.

Palavras-chave: Cardiomiopatia de Estresse. SARS-CoV-2. Síndrome de Takotsubo.
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES 
ONCOLÓGICOS
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Pacientes oncológicos são afetados biopsicossocialmente, tanto pela neoplasia maligna quanto 
pelos efeitos do tratamento ao qual são submetidos, o que pode resultar em alterações negativas 
da qualidade de vida. Nesse contexto, tem-se como objetivo identificar e descrever instrumentos 
utilizados para avaliar qualidade de vida de pacientes oncológicos. O estudo caracteriza-
se como revisão descritiva da literatura. Utilizou-se como fonte de busca as bases de dados 
Pubmed® e Google acadêmico®. Até o presente momento (outubro 2020) foram identificados 
cinco instrumentos aplicados em hospitais e clínicas a pacientes oncológicos: FAMCARE-
patient scale, que enfatiza a ótica dos pacientes oncológicos frente aos cuidados paliativos 
oferecidos pelos profissionais da equipe de saúde responsáveis por esse acompanhamento ao 
considerar fatores como função emocional, social, relação familiar e sintomas; FACT-H & N 
(Functional Assessment of Cancer Therapy - Head & Neck cancer), que apresenta uma visão 
mais integral do paciente, uma vez que considera variados fatores relacionados ao indivíduo 
em um espectro mais abrangente tais como desempenho físico e funcional, função emocional, 
qualidade de vida em geral, impacto financeiro e sintomas; UW-QOL (University of Washington 
Quality of Life Questionnaire), EORTC QLQ-C30 (European Organization for Research and 
Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30)/ EORTC QLQ-H e N35 (European 
Organization for Research and Treatment of Cancer - Quality of Life Questionnaire - Head 
and Neck Cancer Module 35), que são voltados para análise em pacientes com câncer de 
cabeça e pescoço. Dessa forma, se assemelham em analisar desempenho físico e funcional, 
função cognitiva, emocional e social, sintomas, qualidade de vida em geral, relação familiar, 
saliva espessa e deglutição, e são discrepantes ao averiguar sabor e apetite respectivamente e 
HADS (Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão), direcionada para a observação do perfil 
psicossocial, apesar de também averiguar sobre características fisiológicas do paciente. As 
neoplasias malignas podem se relacionar às diferentes células humanas e o tipo de tratamento 
e a gravidade do diagnóstico estão envolvidos na qualidade de vida dos indivíduos. Neste 
sentido, os instrumentos, pelos itens que avaliam, podem ser ferramentas muito importantes 
para o estabelecimento de condutas profissionais, bem como para políticas públicas voltadas 
para o ajuste de demanda específica considerando os aspectos biopsicossociais. Sugere-se, 
ainda, a validação dos instrumentos considerando os diferentes idiomas e culturas em diferentes 
países, especialmente os subdesenvolvidos ou em desenvolvimento devido ao seu impacto. 
Nas próximas etapas do presente estudo todos os instrumentos que já foram, e ainda serão 
identificados e descritos, serão analisados criticamente em todos os seus aspectos considerando 
validação e/ou sua utilização no Brasil.

Palavras-chave: Instrumentos. Qualidade de Vida. Câncer.
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A Colelitíase, popularmente conhecida como Pedra na Vesícula, representa a doença mais 
comum do trato biliar e uma das mais prevalentes do aparelho digestivo, sendo a condição 
cirúrgica abdominal mais comum no doente idoso. A alteração da bile é o principal fator de 
formação dos cálculos biliares, quando ocorre um desarranjo entre os elementos da bile ela se 
torna hipersaturada e pode predispor a formação de cálculos. Em contrapartida, em relação ao 
tratamento cirúrgico a ser instituído em situações de necessidade de retirada da vesícula biliar, 
ainda existem ambiguidades entre a aplicação do método tradicional - a Laparotomia; ou a 
videocirurgia - através da técnica de Laparoscopia. Dessa forma, considerando-se o aumento 
da incidência de patologias ligadas às vias biliares devido ao crescimento de fatores de risco 
conhecidos como a obesidade e o aumento da expectativa de vida e da carência de dados 
epidemiológicos populacionais, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de conhecer 
o perfil epidemiológico dos pacientes submetidos à Colecistectomia. Para tal, a realização 
da investigação sobre o perfil epidemiológico dos pacientes submetidos à Colecistectomia 
Laparotômica e Laparoscópica foi feita uma revisão narrativa da literatura utilizando-se as 
seguintes palavras-chave: “Cholecystectomy” and “Laparotomy” and “Laparoscopy” and 
“Epidemiology” nas bases de dados: Google Acadêmico e PubMed. Nesta pesquisa houve 
restrição de idioma: inglês e português e não houve restrição quanto ao ano de publicação. Como 
critérios de inclusão têm-se os artigos que abordassem: pacientes submetidos à Colecistectomia. 
Dessa forma, fez-se a revisão de 05 artigos relevantes ao tema. No Brasil, no ano de 2019, foram 
realizadas 225.666 Colecistectomias entre Laparotomias e Laparoscopias. Diante da pesquisa 
ficou evidente que a etiologia dos cálculos biliares é decorrente da interação entre causas 
genéticas e ambientais, tendo os principais fatores de risco resumidos no mnemônico “5Fs”: Fat 
(obesidade), Female (sexo feminino), Fertility (idade fértil), Family (antecedentes familiares) 
e Forty (idade acima de 40 anos). A suspeita de litíase biliar ocorre mediante manifestação da 
cólica biliar, porém 70% dos pacientes são assintomáticos, sendo diagnosticados como achado 
incidental durante exames de imagem solicitados por outro motivo. Uma vez diagnosticada, o 
tratamento padrão ouro para patologias ligadas às vias biliares e suas complicações mostrou ser 
a Colecistectomia Laparoscópica. Enfatiza-se que tal constatação está associada às repercussões 
de ambos os procedimentos, onde a videocirurgia substitui a cirurgia aberta, por ser menos 
traumática, reduzir o tempo de recuperação e ser esteticamente mais agradável ao paciente. 
Por fim, evidenciou-se que, de fato, os procedimentos de Colecistectomia apresentam aumento 
da prevalência relacionada à obesidade, sexo feminino, idade fértil, antecedentes familiares e 
idade acima de 40 anos, conforme o predito na literatura.

Palavras-chave: Colecistectomia. Laparotomia. Laparoscopia.
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ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA: APRESENTAÇÃO CLÍNICA, DIAGNÓSTICO 
E TRATAMENTO
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Atualmente, o aumento da expectativa de vida se encontra relacionada à prevalência de 
doenças características do envelhecimento. Logo, observa-se um aumento no número de casos 
de cardiopatias, hipertensão, dislipidemias e distúrbios de coagulação, cujas enfermidades 
contemplam alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento do quadro de abdome agudo 
isquêmico intestinal. A Isquemia Mesentérica Aguda (IMA) apresenta-se como uma emergência 
cirúrgica grave que pode ser fatal, uma vez que apresenta difícil diagnóstico precoce. Este 
trabalho tem como objetivos identificar as principais etiologias da IMA; descrever sua 
apresentação clínica, diagnóstico e, também, tratamento. Trata-se de uma revisão bibliográfica 
dos últimos cinco anos utilizando-se as seguintes palavras- chave: “acute mesenteric ischemia” 
nas bases de dados: PubMed® e Google Acadêmico®, nos idiomas português e inglês e, 
também, em livros. Convencionalmente, a IMA é estratificada em quatro grupos de acordo com 
a sua etiologia: embolia arterial, trombose arterial, trombose venosa mesentérica e isquemia 
mesentérica não oclusiva. As principais causas de obstrução arterial aguda incluem aterosclerose 
grave (geralmente proeminente na origem das veias mesentéricas), aneurisma aórtico, estado 
hipercoagulável, uso de contraceptivo oral e embolização de vegetações cardíacas ou ateromas 
aórticos. Os sinais físicos da IMA assemelham-se aos de outras emergências abdominais, 
inclusive da apendicite aguda, úlcera perfurada e colecistite aguda, tendo como sintoma clássico 
inicial a dor abdominal súbita e intensa a qual não está condizente com os achados do exame 
físico, por vezes acompanhada de náusea, vômito, diarreia ou fezes melanóticas. O diagnóstico 
deve ser suspeitado em pacientes que se apresentem com queixas de dor abdominal intensa de 
instalação súbita, portadores de fibrilação atrial, patologia valvular cardíaca ou doença arterial 
sintomática. O diagnóstico definitivo de uma IMA oclusivo é feito após demonstração da 
oclusão mesentérica, documentada por exames de imagem. Após identificação da IMA deve-
se realizar ressuscitação de fluido imediatamente, assim como administração de antibióticos 
de amplo espectro. Se não houverem contra-indicações os pacientes também devem ser 
anticoagulados com heparina não fracionada intravenosa. A Laparotomia, intervenção cirúrgica, 
deve ser realizada quando os achados físicos forem compatíveis com peritonite, tendo como 
objetivo restabelecer o suprimento de sangue ao intestino isquêmico, ressecção de todas as 
regiões inviáveis e preservação do intestino viável. Dessa forma, o presente trabalho contribui 
para a literatura, considerando que estudos elucidativos sobre as características clínicas dessa 
condição, especialmente os sinais iniciais e a conduta da doença, fornecem suporte científico 
aos profissionais que atuam nesse cenário.

Palavras-chave: Abdome Agudo. Isquemia Mesentérica Aguda. Diagnóstico Precoce.
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LINFONODOMEGALIA NA CRIANÇA: QUANDO SUSPEITAR DE MALIGNIDADE 
NA PRÁTICA CLÍNICA

Eduarda Vargas Previate Szenczuk
eduarda.previate@unidavi.edu.br

Amanda Duarte Prim
amanda.prim@unidavi.edu.br

Marcela Weber Pasa
marcela.pasa@unidavi.edu.br

Os linfonodos são estruturas de defesa que contêm células envolvidas na imunidade celular 
e humoral. São os locais onde ocorrem muitas interações entre as células do sistema 
imunológico e os antígenos. O aumento do tamanho dos gânglios é uma manifestação clínica 
frequente em doenças infecciosas, autoimunes, hematológicas e neoplásicas. Na infância, a 
resposta hiperplásica do linfonodo tende a ser mais imediata e intensa que no adulto. Neste 
contexto, é importante o clínico ou pediatra abordar corretamente o paciente que apresenta 
linfonodomegalia, considerando que nem todos os linfonodos palpáveis estão aumentados por 
doença maligna e que a maioria deles são secundários a etiologia benigna. O principal objetivo 
é expor o desafio clínico na identificação dos casos de risco para doenças malignas ou graves ao 
identificar linfadenomegalia na criança, bem como sua abordagem. Essa é uma pesquisa do tipo 
revisão bibliográfica desenvolvida no segundo semestre de 2020 no curso de Bacharelado em 
Medicina, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Os 
referidos materiais, publicados entre 2016 a 2020, foram encontrados em plataformas de pesquisa 
de artigos científicos como Google Acadêmico, Medline via PubMed e Scientific Electronic 
Library Online (Scielo). Os termos utilizados para pesquisa foram: linfonodomegalia, criança, 
infância e malignidade. De acordo com a análise das bibliografias de pesquisa observou-se que 
no público pediátrico (2-10 anos) geralmente os linfonodos normais são maiores em tamanho, 
e aqueles > 2-3 cm são usualmente sugestivos de malignidade, sendo que as linfonodomegalias 
generalizadas representam 25% dos casos e, geralmente, estão relacionadas a infecções, doenças 
autoimunes e neoplasias malignas. Na história e no exame físico destaca-se quatro elementos 
fundamentais: idade do paciente, tempo de duração, localização e suas características à 
palpação. Esses quatro elementos da observação clínica são de importância crucial e permitem, 
na maioria das vezes, classificar as massas cervicais em três grandes grupos: inflamatórias ou 
infecciosas, alterações de desenvolvimento, ou adquiridas e neoplasias. A malignidade é mais 
provável naqueles linfonodos que estão rapidamente aumentados de tamanho, naqueles com 
consistência firme ou que são confluentes e fixos, e nos localizados na região supraclavicular. 
Além disso, a presença de sinais e sintomas constitucionais sugestivos de doença sistêmica 
e presença de hepatoesplenomegalia e manifestações hemorrágicas devem ser consideradas 
como fortes preditores de malignidade. A despeito da elevada taxa de mortalidade advinda 
do câncer, em qualquer faixa etária, o conhecimento da correta abordagem propedêutica das 
linfonodomegalias se faz necessário. Assim, a baixa prevalência de linfonodomegalia de origem 
maligna no público infantil não dispensa uma abordagem sistemática e criteriosa por parte do 
médico para firmar um diagnóstico precoce.

Palavras-chave: Linfonodomegalia. Infância. Malignidade.
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MALÁRIA E SEUS EFEITOS NA REGIÃO NORTE
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A Malária é uma doença endêmica causada pelo parasita do gênero plasmodium. Existem cinco 
parasitas que causam a doença em humanos, sendo que dois deles, o P. Falciparum e o P. 
Vivax apresentam a maior ameaça. O P. Vivax é o parasita predominante no Novo Mundo, 
representando 74,1% dos casos de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). O 
trabalho tem como objetivo geral analisar a influência da Malária na região Amazônica tendo 
em mente que não representa uma distribuição homogênea, tendo focos em certos locais. Ainda, 
possui como objetivos específicos entender os métodos de combate públicos à Malária nesta 
região, englobando políticas de prevenção e medicamentosas. Este trabalho foi realizado via 
leitura e interpretação de artigos buscando entender o impacto da Malária na Região Norte do 
Brasil. Para isso, foram coletados dados do Datasus sobre o índice de internação e de óbito 
hospitalar de Malária na Região Norte. O ano de 2013 foi utilizado como parâmetro de início 
da coleta dos dados e o ano de 2019 como o ano final da coleta. A Malária acontece quase que 
inteiramente na Região Norte, onde os sistemas de saúde são menos resistentes às mudanças. 
Outro fator percebido na pesquisa é a redução dos esforços de contenção da doença quando 
acontece a diminuição de casos, como visto no aumento de casos em 2016 e 2017, após quase 10 
anos de redução dos casos. Como maior política pública para o combate da Malária na Região 
Amazônica se encontra o Dia Mundial de Combate da Malária, quando ocorrem programas de 
conscientização da população e capacitação de profissionais, como o programa de 2017 “Brasil 
sem Malária”.

Palavras-chave: Malária. Prevenção. Amazônia.
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MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS GASTROINTESTINAIS: UMA ANÁLISE DA 
INCIDÊNCIA E DOS FATORES DE RISCO

Julia Mioranza Malheiro
juliamalheiro@unidavi.edu.br

Paola de Lima
paola.lima@unidavi.edu.br

Marcela Weber Pasa
marcelapasa.med@gmail.com

As malformações congênitas podem ser definidas como maiores, se tiverem repercussão 
estética ou clínica, ou menores, se não acarretarem problemas relevantes ao paciente. Além 
disso, são caracterizadas como anormalidades do desenvolvimento fetal, apresentando origem 
embrionária com etiologia associada a fatores ambientais e/ou genéticos. Ademais, apresentam 
alto índice de morbidade e mortalidade, especialmente nos últimos anos. As malformações 
congênitas se tornaram a segunda causa mais prevalente de mortalidade infantil no Brasil, 
sendo que, em países desenvolvidos são a maior causa de incapacidade e morte infantil. Dessa 
forma, este estudo tem como objetivo identificar a prevalência e os principais fatores de risco 
das malformações congênitas gastrointestinais. Este estudo realiza uma revisão bibliográfica 
nas bases de dados Scielo, Science Direct e Google Scholar, do período de 2015 a 2020 e como 
descritores foram utilizados: ‘malformações’, ‘congênitas’, ‘gastrointestinal’. Como resultado 
obteve-se que entre as principais malformações congênitas do trato gastrointestinal destaca-se a 
atresia e estenose esofágica como a mais prevalente, variando de 2 a 4 em cada 10.000 nascidos 
vivos. Outras malformações relevantes são: estenose hipertrófica de piloro, estenose e atresia 
duodenal, atresia biliar extrahepática, divertículo ileal congênito, megacólon congênito, ânus 
imperfurado, estenose anal, agenesia anorretal e atresia membranosa de ânus. Essas doenças, 
assim como outras anomalias fetais apresentam fatores de risco multifatorial englobando aspectos 
genéticos e ambientais. Dentre os riscos ambientais estudos destacam o uso indiscriminado 
de agrotóxicos, tabagismo, alcoolismo, drogas ilícitas, medicamentos, comorbidades maternas 
(diabetes mellitus, hipotireoidismo, doenças psiquiátricas, toxoplasmose), materna limítrofe 
(<18 anos ou > 35 anos). Dessa forma, ressalta-se a importância da divulgação ampla dos fatores 
de risco para que se possa conscientizar a população acerca da etiologia das malformações 
congênitas do trato gastrointestinal, visto que podem acarretar consequências desastrosas para 
o feto.

Palavras-chave: Malformações Congênitas. Trato Gastrointestinal. Fator de Risco.
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MALFORMAÇÕES DA PAREDE ABDOMINAL ANTERIOR: UMA REVISÃO 
ANATOMOFUNCIONAL
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As malformações congênitas da parede abdominal anterior são anormalidades do 
desenvolvimento fetal, constituídas de alterações estruturais e/ou funcionais. Atualmente, 
considerando os prejuízos ao bem-estar físico, intelectual ou social dos pacientes acometidos, 
as malformações congênitas representam grande causa de morbidade e também mortalidade 
de recém-nascidos (RN) em todo o mundo. Este estudo realiza uma revisão bibliográfica nas 
bases de dados SciELO, Science Direct e Google Scholar, no período de 2015 a 2020, acerca 
dos aspectos anatomofuncionais das malformações da parede abdominal anterior. Como 
descritores foram utilizados: ‘malformações’, ‘congênitas’, ‘parede abdominal’. Constatou-se 
que tais anomalias representam um grupo de patologias, entretanto, pode-se destacar como 
mais prevalentes a onfalocele e a gastrosquise. A onfalocele ocorre em aproximadamente 01 
para cada 04 mil nascidos vivos e se apresenta como um defeito da parede abdominal anterior 
em que há herniação do conteúdo abdominal com encapsulamento pelo peritônio parietal. 
Essa condição pode se apresentar com tamanho variável e tem localização direta com cordão 
umbilical, contendo alças intestinais e às vezes outros órgãos como parte do fígado. Já a 
gastrosquise tem incidência de 02 a 05 casos a cada 10 mil nascidos vivos e constitui-se como 
um defeito abdominal paraumbilical, geralmente a direita, que assim como na onfalocele resulta 
em uma herniação do conteúdo abdominal. Porém, neste caso, o cordão umbilical não apresenta 
alterações na sua inserção e as vísceras se encontram sem qualquer proteção peritoneal, em 
contato direto com o líquido amniótico, cobertas apenas pelo peritônio visceral. Dessa maneira, 
dependendo do grau da malformação, essas patologias podem requerer intervenções cirúrgicas 
específicas - muitas delas de grande porte e logo nos primeiros dias de vida, com atendimento 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e demais cuidados multidisciplinares, com 
consequente tempo de internação prolongado, além de possíveis danos irreversíveis para o RN. 
Além disso, mesmo antes do nascimento muitos RNs apresentam restrição de crescimento e 
percebe-se uma prevalência maior de nascimentos prematuros e com baixo índice de Apgar, 
e com isso a mortalidade é ainda maior. Portanto, ressalta-se a importância de realizar um 
diagnóstico precoce ainda no período fetal através da ultrassonografia morfológica. As crianças 
que apresentam anomalias congênitas de parede abdominal devem ser atendidas em centros 
estruturados para que recebam suporte de qualidade logo nos primeiros minutos de vida. Além 
disso, é essencial que a família esteja preparada para o nascimento de um RN que necessitará 
de cuidados especiais.

Palavras-chave: Malformações Congênitas. Parede Abdominal. Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatal.
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MULHERES NA CIÊNCIA: UM ESTUDO DE SUAS DESCOBERTAS E AS DIFÍCEIS 
CONDIÇÕES SOCIAIS QUE AS RODEAVAM, IMPOSSIBILITANDO O SEU 
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As descobertas científicas são de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade, 
pois possibilitaram diversas mudanças e avanços para o homem, que mudaram grandemente a 
nossa forma de vida. Como exemplo, pode-se salientar a descoberta de novos medicamentos 
e antibióticos, do plástico, fertilizantes e isótopos radioativos. Muitos nomes estão ligados a 
diversas destas descobertas, mas raramente são de mulheres. Alguns desses raros nomes são os 
de Lise Meitner, austríaca que descobriu a fissão nuclear e os elementos Protactínio e Meitnério; 
Marie Curie, polonesa descobridora dos elementos Polônio, Rádio e Curio; Marguerite Perey, 
francesa que descobriu sozinha o elemento Frâncio; Jocelyn Bell, britânica descobridora dos 
pulsares ou Mina Fleming, escocesa que catalogou mais de 10 mil estrelas, descobriu outras dez 
novas, 52 nebulosas e 310 estrelas variáveis. Apesar de seus grandes feitos as mulheres muitas 
vezes ficaram de lado na história da ciência, sendo desmotivadas, desacreditadas e vítimas 
de preconceito. Como evidência deste fenômeno pode-se citar o fato de que das 950 pessoas 
que foram laureadas com um Prêmio Nobel, apenas 53 delas são mulheres. Essa pesquisa, em 
desenvolvimento, tem como objetivo levar até as pessoas o conhecimento sobre estas cientistas 
e suas descobertas, como também o modo como eram tratadas no contexto de sua época, e a 
injustiça que tiveram que passar trabalhando pela ciência. É importante demonstrar como este 
comportamento acabou prejudicando-as e limitou o seu reconhecimento na árdua tarefa de 
ajudar a Ciência, que de acordo com o pensador Júlio Verne (1889, p. 19): “se compõe de erros 
que, por sua vez, são os passos até a verdade”.

Palavras-chave: Sociedade e Cultura. História da Ciência. Mulheres na Ciência.
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NARCOLEPSIA: UM TRANSTORNO DO SONO INCONTROLÁVEL
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O sono é um estágio fisiológico cíclico reconhecido pela diminuição reversível do nível de 
consciência. Possui funções reparadora, conservadora de energia, protetora e na melhora do 
sistema imunológico, que contribuem para o bem-estar físico, psíquico e social dos indivíduos. 
É regulado por diversos mecanismos básicos, e quando esses sistemas param de funcionar de 
maneira correta ocorrem os transtornos do sono. O sono humano é constituído por dois estágios 
fisiológicos principais: sono não REM, que é o mais lento, e o sono REM, considerado o sono 
reparador onde acontecem os movimentos rápidos dos olhos. Segundo o DSM-V, a narcolepsia 
é um dos transtornos de sono-vigília conhecidos. Essa condição é caracterizada pela oscilação 
dos estados de sono e vigília e entrada anormal e espontânea do sono REM durante a vigília. A 
forma clássica é descrita pela tétrade: sonolência excessiva diurna, cataplexia, paralisia do sono 
e alucinações hipnagógicas. O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter 
descritivo e explicativo que objetiva entender e discutir a fisiopatologia, o diagnóstico e as 
opções de tratamento atuais da narcolepsia. A literatura utilizada foi encontrada em plataformas 
de busca de artigos científicos como Medline via PubMed, SciELO e LILACS, além de livros 
de psiquiatria e manual atualizado do DSM-V. Utilizaram-se os descritores: narcolepsia, 
transtorno e sono. A etiologia e a fisiopatologia da narcolepsia abrangem interações entre fatores 
ambientais, genéticos e imunológicos que acarretam uma disfunção básica dos mecanismos 
do sono no Sistema Nervoso Central (SNC). Os estudos da narcolepsia em humanos indicam 
uma associação dessa patologia com o polimorfismo do gene TNF-alfa (fator de necrose 
tumoral), incluso na categoria de HLA (sistema antígeno leucocitário humano). O antígeno 
HLA-DR2 é encontrado em 90 a 100% dos pacientes narcolépticos e esse polimorfismo gera 
um processo autoimune que tem a capacidade de destruir as células hipocretinérgicas no SNC, 
o que resulta em uma deficiência do neurotransmissor hipocretina, cuja função é estimular o 
apetite e a vigília. O número de neurônios de hipocretina em narcolépticos é 85 a 95% menor 
do que em cérebros não narcolépticos. O diagnóstico é realizado pela história clínica e teste de 
múltiplas latências durante o dia. Além disso, um registro polissonográfico noturno e a dosagem 
de hipocretina também podem auxiliar. O tratamento baseia-se na higiene do sono, exercícios 
físicos, aconselhamento psicológico e algumas medicações como psicoestimulantes (Modafnil 
e Metilfnidato). Para a cataplexia pode haver indicação de antidepressivos. Apesar do avanço 
nas pesquisas sobre esse transtorno, a narcolepsia não têm cura e necessita de mais estudos para 
o melhor entendimento da patologia.

Palavras-chave: Narcolepsia. Transtorno. Sono.
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O ácido n-glicolilneurimínico (Neu5Gc) é um siálico do grupo dos monossacarídeos composto 
por nove cadeias de carbono. É encontrado em grandes concentrações nas carnes vermelhas, 
principalmente suína e bovina, não sendo produzida por humanos. Na ingesta desses 
alimentos, o Neu5Gc, após a metabolização, encontra-se biodisponível nos tecidos humanos, 
acarretando na produção de anticorpos na circulação sanguínea. Segundo pesquisas recentes 
da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, a interação entre os antígenos circulantes 
e os anticorpos anti-Neu5Gc estimulam processos inflamatórios promovendo um processo 
carcinogênico levando à progressão do tumor. Para tal, fez-se uma revisão narrativa da literatura 
desenvolvida no segundo semestre de 2020, no curso de Bacharelado em Medicina, do Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). O objetivo geral dessa 
revisão bibliográfica foi compreender as inter-relações da carcinogênese com o consumo de 
carne a respeito da ligação com o ácido n-glicolilneurimínico (Neu5Gc). A pesquisa de revisão 
bibliográfica utilizou as bases de dados do SciELO, PubMed, MEDLINE e Google Scholar. 
Os artigos utilizados foram publicados entre os anos de 2010 e 2020, nas línguas portuguesa e 
inglesa. Os critérios de exclusão foram aplicados a pesquisas com elementos pouco ressaltantes 
dentro da temática. Como descritores foram aplicados: “ácido n-glicolilneurimínico (Neu5Gc), 
carne vermelha, inflamação crônica e carcinogênese. Concluiu-se ao finalizar a presente revisão 
bibliográfica que novas pesquisas na área são de extrema importância para a comunidade 
científica, principalmente no que diz respeito à carcinogênese e futuras formas de prevenção 
aos atores que possam predispor essa patologia tão prevalente na atualidade.
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O Paracetamol (PCM) é o analgésico e antipirético mais utilizado no mundo. É um Medicamento 
Isento de Prescrição (MIP), de baixo custo e pode ser encontrado em diversas apresentações e 
dosagens, inclusive em associações com outros fármacos. Em doses terapêuticas, o Paracetamol 
é uma droga segura, no entanto, seu uso indiscriminado pode causar toxicidade aguda com 
necrose hepática, sendo uma das principais causas de falência hepática no mundo, e necrose 
renal. Diante dessa realidade, o presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter 
descritivo e explicativo que visa esclarecer o risco tóxico do Paracetamol, seus mecanismos, 
sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento de emergência. Os referidos materiais, publicados 
entre os anos de 2016 a 2020, foram encontrados em plataformas de busca de artigos científicos 
como Medline via PubMed, Medline via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Eletronic 
Library Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). 
Os termos utilizados para pesquisa foram: paracetamol, intoxicação e hepatotoxicidade. Foram 
selecionados 08 materiais para embasamento teórico e análise dos dados, além de informações 
de manuais de instituições oficiais e livros de farmacologia. O diagnóstico e conduta terapêutica 
precoce da intoxicação aguda por PCM são essenciais para reduzir os efeitos hepatotóxicos, 
a necessidade de transplante hepático e mortalidade. Contudo, o quadro clínico pode se 
apresentar assintomático e inespecífico, o que dificulta o reconhecimento de tal enfermidade. 
A avaliação do paciente envolve seu histórico, sinais e sintomas, tempo de ingestão, dosagem 
consumida e exames específicos. O tratamento é realizado com o antídoto N-acetilcisteína 
(NAC) em doses pré-estabelecidas por via oral (VO) ou endovenosa (EV), sendo esta a principal 
medida terapêutica nas primeiras horas de intoxicação, além das medidas de suporte e uso de 
sintomáticos, se necessário. Atualmente a sociedade vê a automedicação como a solução para 
alívio imediato de alguns sintomas, no entanto, conclui-se com esta revisão que o uso indevido 
do Paracetamol pode causar lesões irreversíveis.
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O USO DA MACONHA E SUA RELAÇÃO COM A ESQUIZOFRENIA
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As drogas de abuso são um conjunto de substâncias consumidas indiscriminadamente, sem 
prescrição e com potencial lesivo. Dentre essas, a Maconha é a droga ilícita mais consumida 
no mundo, segundo a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, 
e refere-se a uma mistura preparada a partir de folhas e flores da Cannabis sativa. Embora 
possua propriedades medicinais, a Maconha é utilizada principalmente para fins recreativos 
e seu uso recorrente e compulsivo pode ocasionar intoxicação, provocando alguns efeitos 
neuropsicológicos prejudiciais. O 9-tetraidrocanabinol (THC) é a principal substância ativa 
presente em todas as partes da planta Cannabis sativa e o responsável pelos efeitos psicoativos 
da droga, inclusive alterações na cognição, emoções e movimentos. Os canabinóides agem 
como agonistas de receptores canabinóides, sendo os receptores CB1 responsáveis pelos efeitos 
psicoativos e os receptores CB2 parecem ter participação em processos imunes e inflamatórios. 
O objetivo da pesquisa foi estabelecer as consequências do uso da Maconha recreativa, além 
de correlacionar com o aparecimento de quadros esquizofrênicos. Os materiais utilizados para 
pesquisa foram encontrados em plataformas de busca de artigos científicos como Medline via 
PubMed, Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (Lilacs) e The American Journal of Psychiatry. Os termos utilizados 
para pesquisa foram: “maconha”, “esquizofrenia” e “consequências”. Dos resultados, foram 
selecionados 06 materiais para embasamento teórico e análise dos dados, além de informações 
de manuais de toxicologia e livros de psiquiatria. Diversos estudos demonstram com base em 
evidências que o uso da Maconha a longo prazo acarreta problemas relacionados a psicoses 
como a esquizofrenia, além de causar danos cognitivos e outros problemas de saúde. Pesquisas 
evidenciaram que receptores canabióticos foram encontrados no córtex pré-frontal e gânglios 
de alguns pacientes com a doença, além de apresentarem endocanabinóides no líquor destes. 
Muitas vezes o início do uso precede o aparecimento de sintomas esquizofrênicos, o que leva 
à hipótese de que a Maconha tem relação com o desenvolvimento deste quadro em indivíduos 
vulneráveis. Os estudos mostram que o uso de Maconha durante a adolescência foi associado a 
um risco aumentado de 03 a 04 vezes com o diagnóstico de transtorno esquizofrênico na vida 
adulta. O risco parece ser diretamente relacionado com a frequência do uso e predisposição 
genética para psicose. Ainda não está claro se o uso da Maconha é responsável por iniciar 
os sintomas esquizofrênicos ou se causa esses sintomas em pessoas não-vulneráveis. Não há 
evidência na literatura analisada de que o uso ocasional de Maconha poderia provocar efeitos 
danosos. A maioria dos usuários não desenvolve esquizofrenia, o que sugere que seja necessária 
a ocorrência simultânea de outros fatores que contribuam para o desfecho.
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PERFURAÇÃO UTERINA POR DIU COM MIGRAÇÃO PARA A CAVIDADE 
ABDOMINAL
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O Dispositivo Intrauterino (DIU) é um método contraceptivo feminino reversível, muito 
utilizado, eficaz e que apresenta poucos efeitos adversos. Pode levar a complicações clínicas 
e cirúrgicas de repercussões diversas, sendo a perfuração uterina com posterior migração 
do dispositivo para regiões próximas, evento raro e grave. Este estudo tem como objetivo 
caracterizar a perfuração uterina causada por DIU com posterior transmigração para a cavidade 
abdominal e descrever como se desenvolve e se realiza o manejo dessa complicação. Para tanto, 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Google Acadêmico, Biblioteca 
Virtual em Saúde e Biblioteca do Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do 
Adolescente. Observou-se que esse dispositivo pode atravessar o útero totalmente permanecendo 
na cavidade abdominal, ou parcialmente, ficando em qualquer camada de sua parede. Isso pode 
ocorrer durante a inserção do dispositivo, através de um trauma, ou posteriormente, por erosão 
da parede uterina, e sua sucessiva migração pode se dar a diversas estruturas como: peritônio, 
intestino delgado, intestino grosso, apêndice e bexiga. As mulheres que sofrem essa complicação 
podem ser sintomáticas, sendo o sangramento uterino e a dor abdominal o sinal e o sintoma mais 
comum, respectivamente, ou assintomáticas, dessa maneira podendo levar anos até a descoberta 
desse tipo de acontecimento e, assim, afetando negativamente sua saúde além de gerar altos 
custos hospitalares. O diagnóstico dessa condição pode ser feito através da realização de uma 
ultrassonografia transvaginal ou de uma radiografia da pelve e a retirada do DIU é feita por 
Laparotomia ou Laparoscopia. Contudo, percebe-se a importância de as mulheres que fazem 
uso desse dispositivo, assim como os médicos, conhecerem as intercorrências e os desfechos 
que podem existir com a utilização desse método. Devem estar atentos a sinais e sintomas que 
possam se desenvolver, realizando um frequente acompanhamento e possuindo conhecimento 
de como proceder diante de uma complicação como essa. Dessa forma, é possível identificar 
precocemente esse tipo de episódio, melhorando a qualidade de vida das pacientes que utilizam 
DIU e reduzindo custos hospitalares.
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POLIOMIELITE: O PASSADO E O PRESENTE DA DOENÇA NO BRASIL
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A Poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda também chamada de pólio ou paralisia 
infantil. É causada pelo enterovírus, denominado poliovírus. A transmissão se dá de pessoa-
pessoa por via fecal-oral ou oral-oral. Acomete crianças e adultos e apresenta manifestações 
clínicas variadas, de assintomática até a forma grave de paralisia debilitante. O objetivo principal 
do trabalho é compreender o processo de erradicação da poliomielite no Brasil, e possui como 
objetivos específicos, analisar a instalação da doença e caracterizar suas formas de prevenção. 
Além disso, conhecer a história das políticas públicas de saúde voltadas a essa patologia. Foram 
realizadas pesquisas em sites da Internet, livros, artigos e demais trabalhos que versam sobre o 
tema. A partir disso, foi possível inferir que no Brasil, os primeiros casos de Poliomielite foram 
relatados no início do século XX, mas sua importância na saúde pública foi reconhecida apenas 
quando surtos começaram a se espalhar pelas áreas urbanas, principalmente nos estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro. A dinâmica dessa infecção foi modificada após a descoberta de duas 
vacinas eficazes contra o poliovírus: a Vacina Inativada da Poliomielite (VIP) desenvolvida 
por Jonas Salk e a Vacina Oral da Poliomielite (VOP) descoberta por Albert Sabin. O último 
caso de infecção pelo poliovírus selvagem, no Brasil, ocorreu em 1989, na cidade de Souza/
PB. Em 1994, o país recebeu o certificado de eliminação da doença em território nacional. A 
estratégia adotada reconhecida para a eliminação do vírus no território brasileiro foi centrada 
na realização de campanhas de vacinação em massa com a vacina oral contra a pólio (VOP). A 
poliomielite, apesar de pouco comentada nos dias atuais, deve voltar a ser tema de discussão, 
em virtude do receio de que volte a se tornar uma doença endêmica no país, haja visto que não 
foi erradicada em todo o Globo.

Palavras-chave: Poliomielite. Erradicação. Vacina.



RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

335

PRONTUÁRIO MÉDICO: A CONDUTA ADEQUADA APÓS A MORTE DO 
PACIENTE

Daniel Gonçalves Feltrin
daniel.feltrin@unidavi.edu.br

Gabriel Kummrow Lauer
gabriel.lauer@unidavi.edu.br

Itairan da Silva Terres
itairan.terres@unidavi.edu.br

Todo profissional está submetido ao controle da conduta moral com base em código de 
comportamento ético-profissional. O sigilo médico é um princípio norteador do Código de 
Ética Médica (CEM) devendo ser respeitado por todos os médicos. É um assunto complexo, 
eis que demanda uma análise ética e cautelosa do médico considerando as bases do contexto 
social no qual está inserido. As questões sociais influenciam na demanda e na existência do 
conceito sobre ética e muitas vezes resulta em análises jurídicas de práticas e protocolos 
da área da saúde. Mais do que isso, o sigilo médico diz respeito ao tratamento de dados e 
informações relacionadas ao íntimo do paciente atendido, o que justifica um maior cuidado 
com seu conteúdo. O Conselho Federal de Medicina (CFM) defende a ideia de que o sigilo 
médico e a intimidade do paciente devem ser respeitados, mesmo depois do falecimento do 
paciente, e que o fornecimento do prontuário deve ocorrer apenas em observância aos artigos 
73 e 89 do Código de Ética Médica. Todavia, a partir de 2014 a decisão judicial transitado em 
julgado sobre o fornecimento do prontuário de pacientes mortos a seus familiares resultou em 
uma recomendação do Conselho Federal de Medicina nº 3/14 em que os médicos e instituições 
de tratamento médico, clínico, ambulatorial ou hospitalar forneçam - quando solicitados pelo 
cônjuge ou companheiro sobrevivente do paciente morto, e sucessivamente pelos sucessores 
legítimos do paciente em linha reta, ou colaterais até o quarto grau, os prontuários médicos do 
paciente falecido desde que documentalmente comprovado o vínculo familiar e observada a 
ordem de vocação hereditária exceto quando informado ao médico e registrado em prontuário a 
objeção à sua divulgação após a sua morte. Este estudo objetiva analisar e descrever os aspectos 
legais acerca do sigilo médico, apresentando as perspectivas do Código de Ética Médica, 
Resoluções do Conselho Federal de Medicina e Jurisprudência. Foi realizada uma pesquisa em 
artigos científicos e nos referidos códigos. O CEM e o CFM estão subordinados à Constituição 
Federal e a legislação brasileira, representada neste caso pela sentença judicial de 2014, então, 
apesar dos artigos 73 e 89 do CEM estarem em vigor, a conduta médica adequada deve ser 
baseada na resolução 3/2014 do CFM, na qual estabelece a entrega do prontuário de ofício pelo 
médio, mediante requisição, dos familiares do paciente falecido.
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SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON E NECRÓLISE EPIDÉRMICA TÓXICA
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A lamotrigina é um anticonvulsivante com ação relevante em patologias como epilepsia 
e transtorno bipolar. Todavia, o uso da lamotrigina também está relacionado a uma grande 
incidência de efeitos adversos, acarretando principalmente, em lesões mucocutâneas. A 
lamotrigina reduz a condutividade de canais de sódio voltagem dependentes; bem como, 
modula a atividade destes. Dessa forma, há a redução da neurotransmissão glutamatérgica e de 
seus efeitos excitatórios sobre o sistema nervoso central. A relação do uso da lamotrigina com 
o desenvolvimento de efeitos adversos está tanto na deficiência de enzimas, como as glutationa 
transferases e na reação de hipersensibilidade, mediada através do sistema complemento e de 
imunoglobulinas (IgG) na junção da epiderme com a derme. Assim, decorrente de tais alterações, 
e devido a similaridade na expressão de mediadores inflamatórios com os queratinócitos, tem-
se o aparecimento de lesões de pele. Neste contexto, a Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) 
e a Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) são as principais consequências severas do uso de 
fármacos como a lamotrigina. Estima-se que juntas, a SSJ e a NET acometam cerca de duas 
a três pessoas por milhão ao ano na Europa e nos EUA. Assim, tem-se como objetivo geral 
desta pesquisa investigar os diferentes fenômenos envolvidos no desencadeamento das reações 
de hipersensibilidade da lamotrigina, correlacionando o mecanismo farmacológico com as 
manifestações cutâneas adversas. Para tal, fez-se uma revisão narrativa da literatura desenvolvida 
no segundo semestre de 2020, do curso de Bacharelado em Medicina, do Centro Universitário 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). A pesquisa bibliográfica utilizou a 
base de dados da Scielo, Pubmed e LILACS. Os artigos utilizados foram publicados entre os 
anos de 2015 a 2020. Foram utilizados os seguintes descritores: reação de hipersensibilidade à 
lamotrigina, lesão mucocutânea e erupção eritematosa. Como resultados dessa pesquisa foram 
levantadas informações gerais sobre as condições. A SSJ é caracterizada por hipersensibilidade 
do tipo III, advinda da formação de imunocomplexos de antígeno-anticorpo, com etiologia 
multifatorial. A condição não apresenta diagnóstico específico, portanto, demanda correlação 
entre a sintomatologia com os dados laboratoriais para adquirir conhecimento do curso e 
prognóstico da doença. Em relação a NET, reação epidérmica grave, pode ter afecção cutânea de 
até 30% da superfície corporal, diferenciando da Stevens-Johnson que acomete cerca de 10%. 
Além disso, é possível haver sobreposição das duas reações. As manifestações prodrômicas da 
NET são mais difíceis de serem percebidas, uma vez que assemelha-se a um estado gripal. Já 
as lesões cutâneas da NET apresentam-se por meio de áreas necróticas com perda epidérmica. 
Por fim, em virtude do potencial de mortalidade e morbidade que requerem tratamento em 
Unidade de Terapia Intensiva reitera-se a importância do conhecimento médico acerca dessas 
duas emergências dermatológicas, a SSD e a NET associadas ao uso da lamotrigina.
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O SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) é um vírus de transmissão 
zoonótica causador da doença infecciosa COVID-19 (coronavirus disease 2019). Os primeiros 
casos foram identificados em Wuhan na China e, em pouco tempo, disseminaram-se por todo 
o globo. Devido à rápida propagação viral várias nações declararam “lockdown” total como 
medida extrema para lidar com o impacto dramático da pandemia. O resultado se mostrou 
positivo, apresentando queda nas taxas de morbimortalidade pelo patógeno. Todavia, em 
muitos países, uma nova fase da pandemia se inicia, mergulhada em extrema incerteza acerca 
da arquitetura dos reincidentes resultados positivos para o vírus em pacientes já infectados. 
Dessa forma, a partir do presente estudo pretende-se analisar diferentes aspectos relacionados à 
re-positivação dos exames para o SARS-CoV-2 em indivíduos anteriormente contaminados e, 
teoricamente, imunizados. Para tal, realizou-se uma revisão narrativa da literatura, utilizando-
se das plataformas PubMed e SciELO e fez-se a consulta de artigos científicos recentes sobre 
a temática na perspectiva de elucidação do novo cenário. Em uma busca detalhada foram 
encontradas múltiplas hipóteses para o fenômeno da recidiva do SARS-CoV-2, os quais serão 
colocados como o estado da arte neste trabalho. Em meio aos achados, a principal hipótese 
discutida refere-se aos resultados falso (-negativos e -positivos) dos exames de RT-PCR 
(Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction), advindos de múltiplas variáveis. Teses 
analisando os resultados apresentados abordam, sobretudo, a possibilidade da expressão viral 
ser insignificante na amostra coletada - decorrente de pacientes com conversão de ácido nucleico 
prolongada e a sensibilidade e/ou especificidade dos kits utilizados para o teste -. Discute-se, 
ainda, que estas variáveis possam se apresentar alteradas em decorrência de diversos fatores, 
como: erros laboratoriais durante a amostragem, envolvendo também a experiência do operador 
na coleta da amostra e as particularidades da coleta dos diferentes tipos de amostras; e o tempo 
de recuperação, sugerindo que pacientes recuperados ainda possam ser portadores do vírus 
ou de frações deste e, portanto, requerem ao menos uma rodada adicional de detecção viral 
e isolamento. Ademais, não se pode descartar a hipótese de que estes sejam episódios reais 
de reinfecção pelo SARS-CoV-2, com recorrência clínica da COVID-19. Assim, diante dessa 
revisão percebe-se a falta de evidências concretas para elucidação da questão demonstrando a 
necessidade de ampliar-se os estudos sobre tais casos de recidiva do SARS-CoV-2 em pacientes 
contaminados e que já apresentavam resultados negativos de expressão viral. De qualquer 
forma, esta taxa significativa de re-positivação de RT-PCR para o vírus causador da COVID-19 
traz consigo uma nova preocupação para as entidades governamentais, e a forma de gerir as 
ações em saúde para o enfrentamento da COVID-19. O que sabe-se, por agora, é que a questão 
merece atenção - uma vez que possuímos mais perguntas do que respostas.
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Os pesticidas incluem uma variedade de compostos úteis para auxiliar na eliminação de 
insetos, plantas e fungos e, portanto, caracterizam um risco em potencial para os seres vivos 
dada a sua toxicidade. Entre os vários efeitos sobre a saúde humana destacam-se a associação 
com a doença de Parkinson (DP). A DP é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela 
degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra parte compacta (SNpc), redução 
de dopamina (DA) estriatal e inclusões proteináceas intraneuronais, conhecidas como corpos 
de Lewy. Ademais, segue como a segunda doença neurodegenerativa com maior prevalência, 
acometendo cerca de 2% de toda a população idosa e, até a data, sem um tratamento curativo 
para os pacientes. A etiologia da DP, descrita como multifatorial - com fatores de risco genéticos 
e ambientais - segue como incógnita. Neste cenário, com relação aos fatores ambientais, há uma 
gama de estudos publicados demonstrando a relação direta entre a exposição a pesticidas o 
surgimento da DP. Com os objetivos de mostrar evidências científicas dessa relação, tal como 
os diversos mecanismos envolvidos na fisiopatogênese da DP, desenvolveu-se uma revisão 
narrativa da literatura na base de dados PubMed, no idioma inglês, dentre o período de 2015 a 
2020. Todos os estudos foram considerados, dando-se ênfase aos de maior impacto e relevância 
científica de acordo com os níveis de evidência. Foram excluídos estudos com informações 
redundantes e repetidas. Como resultados parciais tem-se evidências primárias de demonstração 
das consequências do contato com tais agentes tóxicos a partir da exposição ao metabólito ativo 
do 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP), o qual por causar uma forma subaguda 
de parkinsonismo em uma determinada população despertou considerável interesse no papel de 
alguns poluentes orgânicos como pesticidas, tornando-os fator de risco de alta evidência. Anos 
depois, de forma semelhante ao MPTP, que é convertido em uma molécula pró-oxidante com 
potencial para degenerar neurônios dopaminérgicos, descobriu-se que o herbicida Paraquat, 
também apresenta mecanismo de degeneração dopaminérgica semelhante. A partir de tais 
estudos iniciais, diversas evidências nesse sentido têm sugerido que, de fato, a exposição aos 
pesticidas configure um fator de risco para o desenvolvimento da DP. Por fim, diante desse 
apanhado geral sobre a relação entre a exposição aos pesticidas e a DP enfatiza-se a necessidade 
de incentivo às políticas de saúde pública para conscientização da comunidade médica e da 
população.
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Os ansiolíticos são usados desde os anos 60 para o tratamento de transtornos ansiosos, crises 
agudas de depressão e no tratamento adjunto à depressão e outros transtornos psiquiátricos. Seu 
uso vem aumentando exponencialmente nas últimas décadas, consequência muitas vezes da 
prescrição indiscriminada pelos profissionais médicos. Todavia, fatores relacionados à própria 
percepção dos usuários implicam também no seu uso indevido, como: a autoavaliação realizada 
pelo próprio paciente referente ao seu estado clínico; a facilidade de acesso aos medicamentos; e 
a falta de conhecimento dos pacientes em relação aos possíveis efeitos adversos. Neste sentido, 
há diversos estudos que mostram uma estreita relação do uso crônico dos ansiolíticos ao dano 
cognitivo, principalmente com a classe dos benzodiazepínicos (BDZs). Diante deste cenário, 
fez-se o objetivo principal desta pesquisa: abordar a prescrição dos BDZs pelos profissionais 
médicos e sua implicação clínica, principalmente relacionada à perda cognitiva a longo prazo. 
Para isso, foi realizada uma pesquisa do tipo revisão narrativa da literatura, desenvolvida no 
segundo semestre de 2020, do curso de Bacharelado em Medicina, no Centro Universitário para 
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). A pesquisa bibliográfica utilizou a base de 
dados do SciELO, PubMed e MEDLINE. Os artigos foram publicados entre os anos referidos, 
sendo cinco artigos brasileiros, dois americanos e um espanhol. Foram utilizados os seguintes 
descritores: Ansiolíticos, Uso crônico, Prescrição médica e Benzodiazepínicos. Como análise 
parcial do levantamento realizado reitera-se, de fato, a grande relevância clínica da prescrição 
adequada dos BDZs na conduta médica. Por fim, enfatiza-se também, a importância do 
conhecimento do paciente frente à sua prescrição medicamentosa para avaliação dos possíveis 
efeitos adversos e danos a longo prazo.
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A resistência aos antibióticos é atualmente uma grande preocupação na Medicina uma vez que 
impacta no aumento dos custos médicos, das hospitalizações e da mortalidade. A preocupação 
advém do receio de que doenças já controladas voltem a se tornar muito perigosas, seja 
pela resistência adquirida ou pela dificuldade de síntese de novas moléculas. Além disso, os 
antibióticos são usados no controle de pragas em lavouras e na produção pecuária, contribuindo 
com a produção de mais fungos e bactérias resistentes, que se espalham por meio da alimentação 
ou pelos dejetos. Por esse motivo, destaca-se a importância de mitigar esse processo que 
envolve uma ameaça para a população global e para a segurança dos alimentos. O presente 
trabalho tem como objetivo caracterizar a ação antibiótica e a resistência microbiana. Assim, 
por meio de uma pesquisa em livros e base de dados buscou-se entender o funcionamento dos 
antibióticos no organismo e os mecanismos envolvidos na resistência microbiana. Observou-
se que os antibióticos são ferramentas essenciais para a manutenção da saúde humana, 
animal e da atividade agropecuária. Dentre as diferentes maneiras pelas quais esses micro-
organismos adquirem resistência têm-se: a destruição do antibiótico, o efluxo do antibiótico e a 
reprogramação da estrutura-alvo. Assim, um fungo/bactéria resistente consegue compartilhar sua 
resistência com outros fungos/bactérias, por meio dos elementos genéticos móveis: plasmídeos, 
transposons e os bacteriófagos, que atuam por transdução, conjugação ou transformação. Os 
micro-organismos difundem-se rapidamente por superfícies e pelo meio ambiente, de modo a 
propagar a resistência. Por conseguinte, espera-se que sejam encontradas novas maneiras de 
combater agentes patógenos ou diminuir a aquisição de resistência aos antibióticos, visando 
uma melhor qualidade de vida para a população. 
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O Sarampo é uma doença grave e altamente contagiosa causada por um vírus da família 
paramyxorividae. É normalmente transmitido por meio de contato direto e pelo ar. O vírus infecta 
o trato respiratório e se espalha por todo o corpo. Pode levar a uma condição potencialmente 
fatal, incapacidade e morte. O tema é de grande relevância pois acomete principalmente crianças 
e sua única forma de prevenção é por meio da vacinação. Com o objetivo de analisar e descrever 
o processo de imunização, o presente trabalho foi desenvolvido na disciplina de Habilidades 
Profissionais do Curso de Medicina da Unidavi. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica acerca do 
tema ‘vacinação’. Envolveu um estudo bibliográfico que se baseia em uma análise e revisão de 
base de dados do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde e da Sociedade 
Brasileira de Pediatria. Observou-se que em 1968, o Sarampo passou a ser uma doença de 
notificação compulsória nacionalmente, comportando-se de forma endêmica. Antes da inserção 
da vacina, em 1963, o Sarampo foi responsável por causar aproximadamente 2,6 milhões de 
mortes ao ano. A partir da vacinação em massa foram evitadas 2,1 milhões de mortes no mundo 
entre 2000 e 2017. O número de óbitos teve uma queda de 80% neste período. A profilaxia do 
Sarampo está disponível em diferentes formas. Os tipos de vacina são: Dupla Viral - protege 
contra o Sarampo e Rubéola; Tríplice Viral - protege contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola; 
Tetra Viral - protege contra Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela. As vacinas são oferecidas 
em unidades públicas e privadas de vacinação. No Sistema Único de Saúde (SUS) as vacinas são 
gratuitas, seguras e estão disponíveis nas mais de 36 mil salas de vacinação em unidade básicas 
de saúde em todo o Brasil. Assim, com o passar dos anos, evidenciou-se que a imunização 
contra o Sarampo é a forma mais eficaz e segura de proteção contra a doença. Principalmente, 
pelo fato de que com o uso da vacina o número de óbitos obteve redução drástica.
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A existência de um novo vírus, mais conhecido como SARS-CoV-2, que cursa com a doença 
denominada como COVID-19 teve grande repercussão tanto na saúde física quanto mental da 
população. Acredita-se que tenha se originado na China, ao final de 2019. Sua disseminação 
tem recebido considerável atenção mundial devido a velocidade de transmissão e escassez de 
evidências científicas para controle e tratamento da doença. Assim sendo, o distanciamento 
social tornou-se a medida de proteção preconizada pela OMS (Organização Mundial de Saúde), 
acarretando diretamente na adaptação diária do estilo de vida dos indivíduos frente a um 
novo panorama, na redução da economia e produtividade no período de quarentena. Diante 
do contexto, esta é uma pesquisa do tipo bibliográfica desenvolvida no segundo semestre de 
2020, à linha de pesquisa Saúde e suas Tecnologias do curso de Bacharelado em Medicina, 
do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). O objetivo 
geral foi analisar as manifestações atuais e futuras dos problemas psiquiátricos relacionados 
à pandemia. A bibliografia utilizada compreende o período de 2020 nas bases de dados da 
Scielo, BVS, Medscape e Google Acadêmico. Foram utilizados os seguintes descritores: saúde 
mental pós-pandemia, impactos da pandemia e problemas psíquicos referentes a Covid-19. Do 
material encontrado foram selecionados cinco artigos para fundamentação teórica. Embora os 
sintomas respiratórios sejam as complicações mais conhecidas da COVID-19, é imprescindível 
elencar sintomas psicológicos decorrentes do período de isolamento social, os quais também 
podem ser agravados em transtornos psiquiátricos, dentre eles: estresse, depressão, ansiedade, 
insônia, irritabilidade, quadros psicossomáticos, medo e, inclusive, a maneira de lidar com 
o luto. De acordo com um estudo elaborado entre março e abril de 2020, através de dados 
coletados online pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), verificou-se um aumento significativo do percentual de pessoas com depressão, cerca 
de 4,2% para 8,0%, em relação aos quadros de ansiedade, o índice foi de 8,7% para 14,9%. Cabe 
destacar que os percentuais médios aguardados para tal situação são de 3,9% para depressão e 
7,9% para ansiedade. Representando uma perspectiva futura do aumento da medicalização, do 
consumo de álcool e outras drogas, intensificação dos estados psicopatológicos e de tentativas 
de suicídio como resultados do adoecimento. Em suma, é fundamental que os profissionais da 
área da saúde ampliem sua visão para além dos problemas físicos que a pandemia tem causado 
e estejam aptos a atender emergências psiquiátricas. Ressalta-se a importância de previnir casos 
de suicídio na pandemia, visto que os impactos provocados pelo Coronavírus afetam de forma 
substancial a saúde psíquica de uma sociedade. Contudo, ainda é perceptível que há limitações 
e desafios enfrentados pela área da Psiquiatria/Psicologia, devido as fragilidades impostas pela 
situação inédita e imprevisível.

Palavras-chave: COVID-19. Isolamento Social. Saúde Mental e Pandemia.
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A expressão Síndrome de Burnout (SB) é derivado do inglês “to burn out” e significa consumir-
se ou queimar-se. O termo foi usado pela primeira vez por Herbert Freudenberger em 1974, um 
psicanalista, ao perceber que seu trabalho já não lhe trazia mais prazer. Além disso, observou 
em conjunto outros sintomas como o esgotamento, redução de energia emocional e pouquidade 
de estímulos. No entanto, apenas mais tarde, em 1981, Maslach e Jackson caracterizaram a 
SB como estresse com alta intensidade e contínuo causado pelo trabalho. Diante disso, pode-
se integrar essa temática, cada vez mais frequente, aos estudantes do curso de Medicina por 
estarem inseridos em um ambiente de extrema complexidade, desafiador e marcado por pressão 
emocional que em conjunto influenciam de maneira negativa no seu “bem-estar” físico, mental 
e social. O estudo tem como objetivo: compreender a relação da Síndrome de Burnout, sua 
origem em estudantes de Medicina e como podem afetar o desempenho acadêmico e futuramente 
profissional desses indivíduos. Esta é uma pesquisa do tipo bibliográfica desenvolvida no 
segundo semestre de 2019 por dois estudantes da quarta fase do curso de Medicina do Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). A base para o aporte 
teórico da pesquisa partiu na busca de artigos científicos relacionados à Síndrome de Burnout 
encontrados na base de dados Cochrane Library, Pubmed e Lilacs durante os anos de 2015 
a 2019 e com as seguintes palavras-chaves: burnout syndrome, síndrome burnout estudante 
medicina e burnout medicina. A Medicina apresenta características que as diferem dos outros 
cursos e muitas dessas podem estar associadas à geração de stress e posteriormente perpetuação 
da Síndrome de Burnout nos acadêmicos, o que dificulta sua aprendizagem. Infere-se, pois, que 
o Burnout em estudantes de Medicina terá origem na perda de significado e satisfação com o 
seu curso, pela frustração de suas atividades acadêmicas e seu “biopsicossocial” comprometido. 
Dessa forma, faz-se necessário um apoio tanto familiar quanto da instituição de ensino para 
que o processo de aprendizado dos acadêmicos não seja comprometido e no futuro os mesmos 
sintam-se seguros e aptos a assumir sua jornada de trabalho.

Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Estudante de Medicina. Saúde Mental.
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A sigla HELLP é usada para descrever a condição de paciente com pré-eclâmpsia grave que 
apresenta hemólise (H), níveis elevados de enzimas hepáticas (EL) e contagem baixa de plaquetas 
(LP). A síndrome está relacionada com as possíveis alterações que ocorre na hipertensão induzida 
pela gestação. Algumas vezes os sinais e sintomas são confundidos com os da pré-eclâmpsia 
grave o que pode dificultar o seu diagnóstico precoce, já as formas leves muitas vezes passam 
despercebidas caso a avaliação laboratorial não seja adequada. Geralmente, o diagnóstico só 
é feito quando a síndrome já está bem avançada, podendo culminar em pior prognóstico da 
doença. O estudo tem como objetivo: descrever os aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, 
quadro clínico, diagnóstico e prognóstico das pacientes com síndrome HELLP. Foi realizada 
uma busca bibliográfica nas fontes, Google Acadêmico, Medscape e Pubmed acerca do tema: 
Síndrome de HELLP e aspectos clínicos da doença. Foram selecionados sete artigos e dentre 
esses dois usados como base para a descrição deste trabalho. Com base na literatura, é possível 
definir que a síndrome HELLP é uma doença grave e uma das causas que cursa com bastante 
morbimortalidade materna. Além disso, epidemiologicamente, as pacientes com história de 
síndrome HELLP provavelmente apresentam risco significativo de desenvolvimento da pré-
eclâmpsia, com ou sem síndrome HELLP, na próxima gestação. Entre as complicações clínicas 
mais encontradas destacam-se a oligúria e as manifestações hemorrágicas. A morbidade e 
mortalidade maternas são dependentes da gravidade da doença, ao passo que a morbidade e 
mortalidade perinatais dependem mais da idade gestacional. A letalidade da doença é em torno 
de 3,8%. Considerando que a síndrome HELLP é uma intercorrência grave, de início súbito, 
com mau prognóstico e que tem chance de se repetir em gestações futuras, é importante que 
essas pacientes sejam orientadas quanto à gravidade da doença e a possibilidade de recorrência 
da mesma, e recomendadas a iniciar o pré-natal precocemente.

Palavras-chave: Pré-Eclampsia. Síndrome HELLP/Complicações. Prognóstico.
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A Colecistectomia é o tratamento padrão para a Colecistite, processo inflamatório da vesícula 
biliar, geralmente causado devido impactação de cálculo biliar no infundíbulo ou até mesmo 
no ducto cístico. Embora resolutiva nos sintomas pré-operatórios, um número significativo 
de pacientes continua a apresentar sintomas ou desenvolve novos sintomas, chamado de 
Síndrome Pós-Colecistectomia. É caracterizada por sintomas inespecíficos como diarreia, 
constipação, náusea, vômitos, dor abdominal e flatulência, porém, não possui consenso em sua 
fisiopatogenia e possui provável origem multifatorial, já que a Colecistectomia é responsável 
por alterações na fisiologia do trato gastrointestinal. A incidência da Colecistopatia calculosa é 
de aproximadamente 15% na população brasileira. Acredita-se que entre 30-40% dos pacientes 
colecistectomizados apresentem sintomas pós-operatório, sendo a alteração do hábito intestinal 
o mais comum. Os possíveis fatores fisiopatológicos englobam o contínuo fluxo de bile hepática 
para o duodeno combinado com ácido biliar, má absorção resultante de quantidades aumentadas 
de ácidos biliares presentes no intestino grosso causando diarreia secretora, e ainda, a aceleração 
do trânsito intestinal e fatores psicológicos e psicossomáticos que influenciam a motilidade 
intestinal. Dessa forma, este estudo tem como objetivo identificar a prevalência de sintomas 
gastrointestinais crônicos em pacientes pós- colecistectomia. Este estudo realiza uma revisão 
bibliográfica nas bases de dados SciELO, Pubmed e Google Scholar, do período de 2014 a 2020. 
Foram utilizados como descritores: “síndrome pós- colecistectomia”, “colecistite”, “sintomas 
gastrointestinais” e “colecistectomia”. Foram selecionados seis artigos que abordam a relação 
de causalidade entre a cirurgia de retirada da vesícula biliar, e o sintomas pós-operatórios, que 
se adequam ao objetivo desta pesquisa. Sendo assim, é relevante a prevalência de pacientes 
submetidos à Colecistectomia que possuem sintomas característicos da Síndrome Pós-
Colecistectomia na literatura, e por isso, conhecer sobre essa entidade é de suma importância 
para que obtenha-se maior compreensão desta síndrome, e da importância da consideração 
desses sintomas.

Palavras-chave: Colecistite. Síndrome Pós-Colecistectomia. Sintomas Gastrointestinais.
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Em Wuhan, província de Hubei, os relatos de vários casos de pneumonia começaram a aparecer. 
Algum tempo depois autoridades chinesas identificaram um novo tipo de Coronavírus, 
denominado SARS-CoV-2, este responsável por causar a doença Covid-19. Em pouco tempo 
a doença já havia se espalhado para diversos países levando a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) a declarar uma emergência internacional e considerar a Covid-19 uma pandemia em 11 
de março de 2020. O meio de disseminação viral ocorre de pessoa para pessoa, onde o vírus 
infecta seus hospedeiros pelas mucosas, principalmente pelas vias aéreas, trato gastrointestinal e 
trato urogenital. Para combater a infecção o organismo necessita da ação conjunta da imunidade 
inata e adaptativa. A imunidade inata representa a resposta rápida e estereotipada do organismos 
a frente de algum estímulo. É representada pelas barreiras físicas, químicas e biológicas, 
células especializadas e moléculas solúveis, presentes em todos os indivíduos. Para ocorrência 
de tal imunidade não é preciso contato prévio com o estímulo agressor, e não alterando-se 
qualitativamente ou quantitativamente após o contato. A imunidade adaptativa, diferentemente 
da inata, depende da ativação de células especializadas que são representadas pelos linfócitos 
e moléculas solúveis por eles produzidas. Suas principais características são especificidade e 
diversidade de reconhecimento, memória, especialização de resposta, autolimitação e tolerância 
a componentes do próprio organismo. A descoberta do SARS-CoV-2 ocorreu a pouco tempo, 
por este motivo o vírus ainda não é totalmente conhecido pelo ser humano, e a fisiopatologia da 
Covid-19 ainda segue intrigante e exótica para a ciência. No entanto a acomodação não é uma 
opção viável, quando vidas humanas correm perigo.

Palavras-chave: Sistema Imunológico. Novo Coronavírus. SARS-Cov-2.
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Composto por seis etapas que padronizam comportamentos para tornar uma notícia menos per-
turbadora, o Protocolo SPIKES facilita a interlocução médico-paciente, bem como proporciona 
recursos confortadores para o diálogo. Enfatiza os pontos mais relevantes de uma entrevista de 
notícias ruins e recomenda técnicas para avaliar cada situação. O objetivo desta pesquisa foi 
apresentar o Protocolo SPIKES e avaliar seu uso como um instrumento amplo e coordenado 
que favorece o desenvolvimento das habilidades de comunicação na transmissão de más no-
tícias. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com artigos publicados, predominantemente, 
na base de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), através dos seguintes descri-
tores: “comunicação”, “más notícias”, “protocolo SPIKES”. Em decorrência do despreparo de 
profissionais da área da saúde e de suas dificuldades frente à transmissão de más notícias aos 
pacientes observou-se a necessidade da sistematização da comunicação. Constatou-se que a 
necessidade e a ideia da sistematização do processo de comunicação em más notícias advém, 
principalmente, da complexidade da tarefa, da dificuldade apresentada pelos médicos e da de-
ficiência da abordagem dessa temática na Graduação. A prática de notificar diagnósticos de 
aspecto negativo a doentes e familiares representa uma condição desafiadora para os médicos. A 
compreensão do hiato existente na comunicação entre médicos e pacientes torna-se essencial ao 
entendimento dos inúmeros fatores envolvidos no processo da comunicação de uma má notícia. 
O estudo mostrou que o aperfeiçoamento das habilidades de comunicação é essencial para o 
trabalho médico, especialmente no que tange à transmissão de informações desfavoráveis, visto 
que esta é uma tarefa complexa e rotineira.

Palavras-chave: Comunicação. Más notícias. Protocolo SPIKES.
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TELEMEDICINA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE EM MOMENTOS DE 
PANDEMIA

Laura Bancow Terribile
laura.terribile@unidavi.edu.br

Patrícia Sant’Anna da Fré
patricia.fre@unidavi.edu.br

Camila Schons
schonscamila@gmail.com

A Atenção Primária à Saúde (APS) tem grande importância no enfrentamento de pandemias 
como a Covid-19, no acompanhamento longitudinal e na promoção e prevenção à saúde. 
Atualmente, vive-se num contexto de surtos emergenciais tendo como a principal estratégia o 
isolamento social, trazendo a liberação e orientação mais objetiva da Telemedicina a partir da Lei 
Nº 13.989. A Telemedicina é definida como o uso das tecnologias da informação e comunicação 
na saúde viabilizando a oferta de serviços ligados a esses cuidados, especialmente nos casos 
em que a distância é um fator crítico. Avaliar a experiência atual pode ser de grande valia 
para identificar equívocos a serem evitados e caminhos que podem ser seguidos em resposta 
à Covid-19 no Brasil. O objetivo do estudo é descrever os papéis positivos da Telemedicina 
em momentos de pandemia, definidos de acordo com os cenários epidemiológicos no apoio à 
Atenção Primária de Saúde (APS). Em função do caráter relativamente emergente desta área, 
existe uma escassez de trabalhos científicos que a sistematizam. Desenvolveu-se esta pesquisa 
com base na Lei Nº 13.989 que dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada 
pelo coronavírus e na Base de Dados SciELO®, com publicações a partir de 2016. A alma 
da APS é composta pelo conhecimento e o acesso do território, o vínculo entre o usuário e a 
equipe de saúde e a integralidade da assistência. O monitoramento das famílias vulneráveis e 
o acompanhamento dos casos suspeitos e leves representam uma estratégia fundamental, tanto 
para a contenção da pandemia quanto para o não agravamento das pessoas com a Covid-19. 
Do ponto de vista econômico, a Telemedicina se constitui em uma área estratégica por ser 
fonte geradora de inovações, demandar e incorporar avanços tecnológicos oriundos de outras 
áreas e, adicionalmente, apresentar a possibilidade de impulsionar diferentes indústrias. Além 
disso, para as unidades de saúde o novo modelo é vantajoso: além da proteção, traz consigo 
certa economia de recursos e a possibilidade de atender pacientes de áreas distantes com maior 
facilidade. Em um momento em que a recomendação das autoridades sanitárias é se manter 
isolado, a lei só tende a contribuir para a contenção do vírus. Dessa forma, médicos e pacientes 
conseguem interagir sem proximidade física, o que protege ambas as partes.

Palavras-chave: Atenção Primária de Saúde. Telemedicina. Covid-19.
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TEP: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO

Luiz Fernando Matias
luiz.matias@unidavi.edu.br

Mateus Figueiredo Medeiros
mateus.medeiros@unidavi.edu.br

Murilo Dotti Pimentel
murilo.pimentel@unidavi.edu.br

Embora seja difícil conhecer a real incidência da Tromboembolia Pulmonar (TEP), ela é uma 
das principais causas de óbito hospitalar. Além disso, estudos mostram que, após o episódio 
embólico, 10,6% dos pacientes falecem na primeira hora e 71% permanecem sem diagnóstico. 
Logo, após conhecer as taxas de morbimortalidade é imprescindível saber que a Tromboembolia 
Pulmonar pode ser definida como uma sequência de eventos cardiorrespiratórios inespecíficos 
que se iniciam a partir de um trombo originário de veias sistêmicas ou de paredes das câmaras 
cardíacas direitas que ocorrem quando se impacta na árvore vascular pulmonar. Este estudo 
tem por objetivos: compreender o mecanismo de formação da TEP; analisar a fisiopatologia, 
manifestações clínicas, diagnóstico e possíveis tratamentos. Realizou-se um levantamento do 
material bibliográfico publicado no período entre 2013 e 2020 nas bases de dados SciELO, 
BVS e Google Acadêmico. Os termos em português utilizados foram: “tromboembolismo 
pulmonar”, “trombose venosa profunda” e “tromboembolismo venoso”. Do material encontrado 
foi selecionado quatro artigos para fundamentação teórica. Após o estudo infere-se que o 
Tromboembolismo Pulmonar é a obstrução parcial ou total da artéria pulmonar ou de seus ramos. 
É causado pelo alojamento de partículas oriundas de outra parte do organismo. Usualmente, 
tais partículas são trombos (coágulos) que migram a partir da circulação venosa profunda dos 
membros inferiores. O TEP costuma ser uma complicação aguda da Trombose Venosa Profunda 
(TVP) ou um dos espectros da doença chamada de Tromboembolismo Venoso (TEV). A TVP 
é a terceira causa de doença vascular mais prevalente no mundo, sendo precedido apenas das 
doenças coronarianas e cerebrovasculares. A fisiopatologia do TEP envolve condições descritas 
na tríade de Virchow - estase venosa, lesão vascular e hipercoagulabilidade - são alguns dos 
gatilhos para ativação de fatores tissulares que desencadeiam cascatas de coagulação para a 
formação do trombo venoso. Usualmente, os trombos que possuem maior probabilidade de 
migrar para a circulação pulmonar são aqueles originários das veias profundas proximais 
dos MMII, notadamente as ileais e femorais. O diagnóstico da TEP se dá pela avaliação da 
probabilidade do paciente ter a doença - isto é, a probabilidade pré-teste. A suspeita diagnóstica 
pode ser corroborada através do Escore de Genebra e do Escore de Wells. O Tromboembolismo 
Venoso é uma das principais causas de óbito hospitalar e seu desenvolvimento pode ser desde 
assintomático ou levar à morte súbita.  Sendo assim, é necessário que o médico esteja atento aos 
sintomas do paciente para que inicie uma intervenção de maneira mais rápida possível visando 
diminuir os malefícios que essa patologia pode acarretar.

Palavras-chave: Tromboembolismo Pulmonar. Trombose Venosa Profunda. Tromboembolismo 
Venoso.



RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

350

TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR: INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE SUAS 
REPERCUSSÕES

Bruna Strube Lima 
bruna.strube@unidavi.edu.br

Martha Scaravonatto
martha.scaravonatto@unidavi.edu.br

Fernando Cezar Tiepo Filho
fernando.tiepo@unidavi.edu.br

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é uma doença psiquiátrica identificada por variações 
salientes de humor, com crises alternadas entre episódios depressivos e maníacos, ainda que 
a maioria dos pacientes apresente predominantemente apenas umas dessas características. Seu 
fator desencadeante ainda permanece desconhecido, mas acredita-se que herança genética, 
alterações nos níveis cerebrais de neurotransmissores e fatores psicossociais devam estar 
compreendidos. O diagnóstico de TAB é feito através de anamnese minuciosa, esquadrinhando 
a história do paciente. A terapia é constituída farmacologicamente por estabilizadores de 
humor, podendo estar associada à psicoterapia. O principal objetivo do projeto é desmistificar 
o Transtorno Afetivo Bipolar apontando suas consequências para o paciente, familiares e para a 
saúde pública. Almeja-se, inclusive, através da explanação da morbidade reforçar a necessidade 
de atenção no cuidado ao paciente, bem como do tratamento holístico na busca do bem-estar 
biopsicossocial do paciente acometido. A pesquisa se trata de uma revisão narrativa dos sinais 
e sintomas do TAB, das fragilidades que o transtorno impõe, sua abordagem terapêutica e 
repercussões tanto no âmbito pessoal quanto no sistema público. Foi feita a seleção de trabalhos 
científicos relacionados à temática nas bases de dados Bireme, Google Scholar e SciELO, 
utilizando-se as seguintes palavras-chave: “Transtorno afetivo bipolar”, “bipolaridade”, 
“transtornos psiquiátricos”. Os seguintes critérios foram usados como critérios de inclusão e 
exclusão. Inclusão: todos os estudos, em língua portuguesa e inglesa, datados dos últimos cinco 
anos; exclusão: pesquisas com elementos repetidos ou pouco ressaltantes. As implicações do 
Transtorno Afetivo Bipolar estão diretamente ligadas à funcionalidade e qualidade de vida do 
paciente, ecoando nos âmbitos sociais, econômicos e de bem-estar. O trabalho observa que 
o acometimento tem irradiação familiar, uma vez que o apoio desse núcleo é mandatório em 
um melhor prognóstico da doença. As consequências do TAB, inclusive, aspergem no setor 
público, pois é elencada pela Organização Mundical de Saúde (OMS) como a sexta causa de 
incapacidade e a terceira entre as doenças mentais. Fica evidente, portanto, seu papel oneroso 
ao sistema, seja por custos indiretos ou pela própria incapacidade funcional à qual o paciente 
acometido está sujeito.

Palavras-chave: Transtorno Afetivo Bipolar. Bipolaridade. Transtornos Psiquiátricos.
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TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA: UMA COMORBIDADE 
SUBDIAGNOSTICADA NO PÚBLICO MÉDICO-ACADÊMICO

Jades Felipe Collet Krause
jadesfelipe@unidavi.edu.br

Gabrielle Amanda Tonet
gabrielle.tonet@unidavi.edu.br

Carolina Silva Schiefelbein
carolina.schiefelbein@unidavi.edu.br

O Transtorno de Ansiedade Generalizada é um dos transtornos psiquiátricos mais 
subdiagnosticados. Caracteriza-se por preocupação persistente e excessiva acompanhada de 
sintomas físicos relacionados à hiperatividade autonômica e a tensão muscular. Apresenta 
comorbidade frequente com depressão e outros transtornos de ansiedade. A abordagem 
psicoterápica, num sentido amplo, deve ser prioritária no tratamento desse distúrbio e o tratamento 
farmacológico, quando indicado, não deve ser a única opção terapêutica. De acordo com o 
Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-V), para ser diagnosticado o 
transtorno deve durar pelo menos seis meses e ser acompanhado de pelo menos três dos seguintes 
sintomas: inquietação, irritabilidade, fatigabilidade, perturbação do sono, tensão muscular e/ou 
dificuldade de concentração. Os principais objetivos do estudo são expor a sintomatologia do 
Transtorno de Ansiedade Generalizada e compreender os critérios diagnósticos e terapêuticas 
utilizadas, além de relacionar a patologia ao público acadêmico, em especial, aos estudantes de 
Medicina. Essa é uma pesquisa do tipo revisão bibliográficadesenvolvida no segundo semestre 
de 2020, do curso de Bacharelado em Medic ina do Centro Universitário para o Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Os referidos materiais, publicados entre os anos de 2016 a 2020, 
foram encontrados em plataformas de busca de artigos científicos como Medline via PubMed, 
Medline via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) 
e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Os termos utilizados 
para pesquisa foram: ansiedade, transtorno e estudante. Através da análise das bibliografias de 
pesquisa observou-se que o TAG é um transtorno com altas taxas de comorbidades destacando-
se os de humor e outros transtornos de ansiedade. O paciente diagnosticado com TAG apresenta 
risco 33 vezes superior ao da população geral em desenvolver transtorno depressivo maior e 
20 vezes mais de apresentar transtorno de pânico. A presença de tais comorbidades complica o 
curso tornando a recuperação mais difícil. Diante disso, a relação com o curso médico parece 
estar associado ao desenvolvimento de quadros ansiosos em estudantes de Medicina. Maiores 
taxas de sintomatologia ansiosa foram encontradas no início do curso, sugerindo dificuldades 
na adaptação de novos métodos de ensino no quarto ano que antecede o internato e no último 
ano, onde acontecem as provas de residência. A existência de programas que possam identificar 
e tratar precocemente é fundamental para a qualidade da formação de futuros médicos. Com 
o presente estudo foi possível concluir que é necessário o maior acompanhamento desses 
estudantes com apoio psicológico e familiar para evitar a evolução para complicações orgânicas 
e piora do aprendizado. É necessário, também, proporcionar uma maior compreensão global 
da TAG, englobando suas nuances desde os principais desencadeadores etiológicos até as 
diferentes modalidades terapêuticas incluídas.

Palavras-chave: Ansiedade. Transtorno. Estudante.
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UMA VISÃO APROFUNDADA DA DOENÇA DE HUNTINGTON: ABORDANDO A 
TERAPÊUTICA DE OLIGONUCLEOTÍDEOS ANTISENSE  PARA A MITIGAÇÃO 

DA EXPRESSÃO DA HUNTINGTINA

Julia Cristina Beltramini
juliabeltramini@hotmail.com

A Doença de Huntington (DH) é uma doença neurodegenerativa causada por mutação no gene IT-
15,localizado no braço curto do cromossomo 4, responsável por produzir a proteína Huntingtina 
que acarreta em distúrbios de movimento (coreia), comportamentais e leva progressivamente 
à demência. Descoberta e elucidada por George Huntington, a doença permeia vários setores 
necessitando de uma equipe multidisciplinar para amparar esse paciente no período pré e pós-
descobrimento da doença. Com o avanço tecnológico foi factível predizer genes que induziam a 
doenças genéticas, assim sendo possível criar estratégias para um tratamento mais direcionado 
e específico. A utilização de terapias que atuam no gene mutado ou no seu mRNA induziu 
um método de tratamento mais eficaz que qualquer outro tipo de medicamento ou técnica. O 
objetivo desse estudo é realizar uma pesquisa aprofundada sobre a DH e correlacionar métodos 
de tratamento, demonstrando que a manipulação de Oligonucleotídeos Antisense (ASO) 
vem ascendendo como uma técnica inovadora que tem como intuito mitigar a expressão da 
Huntingtina mutada e assim, melhorar a qualidade de vida desses huntinianos. Os ASO são 
micro RNA responsáveis por anular o mRNA da Huntingtina e assim silenciar a síntese da 
proteína mutada. Efetuou-se revisão de literatura entre agosto de 2019 e junho de 2020. A 
metodologia aplicada foi a utilização de bases de dados como a “Pubmed”, “Science Direct”, 
“Medline” e “Lilacs” com a análise de artigos desde 1920 até 2020 que foram elaborados 
em língua inglesa e portuguesa. Os dados obtidos com a pesquisa demonstraram que exames 
genéticos são imprescindíveis para um diagnóstico precoce, pois, os sinais e sintomas da DH são 
parecidos com outras desordens neuronais. Adicionalmente, um diagnóstico tardio influência 
negativamente na resposta que esse paciente apresentará ao tratamento. O tratamento para a DH 
é farmacológico e pouco eficaz, em alguns dos casos acarretando em mais efeitos colaterais do 
que benéficos. Contudo, a terapia gênica vem crescendo como opção de tratamento para doenças 
que antes acreditava-se incuráveis. A utilização de ASO vem crescendo e demonstrando grande 
eficácia. Nesse viés, será exequível a criação de uma nova técnica terapêutica direcionada para 
a causa da doença, não mais com o intuito de tratar somente seus sinais e sintomas.

Palavras-chave: Huntington. ASO. Terapia Gênica.
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VIDEOGAMES, CÉREBRO E A MEDICINA: UMA INTERAÇÃO BENÉFICA?

Kauê Fernando Dias
kaue.fernando@unidavi.edu.br

Samantha Cristiane Lopes
samantha.lopes@unidavi.edu.br

No contexto histórico e social, os videogames muitas vezes são atribuídos como algo negativo 
na vida das pessoas, principalmente pelas mídias televisivas. Todavia, há um número expressivo 
de indivíduos de todas as faixas etárias que está em contato frequente com a atividade. Dessa 
forma, compreender o verdadeiro impacto dos videogames na vida das pessoas torna-se 
imprescindível, tanto para a conscientização dos praticantes, quanto para rever alguns tabus 
estabelecidos na sociedade contemporânea sobre o assunto. Assim sendo, o presente estudo 
tem como objetivo compreender os benefícios e malefícios dos jogos em relação ao cérebro; 
as mudanças que podem acarretar, bem como, avaliar a possibilidade de uso terapêutico em 
algumas condições patológicas. Para tal, a metodologia utilizada se deu através de uma revisão 
narrativa da literatura com base na pesquisa bibliográfica em artigos científicos e livros-texto, 
buscando trazer evidências sobre o assunto. A partir dos resultados obtidos durante a revisão do 
tema, conclui-se que, de fato, existem vários benefícios na prática de jogos eletrônicos e online, 
como: melhora no raciocínio, na coordenação motora e na tomadas de decisões. Mas que, 
dependendo das características interindividuais da prática, também pode ser fonte de malefícios 
para a saúde, dependendo da frequência na qual o indivíduo joga, a quantidade de horas que 
dispõe para a atividade e sua motivação para tal; sendo que o excesso de exposição, juntamente 
com variáveis psicossociais do indivíduo, podem acarretar em agravamentos físicos e mentais. 
Verificou-se ainda, que existe a possibilidade de utilizar os videogames como tratamento 
alternativo especialmente em condições neurológicas que afetam a mobilidade motora, como 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), doença de Parkinson e outros tipos de paralisia, devido 
ao aumento da plasticidade neural. Por fim, reitera-se a necessidade de ampla difusão dessas 
informações no meio médico e midiático, uma vez que os benefícios dos videogames na saúde 
e bem-estar das pessoas - quando aplicados de forma dosada e direcionada às individualidades 

- podem suplantar seus possíveis malefícios.

Palavras-chave: Videogame. Cérebro. Benefícios Médicos.
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A IMPORTÂNCIA DO NUTRICIONISTA HOSPITALAR

Bruna Wolff Schwartz
brunaw@unidavi.edu.br

Maria da Penha dos Santos Alves
mariaalves@unidavi.edu.br

O nutricionista tem como objetivo principal a melhoria na qualidade de vida das pessoas através 
da reeducação alimentar. A preocupação principal é auxiliar na reformulação de um cardápio 
para que cada paciente comece a ter a alimentação adequada conforme suas necessidades 
durante a sua internação e após a alta hospitalar. Este trabalho tem como objetivos identificar a 
importância do nutricionista no ambiente hospitalar; descrever algumas das práticas e processos 
realizados pelo profissional nutricionista nesse ambiente; identificar os cuidados essenciais e os 
impactos positivos desses processos. Também, como funcionam as etapas de identificação de uma 
alimentação apropriada para cada paciente, e como é realizado o acompanhamento e evolução 
do paciente. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do assunto para levantamento 
das informações, através de livros e artigos científicos. Conforme resultados obtidos durante 
a pesquisa identificou-se que o nutricionista é de fundamental importância para auxiliar na 
recuperação de pacientes internados. Pode-se afirmar que o acompanhamento contínuo, com a 
alimentação adequada auxilia e interfere totalmente no tratamento do paciente. O nutricionista 
e toda equipe tem o papel de cuidar e ajudar da melhor forma possível os pacientes. Sabe-
se o quanto é importante os cuidados nutricionais dentro de um ambiente hospitalar. Alguns 
dos cuidados que o nutricionista deve ter são os tipos de dietas para cada paciente e o que 
deve ou não acrescentar em sua alimentação. Outro cuidado é sempre se preocupar com os 
pacientes e estar constantemente avaliando seu quadro nutricional para assim estar a par do seu 
estado de saúde e o ajudar na recuperação, pois seu estado pode mudar a qualquer momento. 
Também, deve se preocupar com as individualidades de cada paciente. O nutricionista deve se 
comportar de forma ética sempre respeitando as normas do hospital e seus colegas de profissão, 
independente de qualquer situação, pois são uma equipe e juntos trabalham para a melhoria 
do paciente. Conclui-se que a atuação do nutricionista no contexto hospitalar deve contribuir 
para a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida de cada paciente, e auxiliá-los 
na recuperação através da alimentação. Portanto, ressalta-se a importância do profissional 
nutricionista no ambiente hospitalar e o papel da alimentação na melhora do paciente.

Palavras-chave: Alimentação. Nutricionista. Ambiente Hospitalar.
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A REFORMULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E 
DIETÉTICA HOSPITALAR

Nicole Vanessa Wall Marzollo
nicole.marzollo@unidavi.edu.br

Tamires Tavares
tamires.tavares@unidavi.edu.br

Thayrine Sônia Zanghelini Dias
thayrine.dias@unidavi.edu.br

O Serviço de Nutrição e Dietética (SND) tem por objetivo realizar refeições diferenciadas 
que possam trazer atratividade diante dos olhos do paciente, visto que precisa apresentar 
qualidade e sabor, levando em consideração a individualidade acerca de cada um. Através 
dos profissionais do SND deve ser feita a definição, o planejamento, o supervisionamento 
e a avaliação da assistência nutricional de cada paciente, sabendo que no momento em que 
o indivíduo é internado será feito um diagnóstico nutricional com os dados clínicos. E, a 
partir desse momento o paciente recebe sua dieta tendo a capacidade de suprir os nutrientes 
necessários para o organismo. O atual cenário presente no Serviço de Nutrição e Dietética 
tem apresentado problemas no que diz respeito à atratividade e qualidade dos pratos levados 
aos pacientes, acarretando em uma baixa adesão por parte desses. Apresenta-se como objetivo 
sugestões de reformulação de tal sistema visando ressaltar a importância da participação do 
nutricionista na cozinha hospitalar para proporcionar uma melhor experiência ao paciente, 
atentando-se ao quadro clínico e buscando sua melhoria. A metodologia de pesquisa utilizada 
foi de abordagem indutivo, o método de procedimento monográfico e para técnica de pesquisa 
a bibliográfica. Através do levantamento bibliográfico e das informações para obtenção dos 
resultados concluiu-se que o SND é um local que apresenta uma enorme responsabilidade ao 
nutricionista e que ainda há mudanças a serem feitas nesse sistema. E, por fim, necessita-se 
de profissionais capacitados e criativos, que tenham como objetivo principal a melhoria do 
quadro clínico do paciente, aplicando uma nutrição humanizada e transformando o momento 
de fragilidade em uma situação mais agradável.

Palavras-chave: Nutricionista. Paciente. Refeições.
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A RELAÇÃO ENTRE A SAÚDE INTESTINAL E A SAÚDE EMOCIONAL: UMA 
REVISÃO SOBRE O POTENCIAL TERAPÊUTICO DO EIXO INTESTINO-

CÉREBRO

Patrícia Fuchter
patricia.fuchter@unidavi.edu.br

Arieli Carini Michels
arieli@unidavi.edu.br

Sarita Martins Camiña Reinicke
sarita@unidavi.edu.br

Aproximadamente 95% de toda serotonina corporal é sintetizada no intestino. Não por acaso, 
esse neurotransmissor ganhou o título de “hormônio da felicidade” já que atua na regulação do 
humor, apetite, sono, temperatura corporal, funções cognitivas, entre outras. Portanto, baixos 
níveis de serotonina podem acarretar mau humor, insônia e até mesmo ansiedade e depressão. 
Sendo assim, se a maior parte da serotonina é sintetizada nas células enterocromafins do trato 
gastrointestinal, um desequilíbrio na microbiota pode acarretar desordens mentais. Ou seja, a 
saúde intestinal está amplamente relacionada com as emoções e, consequentemente, afeta o 
comportamento humano. O presente estudo tem como objetivo caracterizar o eixo microbiota-
intestino-cérebro, identificando suas relações e potenciais terapêuticos. Para isso, foi realizada 
pesquisa bibliográfica nas bases de dados Pubmed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde utilizando-
se os seguintes termos: “intestino”, “cérebro”, “microbiota intestinal” e “terapêutico”. Foram 
selecionados artigos publicados entre os anos de 2010 e 2020, nos idiomas português, inglês 
e espanhol. A relação entre saúde intestinal e emoções tem sido alvo de muitos estudos acerca 
do “eixo intestino-cérebro”, termo utilizado para descrever a comunicação bidirecional entre o 
trato gastrointestinal e o sistema nervoso central. Este, vital para a manutenção da homeostase e 
cujo desequilíbrio pode resultar em alterações na resposta ao estresse e comportamento no geral. 
Essa relação começa ainda no embrião, onde cérebro e sistema digestivo estão intimamente 
relacionados, compartilhando terminações nervosas e se comunicando amplamente via sinapse 
e neurotransmissores. Consequentemente, o funcionamento de um influencia diretamente o 
outro. Por isso, prejuízos na função intestinal podem resultar em desordens no sistema nervoso 
central, tanto da perspectiva neurobiológica quanto da saúde mental. A literatura tem apontado 
a relação entre a saúde intestinal e o funcionamento cerebral como potencial alvo terapêutico 
para diversas desordens psíquicas, emocionais e comportamentais. Estudos realizados na 
última década mostraram que microrganismos presentes na microbiota intestinal podem 
modular desequilíbrios nos sistemas endócrino, imune, metabólico e nervoso causadores da 
depressão, por exemplo. Também foram observadas mudanças na composição da microbiota 
intestinal de ratos devido às condições de estresse havendo restauração dessa composição com 
a administração de probióticos. Um estudo concluiu que a microbiota intestinal pode ser uma 
importante ferramenta terapêutica para atenuar até mesmo os sintomas da abstinência alcoólica. 
Outro estudo demonstrou que a ansiedade presente em animais livres de microrganismos foi 
normalizada após a restauração da microbiota intestinal. O impacto direto e significativo da 
microbiota intestinal sobre o sistema nervoso central tem sido consolidado na literatura, fato 
que coloca, cada vez mais, o eixo intestino-cérebro em posição de destaque nos estudos sobre 
desordens mentais. Estudos futuros poderão elucidar os mecanismos da ação da microbiota 
intestinal sobre o sistema nervoso e de que forma é possível obter sucesso utilizando essa 
relação como ferramenta terapêutica.

Palavras-chave: Intestino. Cérebro. Emoções.
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AS INTER-RELAÇÕES ENTRE A DEPRESSÃO E A DISBIOSE INTESTINAL: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA
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A depressão é um transtorno mental que afeta o estado físico e psicológico de indivíduos, 
possuindo causas multifatoriais e critérios diagnósticos específicos que servem de norte para um 
tratamento promissor. A Microbiota Intestinal (MI) é considerada um ecossistema diversificado 
com predomínio de bactérias, mas contendo fungos comensais, parasitas, protozoários e vírus. 
Disbiose é o termo dado para o desequilíbrio patológico da comunidade microbiana, podendo 
ser considerado a causa ou resultado do estado de uma doença podendo ser alterada de acordo 
com a disponibilidade de materiais fermentáveis, estado imunológico do hospedeiro, estresse, 
idade, má digestão, pH intestinal e tempo do trânsito intestinal. O Eixo Intestino-Cérebro (EIC) 
é a caracterização da comunicação bidirecional e multicomponente entre o intestino e o cérebro, 
em que motores gastrointestinais e elementos sensoriais enviam sinais para o sistema nervoso 
central e resposta de retorno ao intestino. A pesquisa buscou através de uma revisão bibliográfica 
integrativa caracterizar a relação entre as desregulações funcionais do EIC, especificamente no 
que diz respeito à disbiose e a psicopatologia da depressão. Trata-se de uma revisão integrativa, 
com uma abordagem qualitativa. A partir de critérios de inclusão, exclusão e buscas nas bases 
de dados PubMed, BVS e EBSCOhost com a associação dos descritores “Depression” AND 
“Microbiota” AND “Disbiosys” foram encontrados 142 artigos. Após a leitura dos resumos 
e textos na íntegra foram selecionados oito artigos publicados entre 2015 e 2019 para a 
escrita. Os artigos selecionados para compor a revisão são estudos empíricos que utilizaram 
animais (ratos) em sua maioria - apenas um utilizou material humano para a testagem, e testes 
fisiológicos e comportamentais para alcançarem seus resultados. Os principais resultados deste 
trabalho estão direcionados para a comprovação da bidirecionabilidade do EIC e a relação entre 
o desequilíbrio da microbiota intestinal com os transtornos depressivos. Resultados secundários 
apontam respostas psicomotoras, metabólicas, inflamatórias e informações acerca de possíveis 
tratamentos, tendo como alvo a população bacteriana do intestino, regulando suas proporções. 
O estresse é apontado como um fator relevante para o surgimento da disbiose intestinal e, 
consequentemente, comportamento depressivo. Ressalta-se a importância dos estudos de 
revisão para a atualização científica.

Palavras-chave: Transtorno Depressivo. Microbioma Intestinal. Intestino-Cérebro.
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GASTRONOMIA HOSPITALAR
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A gastronomia se origina da necessidade das pessoas se alimentarem. E, é a arte de preparar e 
cozinhar alimentos, não se relacionando somente ao ato de cozinhar, mas também das técnicas 
e da preparação de pratos harmoniosos através da combinação de ingredientes. Os hábitos 
alimentares e gastronômicos são marcados pela disponibilidade dos alimentos existentes em 
determinado local e pelas culturas que dali fazem parte. As práticas culinárias desenvolvidas 
pela gastronomia tem como objetivo facilitar a digestão dos alimentos, torná-los mais saborosos 
e atraentes, pois a alimentação além de nutritiva também deve ser apetitosa para aquele que irá 
se alimentar. Na área hospitalar serve como ferramenta para melhorar a aceitação do paciente 
na dieta proposta pelo nutricionista e faz parte de uma técnica de hospitalidade para que o 
paciente se sinta como hóspede no que diz respeito à alimentação. O presente estudo teve como 
objetivo compreender a relação entre a nutrição e a gastronomia no contexto hospitalar, através 
de uma revisão bibliográfica. A gastronomia surge da necessidade das pessoas se alimentarem 
e está intimamente ligada à nutrição, pois é através dos alimentos que o corpo receberá os 
nutrientes para sua manutenção e desenvolvimento. Isso se torna bastante importante no 
contexto hospitalar, onde as pessoas precisam se alimentar para poder recuperar sua saúde. Os 
estudos demonstraram que pacientes se sentem melhor quando a refeição é mais palatável tanto 
aos olhos quanto à boca, o que torna a gastronomia hospitalar uma parte importante e também 
um desafio para os profissionais de nutrição. Estes, devem respeitar as exigências da prescrição 
dietética (geral, líquida, pastosa etc.) segundo as patologias apresentadas e, ao mesmo tempo, 
oferecer uma refeição atrativa e saborosa capaz de contribuir para recuperação e bem-estar do 
indivíduo hospitalizado.

Palavras-chave: Gastronomia. Nutrição. Hospital.
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O ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E 
PESCOÇO EM RADIOTERAPIA PODE SER MELHORADO COM NUTRIÇÃO 

ENTERAL PRECOCE?

Sheila Cristina Pootz
sheilacrispz@gmail.com

Este estudo de revisão foi desenvolvido a partir de um ensaio clínico randomizado anterior, onde 
foram comparados dois grupos de pacientes com câncer de cabeça e pescoço em tratamento 
radioterápico. O grupo intervenção recebeu atendimento nutricional diário, enquanto que 
o grupo padrão recebeu atendimento nutricional semanal. No grupo intervenção o estado 
nutricional dos pacientes foi mais positivo ao final do tratamento radioterápico. Este ensaio 
clínico gerou questionamentos quanto a conduta com estes pacientes, e uma dessas questões 
foi respondida através deste artigo de revisão. A ingestão energética e hidratação adequadas 
são fundamentais para o sucesso do tratamento radioterápico. A nutrição enteral é uma forma 
de fornecer esses nutrientes. O objetivo deste estudo foi investigar se a introdução precoce de 
nutrição enteral em pacientes com câncer de cabeça e pescoço em radioterapia melhora o estado 
nutricional durante e após o tratamento. Foram realizadas buscas bibliográficas nas bases de 
dados Pubmed, Bireme, SciELO e Periódicos Capes. localizando 69 artigos correspondentes ao 
tema e selecionando 27 deles para a discussão do assunto. A nutrição enteral precoce mostrou 
menor perda de peso, menor número de hospitalizações não planejadas e maior completude 
dos ciclos de radioterapia e quimioterapia. Algumas complicações decorrentes das vias de 
administração enteral foram discutidas e preditores para nutrição enteral foram abordados. O 
estado nutricional dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço em radioterapia pode ser 
melhorado com o uso da nutrição enteral. Porém, ainda não há um consenso sobre o momento 
certo da passagem de sonda. Preditores como a idade do paciente e estágio do tumor já alertam 
para a necessidade de nutrição enteral. No início do tratamento, benefícios e riscos da nutrição 
enteral podem ser equilibrados para a tomada de decisão.

Palavras-chave: Nutrição Enteral. Neoplasias de Cabeça e Pescoço. Estado Nutricional.
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O NUTRICIONISTA NA FITOTERAPIA
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A Fitoterapia é uma terapia complementar bastante antiga, onde são utilizadas as mais variadas 
plantas, ou partes dela como medicamento para ajudar no tratamento ou cura de alguma 
patologia, condição física e até mesmo estética. Apesar de serem naturais, também possuem 
efeitos colaterais, muitas vezes podendo ser graves. Por isso o acompanhamento deve ser feito 
por um profissional qualificado para que não haja danos no organismo. Em 2013, foi criada 
uma resolução pelo Conselho Federal de Nutricionistas autorizando o nutricionista a prescrever 
fitoterápicos. Porém, em 2016 houve uma alteração alegando-se que somente ao profissional 
nutricionista com especialização em Fitoterapia é permitida a prescrição do medicamento. 
Esse fato agregou muito no mercado de trabalho para esses profissionais, uma vez que trouxe 
um diferencial e destaque para os que optarem aderir à especialização. O trabalho objetivou 
apresentar o nutricionista no âmbito da Fitoterapia, e mais especificamente, a definição, origem, 
prescrição e atuação nesta área milenar e tão presente atualmente. Com elaboração baseada 
na revisão literária de diferentes fontes desde livros acadêmicos, revistas, cartilhas, sites 
governamentais e artigos explorou-se os mais variados conceitos, teorias e estudos na busca 
de uma análise qualitativa. Diante destes estudos, observou-se que o mercado de trabalho para 
essa área é positivo e promissor, visto que está em constante crescimento e recebe cada vez 
mais investimentos, devido aos cuidados necessários para prescrição. O nutricionista habilitado 
auxilia na cura e prevenção de doenças, com poucos efeitos colaterais e vários benefícios para 
a saúde do paciente.
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O PAPEL DO NUTRICIONISTA ESPORTIVO NA PRESCRIÇÃO DE 
SUPLEMENTOS PARA PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS
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O presente trabalho traz um estudo acerca do papel do nutricionista esportivo na prescrição de 
suplementos nutricionais para praticantes de atividades físicas e atletas, onde percebe-se que 
grande parte dos usuários faz uso exagerado ou em medidas desproporcionais às necessidades 
do organismo. Apresenta-se como objetivo a investigação do papel do nutricionista esportivo 
na prescrição de suplementos, uma vez que ele é o profissional apto a desenvolver tais 
funções de maneira segura, por possuir amplos conhecimentos sobre alimentos e entender 
o impacto dos exercícios físicos no corpo humano, sempre buscando a obtenção de uma 
melhora na saúde do paciente. O método de abordagem utilizado foi o indutivo, o método de 
procedimento monográfico e para técnica de pesquisa a bibliográfica. Através do levantamento 
de dados bibliográficos concluiu-se que mesmo existindo um forte apelo comercial na área de 
suplementos, o nutricionista continua a ser a fonte mais segura para a obtenção de informações 
acerca do assunto. Este deve manter-se sempre atualizado para poder explicar quais os benefícios 
e malefícios que o uso da suplementação pode trazer ao organismo. Percebe-se que há falta de 
conhecimento a respeito da necessidade deste profissional e de sua importância na prescrição 
de suplementos. Além disso, os dados bibliográficos coletados mostraram que a utilização 
incorreta da suplementação devido à má informação pode acarretar danos à saúde e prejuízos 
no desempenho físico dos atletas e demais praticantes de atividades físicas. Assim, torna-se 
ainda mais evidente a necessidade de um acompanhamento nutricional adequado quando se diz 
respeito à suplementação.
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PERFIL NUTRICIONAL E CONHECIMENTO ALIMENTAR DE MULHERES 
SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE MAMA DO VALE DO ITAJAÍ
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O câncer de mama, depois do câncer de pele não melanoma, é uma patologia caracterizada 
pela desordem do crescimento celular devido a alterações no código genético. Estas alterações 
podem ser causadas por inúmeros fatores dentre eles: origem química, física, biológica, além 
do estilo de vida e fatores nutricionais, sendo a alimentação  um fator de risco ou proteção 
para essa doença. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil nutricional e o conhecimento 
alimentar de mulheres sobreviventes ao câncer de mama. Trata-se de um estudo transversal 
descritivo e analítico, com análise quantitativa, incluindo 32 mulheres com histórico da doença 
e frequentadoras de instituições de apoio das cidades de Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema 
(SC). Para identificar o perfil nutricional das participantes da pesquisa foram coletados dados de 
peso, altura e circunferência da cintura. Foi aplicado um questionário semiestruturado contendo 
perguntas sobre os dados socioeconômicos e conhecimento alimentar das participantes. Além 
disso, o Questionário de Frequência de Consumo Alimentar Qualitativo (QFCA) foi utilizado 
com o objetivo de avaliar o consumo alimentar dos últimos três meses, sendo que os alimentos 
incluídos poderiam ser fatores de proteção ou de risco para o surgimento da doença. Os 
resultados obtidos demonstraram moderado conhecimento nutricional, porém este parece nãoo 
exercer influência nas escolhas alimentares e na composição corporal das participantes, pois 
o IMC e a CC resultaram em sobrepeso e risco aumentado para doenças cardiovasculares, 
respectivamente. Conclui-se a necessidade de assistência nutricional abrangente e efetiva, a 
fim de reduzir o risco de recidiva da doença e proporcionar melhor qualidade de vida para essa 
população.

Palavras-chave: Neoplasias da Mama. Estado Nutricional. Consumo de Alimentos.
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TRANSTORNO DA COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA (TCAP)
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O Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) é caracterizado como uma 
compulsão alimentar definida por sensações de angústia, perda de controle sobre o quê e 
quanto está ingerindo, mas com ausência de comportamentos voltados para a eliminação do 
excesso alimentar (vômitos, exercícios físicos excessivos, jejum). O objetivo deste trabalho 
foi realizar um levantamento preliminar sobre o tema, através de uma revisão bibliográfica. O 
tema foi abordado pela primeira vez na década de 1950, por Stunkard, psiquiatra e pesquisador 
pioneiro nas pesquisas sobre obesidade. No entanto, só em 1995 os critérios para avaliação do 
TCAP foram inseridos no apêndice B do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações 
Mentais (DSM-IV), documento americano cuja função consiste em classificar transtornos 
mentais para estabelecer diagnósticos confiáveis. Para o diagnóstico do TCAP esses episódios 
devem ocorrer pelo menos dois dias por semana nos últimos seis meses, associados a algumas 
características de perda de controle e não acompanhados de comportamentos compensatórios 
dirigidos para a perda de peso. O indivíduo que possui o TCAP geralmente engloba dois 
aspectos: o aspecto subjetivo, caracterizado pela perda de controle; e o aspecto objetivo, que se 
refere à quantidade de alimentos consumidos. O TCAP geralmente ocorre em pessoas obesas, 
principalmente aquelas que buscam por perda de peso, apesar de não ser restrito somente a este 
grupo. Além disso, pacientes com essa condição usualmente evidenciam uma elevação maior 
do que a esperada em relação às taxas de psicopatologia alimentar (perturbações da imagem 
corporal) e psicopatologia geral (depressão, ansiedade e impulsividade). O que leva à reflexão 
sociocultural do corpo magro, considerado ideal, visto que há uma grande pressão da mídia, 
principalmente sobre o público feminino. Tais aspectos, infelizmente enraizados na nossa cultura 
servem como gatilhos para o desenvolvimento de transtornos como o TCAP, que, conforme 
abordado, é acompanhado de sentimentos de culpa, vergonha, tristeza, entre outros. Por fim, 
ressalta-se ainda que o TCAP é um transtorno com algumas incertezas por ser muito individual, 
principalmente quanto a grandeza do episódio de compulsão, a duração do mesmo, e, ainda, a 
quantidade de alimentos ingeridos. O TCAP tem cura, através de tratamentos multidisciplinares 
com psicólogos, médicos e nutricionistas, visando o equilíbrio corporal e mental, melhorando a 
qualidade de vida do paciente.
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VEGETARIANISMO
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Ser vegetariano é ter uma alimentação baseada no consumo de alimentos de origem vegetal, 
sem comer qualquer tipo de carne animal. Pode-se também excluir os laticínios e ovos da 
dieta, seja por moral, saúde, meio ambiente, religião, ética, ecologia, política, etc. Todas são 
ideologias que buscam estimular a preservação do meio ambiente e dos animais, principalmente 
na alimentação, expondo que é possível manter uma vida saudável e com todos os nutrientes 
necessários sem o consumo de carnes e derivados. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão 
acerca do tema, compreendendo suas características e disseminação entre a população. Existem 
diversos subgrupos dentro do vegetarianismo: os semivegetarianos ou vegetarianos parciais, os 
ovolactovegetarianos, lactovegetarianos, ovovegetarianos, vegetarianos estritos e os veganos. 
Os ovolactovegetarianos são aqueles que não consomem nenhum tipo de carne, mas consomem 
laticínios e ovos. Os lactovegetarianos não consomem nenhum tipo de carne e nem os ovos. 
Os ovovegetarianos não consomem carnes e laticínios, porém comem ovos. Os vegetarianos 
estritos não consomem nenhum tipo de carne, laticínios ou ovos e os veganos que, por ética, não 
consomem nada de origem animal, seja na alimentação, roupas, utensílios ou qualquer outro 
tipo de atividade que envolva o sofrimento de animais. No Brasil, em 2018, quase 30 milhões 
de brasileiros realizavam uma alimentação com ausência de carnes, sendo então vegetarianos, 
representando um crescimento de 100% em relação à população de seis anos atrás, o que 
equivale a um percentual de 14% da população. Este número vem crescendo, mas não existem 
dados concretos sobre a quantidade de indivíduos veganos. Em 2019 já existiam cerca de 240 
restaurantes vegetarianos e veganos no país, além de diversas inovações de refeições veganas 
em restaurantes e lanchonetes que surgem periodicamente. O vegetarianismo é uma prática que 
vem crescendo no Brasil e no mundo, porém é importante ressaltar que muitos desses indivíduos 
não sabem que ao excluir a carne e derivados da alimentação podem excluir nutrientes essenciais 
para o organismo. Por isso, quem opta por não consumir carne ou excluir qualquer alimento da 
dieta habitual deveria buscar um profissional da área da nutrição para auxiliá-lo na substituição 
destes, garantindo uma alimentação balanceada e saudável, e respeitando sua escolha alimentar.
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Jean Michel Constantino
jean.constantino@unidavi.edu.br

Thais Diandra Fragozo dos Santos
thaisdiandra@unidavi.edu.br

Michele Zanella
michelezanella@unidavi.edu.br

A palavra aconselhar traz muitos significados. O termo vem do grego consiliaren e remete a 
consilium. Esta por sua vez significa com/unidade, com/reunião, sendo que essa significação 
infere a ação de duas ou mais pessoas dirigidas para a consideração de algo. Ao pensar no 
processo de Aconselhamento Psicológico pensa-se na relação de duas ou mais pessoas orientadas 
para a consideração atenta, respeitosa e prudente de algo que é vital para uma ou várias delas, 
sendo que nesse sentido, aconselhar não significa pensar ou fazer pelo outro, mas sim, fazer 
ou pensar com o outro. Já o Plantão Psicológico baseia-se no modelo de aconselhamento 
de Carl Rogers configurando-se para acolher qualquer demanda que se apresente, visando 
facilitar para que o paciente se posicione diante de seu sofrimento e decida o rumo a seguir, 
podendo ser aconselhamento, uma orientação ou uma psicoterapia. Neste sentido, o trabalho 
do plantonista consiste em auxiliar o paciente a ter uma visão mais ampliada de si e do mundo, 
estando disponível, compreendendo e acolhendo a experiência do cliente perante o problema 
que originou o pedido de ajuda. O estágio supervisionado em área específica no  curso de 
Psicologia da Unidavi proporciona a oportunidade de realização de plantão e aconselhamento 
psicológico em diferentes contextos. Este início na ala psiquiátrica do hospital Samária em 
Rio do Sul/SC atendendo pacientes com demandas relacionadas a transtornos psicológicos e/
ou de dependência química. Após isso, seguiu-se na área de Psicologia Jurídica alinhado à 
Psicologia Social prestando atendimento para pessoas que buscavam serviços de cunho jurídico 
e também apresentavam demandas psicológicas. Por último, foi experienciada a Psicologia 
da Saúde no SUS, tendo foco na realização de triagens de pacientes a serem colocados na 
fila de espera. Estes também sentiam a necessidade de compartilhar questões particulares, no 
intuito de ter uma conversa aberta durante as entrevistas. Desta forma, o objetivo do Plantão 
e Aconselhamento Psicológico é proporcionar um momento de acolhimento, com uma escuta 
qualificada às pessoas que passam por dificuldades de origem psicológica, ou que tenham 
interesse no serviço, refletindo na promoção de saúde. Também, fornecer uma escuta qualificada 
a pessoas que buscam além de tudo, alguém com quem conversar sobre seus anseios, o que estão 
sentindo sobre, e oferecer aconselhamento psicológico, a fim de tentar diminuir o sofrimento 
destas pessoas.

Palavras-chave: Escuta Qualificada. Aconselhamento Psicológico. Estágio.
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A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS PARA O SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA

Maria Fernanda Goetten de Lima
maria.goetten@unidavi.edu.br

Mayne Margadona Dultra
mayne.margadona@unidavi.edu.br

No período da adolescência ocorrem consideráveis mudanças em diversos aspectos da vida. 
Esse período também traz riscos. Alguns jovens têm dificuldade em lidar com tantas mudanças 
como hostilidade, descontentamento, prazer, euforia e ociosidade que são comuns neste período. 
Os adolescentes enfrentam hoje várias dificuldades voltadas para seu bem-estar físico e mental, 
que incluem altas taxas de mortalidade por acidentes, homicídios e suicídios. O objetivo 
da pesquisa foi compreender o impacto das redes sociais para o suicídio na adolescência. 
Ressaltou-se o suicídio na adolescência, redes sociais e as postagens que estimulam o suicídio. O 
presente trabalho baseou-se em pesquisas bibliográficas de artigos científicos, livros e materiais 
disponibilizados na Internet. A Internet vem revolucionando o mundo desde que foi criada 
trazendo praticidade, porém, também causando prejuízos. A facilitação do acesso a qualquer 
tipo de informação pode ser prejudicial, principalmente na adolescência. É nessa fase que se 
tornam mais vulnerável e suscitam o sentimento de “fazer parte” de um contexto ou relação, 
buscam pertencer e seguir uma tribo ou grupo em que se identificam, estando incluídas as redes 
sociais e a vida externa. Mesmo com os benefícios, as redes sociais apresentam influência 
para o suicídio na adolescência, e a falta de conhecimento e preparo tanto dos familiares, 
escola e comunidade podem estar contribuindo para tal. As redes sociais têm suas vantagens 
por proporcionar facilidade para a comunicação, pois permite conexões com várias pessoas, 
independentemente de onde estejam. A comunicação virtual se tornou encantadora para muitas 
pessoas, que por sentirem-se solitárias apostam que ela seja essencial.

Palavras-chave: Redes Sociais. Suicídio. Adolescência.
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A IRA DE UM ANJO: REVISÃO TEÓRICA DE COMO SE ARTICULA UMA 
INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA EM CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

Thiffany dos Santos
thiffany.santos@unidavi.edu.br

Renato Raimundo
renato.raimundo@unidavi.edu.br

“A Ira de um Anjo” (Child of Rage, 1992) é um documentário norte-americano que conta 
a história de Beth Thomas, uma criança que, após sofrer com diversos abusos por parte do 
pai biológico, foi encaminhada para um lar adotivo juntamente com o irmão mais novo. Já 
na casa dos pais adotivos Beth começou a manifestar comportamentos disfuncionais, na 
maioria de perfil sádico e auto-lesivo. Após exercer comportamentos como matar pássaros, 
penetrar alfinetes na pele do cachorro da família e ser extremamente agressiva com o irmão, 
por preocupação e medo, os pais adotivos a encaminharam para tratamento clínico com  Ken 
Magid, psicólogo especializado no tratamento de crianças vítimas de abusos severos. Com base 
neste documentário, o objetivo do presente trabalho é apresentar um panorama geral de como 
ocorre o tratamento psicoterapêutico de crianças vítimas de abuso infantil. Além de consulta 
e revisão direta do próprio material aqui referenciado, a metodologia de pesquisa utilizada 
foi bibliográfica, nas plataformas de dados SciELO e Google Acadêmico. Como conclusão 
da revisão do material supracitado constata- se que, de modo geral, a terapia resultou em um 
ótimo encaminhamento para a questão comportamental de Beth Thomas. Especialmente em 
consequência dos abusos sofridos na fase da 1ª infância do desenvolvimento Beth desenvolveu 
comportamentos danosos generalizados. Como forma de mitigar seu sofrimento, passou a 
manifestar seus sentimentos em ações lesivas em qualquer vítima em potencial, incluindo ela 
mesma. Em entrevista clínica a Ken Magid, Beth detalha tudo o que fazia e ressalta que não 
sentia remorso algum. A intervenção terapêutica com Beth se articulou diretamente sobre a 
questão do abuso e de como ela direcionava sua dor emocional de forma violenta. Além disso, 
outro foco da intervenção foi a sexualidade, já que essa foi uma questão que acarretou diversos 
traumas em Beth, ao ponto de ela desenvolver uma fissura sexual auto-lesiva.

Palavras-chave: Psicologia. Psicoterapia. Abuso sexual.



RESUMOS - X CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (20 -22 DE OUTUBRO DE 2020)

370

A MORTE COMO EXPERIÊNCIA HUMANA: REFLEXÕES/PROVOCAÇÕES 
ACERCA DO MORRER

Josiell Raysel da Rosa
josiell@unidavi.edu.br

Cintia Adam
cintia@unidavi.edu.br

Um ciclo vital naturalmente compreende a morte, mas parece que esquecemos disso. A 
naturalidade do processo de morte e o morrer não impede que o tema seja um tabu. Ao longo do 
ciclo vital as percepções da morte se alteram de acordo com a maturidade psicológica alcançada. 
Uma criança e um idoso compreendem de maneira diferente o que significa morrer. Assim, 
“A morte é um fato biológico, mas também apresenta aspectos sociais, culturais, históricos, 
religiosos, legais, psicológicos, clínicos, éticos e de desenvolvimento que, com frequência, estão 
intimamente interligados”. Os processos de morte vêm sendo discutidos pelas diversas áreas 
do conhecimento, mas são os profissionais de saúde que têm maior contato com ela e merecem 
uma atenção especial. “Os profissionais de saúde são aqueles que têm a incumbência de zelar 
pelo cuidado da saúde do homem, de modo a postergar, o máximo possível, essa vivência 
tão temida.”. Os profissionais da área da saúde têm a morte como companheira de trabalho 
e inevitavelmente isso gera impactos em suas práticas. Uma proposta de educação em saúde 
contextualizada com a realidade social e cultural pode ser muito positiva, entretanto alguns 
temas, como os que envolvem a morte e o morrer, ainda não são tratados em sua totalidade 
em nenhuma dessas esferas. A primeira experiência com a morte acontece na Graduação e, 
diversos estudos realizados na última década buscaram visibilizar as consequências da formação 
deficitária com relação à temática e explicitam diversas consequências negativas, como 
sofrimento psíquico, depressão, estresse, angústia, Síndrome de Burnout, entre outros. Esta 
pesquisa bibliográfica tem o objetivo de identificar na literatura as percepções dos profissionais 
das áreas da saúde a respeito da morte. Nesse sentido, conhecer as percepções acerca do tema 
se faz útil para compreensão das atitudes despendidas aos cuidados dos pacientes e aos próprios 
recursos de enfrentamento, das origens de tais percepções e, ainda, possibilitar até mesmo o 
desenvolvimento de medidas mais saudáveis, se necessário.

Palavras-chave: Profissionais da Saúde. Finitude. Educação para a Morte.
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ABANDONO/AUSÊNCIA PATERNA E SUA REPERCUSSÃO NA VIDA DOS FILHOS

Nicole Fusinato
nicolefusinato@unidavi.edu.br

Jully Fortunato Buendgens
jully@unidavi.edu.br

A família se constitui como o principal agente socializador do ser humano. É ela a base 
para o pleno desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida, por isso, ressalta-se a 
importância da presença e do afeto dos pais neste período. Neste momento enfrenta-se um 
grande desafio, a pandemia da COVID-19 que faz repensar algumas escolhas que antes não se 
discutia. Talvez seja um momento de ressignificação, de estar com a família e de aprender a 
conviver diariamente uns com os outros, Também é neste momento que a presente pesquisa se 
desenvolve, portanto, o trabalho tem como tema o abandono/ausência paterna e sua repercussão 
na vida dos filhos. O objetivo é investigar como as pesquisas apresentam estes efeitos. A ideia 
de se pesquisar acerca desta temática surgiu a partir da necessidade de dar visibilidade a um 
assunto tão relevante e mesmo assim pouco debatido. O estudo se trata de uma pesquisa na 
modalidade bibliográfica, ou seja, através de periódicos científicos, em que foram considerados 
estudos publicados nos últimos vinte e um anos, a partir dos seguintes descritores: ausência 
paterna, relação pai e filho, abandono paterno, monoparental feminina e pais não residentes. Os 
artigos foram pesquisados somente em português nas bases de dados do Google Acadêmico e 
do EBSCOhost. A partir de um levantamento inicial, a quantidade de publicações encontradas 
acerca da temática nos últimos 11 anos através das duas plataformas utilizadas, respeitando 
os critérios de inclusão e exclusão desta pesquisa, foi um total de 3.381 artigos científicos. Na 
segunda etapa deste levantamento, foram lidos os títulos e resumos de todos os trabalhos e pré-
selecionadas 43 publicações que apresentassem a temática central de discussão próxima dos 
objetivos da presente pesquisa. Após esta etapa de leitura exploratória dos títulos encontrados 
nas bases de dados foi realizada uma leitura seletiva (3ª etapa), na qual foram lidos todos os 
artigos na íntegra, para definir aqueles a serem utilizados na análise desta pesquisa, sendo um 
total de 21 artigos. Diante do exposto, foi possivel perceber a repercussão do abandono/ausência 
paterna e os diversos efeitos negativos causados na trajetória e desenvolvimento dos filhos que 
vivenciam esta situação. Também contatou-se que é preciso estudar e pesquisar muito mais 
sobre esta realidade que se apresenta na vida de milhares de crianças e adolescentes no País.
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ANÁLISE DO ARTIGO “A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO 
PRÁTICA EDUCATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL”

Jaíne Mazzini Floriano Serafim
jainem@unidavi.edu.br

A partir de uma revisão bibliográfica, o objetivo geral deste trabalho é a análise do artigo 
intitulado “A Importância da Contação de História como Prática Educativa na Educação 
Infantil”, mais especificamente no quesito contação de histórias e a educação infantil de forma 
direta, das autoras Ana do Nascimento Biluca Mateus, Andréia Ferreira Silva, Elaine Costa 
Pereira, et al, a partir da metodologia de pesquisa bibliográfica. “A contação de história instiga a 
imaginação, a criatividade, a oralidade, incentiva o gosto pela leitura, contribui na formação da 
personalidade da criança envolvendo o social e o afetivo.” Segundo as autoras contar histórias 
faz parte da cultura humana, sendo uma atividade executada desde os primórdios. É muitas 
vezes pela contação de história que o professor estabelece um vínculo com o aluno. “Além de as 
histórias divertirem, elas atingem outros objetivos, como educar, instruir, socializar, desenvolver 
a inteligência e a sensibilidade. A literatura não está recebendo um estímulo adequado, e a 
contação de histórias é uma alternativa para que os alunos tenham uma experiência positiva 
com a leitura, não uma tarefa rotineira escolar que transforma a leitura e a literatura em simples 
instrumentos de avaliação, afastando o aluno do prazer de ler”. Sendo a escola um lugar de 
construção e reconstrução de conhecimentos deve dar especial atenção à contação de histórias, 
pois ela contribui na aprendizagem escolar em todos os aspectos: cognitivo, físico, psicológico, 
moral ou social, proporcionando um maior desenvolvimento perceptivo no aluno. Sendo assim, 
pode-se ver os benefícios dessa prática, que deve ser fomentada na sala de aula. Pretende-se 
continuar a discussão deste trabalho, sendo este o primeiro de alguns.

Palavras-chave: Contação de História. Educação Infantil. Infância.
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ANÁLISE DO CAPÍTULO 6 “TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UM 
MUNDO VISTO ATRAVÉS DO CALEIDOSCÓPIO” DO LIVRO “QUADROS 

CLÍNICOS DISFUNCIONAIS E GESTALT-T

Jaíne Mazzini Floriano Serafim
jainem@unidavi.edu.br

De acordo com o DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estático de Transtornos Mentais), o Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) é classificado como déficits persistentes na comunicação social 
e na interação social em múltiplos contextos. É importante destacar que a Gestalt-Terapia 
(GT) não desconsidera as classificações médico-psiquiátricas trazidas pelo DSM ou demais 
manuais, mas sim, amplia essa visão a partir dos conhecimentos gestálticos. A partir de uma 
revisão bibliográfica, o objetivo geral deste trabalho é a análise do capítulo 6: “Transtorno 
do Espectro Autista: um mundo visto através do Caleidoscópio”, do Livro “Quadros Clínicos 
Dinsfuncionais e Gestalt-Terapia”, 2017, da autora Cintia Lavratti Brandão. A autora traz que 
cada criança portadora do TEA, apesar do diagnóstico, tem um processo singular. Ou seja, 
que antes do autismo existe uma criança com preferências, vontades e singularidades. Olhar 
essa criança como um todo, não só como alguém que apresenta o TEA é um dos preceitos da 
Gestalt. Para adentrar no assunto do TEA, a partir do viés gestáltico, é importante adentrar 
no conceito do Self. É pelo Self que contata-se que acontecem os ajustamentos criativos e 
o contato, por exemplo. Fritz não falou diretamente do autismo, porém, o ajustamento do 
TEA tem similaridades com o ajustamento psicótico. No ajustamento psicótico existe uma 
perturbação no id. O id liga o organismo ao meio, por meio dos sentimentos incipientes. O 
fenômeno personalidade também está presente, conforme traz a autora. A personalidade seria a 
autoimagem, como a pessoa vê a si mesma. De forma simplificada pode-se dizer que o contato 
não foi retido de maneira adequada (id), e como consequência, o contato com o mundo é sem 
coesão. Não havendo um fundo organizado e resultando em dificuldades para criar novas 
figuras. Apesar disso, é importante lembrarmos dos conceitos de autorregulação e ajustamento 
criativo em GT. Apesar das dificuldades, o indivíduo sempre encontra uma forma de continuar, 
e suprir suas necessidades, mesmo que de formas disfuncionais. A partir do estudo de caso 
trazido pela autora entende-se que deve-se partir dos experimentos e técnicas do que a criança 
gosta. Para finalizar a autora diz que “o trabalho clínico com crianças que fazem ajustamentos 
autistas, consiste em dar legitimidade e cidadania ao seu mundo. Não objetivamos conseguir 
essa ou aquela habilidade; almejamos que o baú se abra, permitindo a realização daquilo que lhe 
é mais próprio, daquilo que determina sua maneira de ser e estar no mundo”. 
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ANOREXIA E BULIMIA: DISTÚRBIOS ALIMENTARES QUE IMPLEMENTAM 
PESQUISAS NUM GRUPO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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Sara Defrein Lindner
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Anorexia e Bulimia são distúrbios alimentares, onde em ambas as doenças os indivíduos que 
as possuem têm uma visão distorcida do próprio corpo, que vem a desenvolver uma obsessão 
pelo peso e por aquilo que come. No caso da Anorexia, o indivíduo não ingere nenhum 
tipo de alimento, consequentemente, nenhum tipo de nutriente, e na Bulimia, o paciente 
come compulsivamente e depois faz a indução do vômito. As duas doenças trazem diversas 
complicações que podem levar à morte, por isso, o principal objetivo da pesquisa é mostrar 
para as pessoas o quão sérias e perigosas são essas doenças, para que, caso identifiquem algum 
sintoma em si ou em outros a sua volta procurem ajuda de profissionais especializados na área. 
Essa pesquisa foi realizada por estudantes do Ensino Fundamental Final, em um Grupo de 
Iniciação Científica (GEIC) do Colégio Universitário Unidavi nos anos de 2016 a 2018 e alguns 
resultados foram obtidos. Realizou-se um questionário semiestruturado, que foi aplicado no 
centro do município de Rio do Sul, na região do Alto Vale do Itajaí. Nele continha perguntas 
referentes às duas doenças para identificar o nível de conhecimento da população. Como 
resultado final percebeu-se que as mulheres tinham um conhecimento maior comparado aos 
homens, o que se mostrou preocupante já que as doenças ocorrem em ambos os gêneros. Outra 
realização foi a inserção na Rádio Educativa Universitária Unidavi FM do programa “Pitadas 
da Ciência”, onde elaborou-se dicas e informações referentes às doenças para atingir um maior 
alcance informativo, objetivo inicial da pesquisa. E, por fim, o último resultado obtido dentro 
da pesquisa foi o desenvolvimento de materiais informativos (folders e banners) que foram 
distribuídos dentro da Unidavi, e futuramente serão fixados em outras instituições e comércios, 
para atingir-se novamente um maior alcance informativo referente às duas doenças. 

Palavras-chave: Iniciação Científica. Distúrbios Alimentares. Bulimia e Anorexia.
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APROXIMAÇÕES ENTRE A PSICOLOGIA E A EDUCAÇÃO
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A Psicologia e a Educação são duas áreas do saber que se inter-relacionam. Compreender 
a influência da Psicologia na Educação passa necessariamente pelo conhecimento histórico 
da ligação que envolveu esses dois campos do conhecimento. Até meados do século XIX a 
Psicologia e a Educação estiveram intermediadas pela Filosofia, desta forma o pensamento 
educativo sofreu significativas influências de explicações psicológicas de natureza filosófica. 
No decorrer do século XX, praticamente todas as teorias da Psicologia foram consideradas úteis 
para a Educação. A partir de 1930, a Psicologia passou a ser mais influenciada pelo modelo 
tecnicista norte-americano. A formação em Psicologia passou a ser focada principalmente 
no modelo clínico de atuação, reforçando a ideia de profissional liberal, ao mesmo tempo 
em que enfraquecia sua formação para atuação em outras áreas. No caso da área escolar, o 
psicólogo passou a exercer uma função adaptacionista tornando-se o profissional com a solução 
de problemas de alunos, como dificuldades de aprendizagem e comportamentais. O objetivo 
da pesquisa foi compreender o processo histórico entre a Psicologia e Educação, desta forma 
como ambas as áreas se correlacionaram ao longo do tempo. O presente trabalho baseou-se em 
pesquisas bibliográficas de artigos científicos, livros e materiais disponibilizados na Internet. A 
conclusão que se observou através da pesquisa foi que esses saberes respondem não só à uma 
necessidade humana, mas também universal e certas condições do desenvolvimento histórico 
da sociedade favoreceram tal aproximação. A junção entre Psicologia e Educação se deu pelo 
viés da realização de ações provenientes da configuração da sociedade baseada na produção 
industrial. Acreditava-se que a descoberta dos processos mentais viabilizaria sua aplicação no 
campo da educação, especialmente no que diz respeito aos subsídios norteadores às práticas 
pedagógicas. Por fim, a ideia de que a aplicação da Psicologia à Educação necessitaria ter como 
foco não somente os ‘anormais’, mas desenvolver programas destinados aos ditos ‘normais’. As 
diversas teorias psicológicas serviram de suporte para a formação de uma cultura em Educação.
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E O SEU IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO DA 
APRENDIZAGEM NA INFÂNCIA

Rafaela Nancy Petry Martins
rafaelamartins@unidavi.edu.br

Michele Zanella
michelezanella@unidavi.edu.br

Ao longo dos anos, as tecnologias digitais foram tomando seu espaço e cada vez mais nota-
se a sua presença em nossa sociedade. É nítida a importância de olharmos para esse fato e 
considerar que, com o seu avanço, além de nos trazer benefícios, as tecnologias digitais trazem 
malefícios. Como afirma Gabriel (2019), a vinda das tecnologias digitais nos possibilitou um 
vasto campo de possibilidades, do mesmo modo, vários desafios a serem enfrentados. Dentre os 
desafios se encontram as relações que as famílias estabelecem entre as crianças, o meio social 
em que ela está inserida e o seu contexto educacional. Ficam claras as diversas mudanças que a 
criança exerce, desde sua relação com a família e com os demais que a cercam, especialmente 
na escola. As crianças aprendem a utilizar a maioria dos meios eletrônicos antes mesmo de 
serem alfabetizadas. Com isso, se destaca uma grande dificuldade no processo de aprendizagem 
no que diz respeito ao ambiente escolar. Ainda para os autores, com a vinda das tecnologias 
digitais, o vínculo afetivo pode ser desconstruído entre os membros da família, causando 
dificuldades no processo de aprendizagem no meio educacional. O presente trabalho tem o 
intuito de compreender e caracterizar os principais prejuízos causados pelo uso indiscriminado de 
tecnologias digitais no desenvolvimento da aprendizagem de crianças nos âmbitos educacional 
e familiar; constatar como as relações familiares influenciam diretamente o uso de tecnologias 
pelas crianças; descrever a forma como os aparelhos eletrônicos afetam as relações sociais da 
criança. Diante disto, a abordagem metodológica a ser empregada neste estudo é a pesquisa 
bibliográfica, exploratória e descritiva. Para isso serão utilizadas as bases de dados on-line: 
EBSCOhost, Scielo e BVS. Os resultados parciais obtidos por meio do levantamento feito para 
o referencial teórico demonstram que a tecnologia quando inserida de forma errônea e frequente 
na vida das crianças pode acarretar diversos problemas, visto que, quanto mais cedo as crianças 
usufruem mais elas se tornam dependentes, bem como apontam Santos e Silva (2018, pg. 5) “ 
[...] podendo gerar problemas de visão em relação ao uso do celular, prejudicando futuramente 
os processos de informação da criança, gerando uma passividade em relação ao sair de casa, 
brincar, conversar, etc. [...]”.

Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Aprendizagem. Infância e Educação.
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BACKGROUND DA ESQUIZOFRENIA

Natália Regina de Borba
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Luis Otavio Matsuda
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O presente trabalho visa abordar as características gerais da Esquizofrenia, que é entendida 
como uma psicose crônica idiopática, podendo ter diferentes sintomas que se assemelham e 
se sobrepõem. A origem da Esquizofrenia é multifatorial, podendo os fatores ambientais e 
genéticos estarem associados a um aumento significativo no risco de desenvolver a doença. 
De forma geral os sintomas característicos são as alucinações e delírios, as perturbações das 
emoções e do afeto, transtornos de pensamento e fala, déficits cognitivos e avolição. Após muito 
estudo, Bleuler (1857-1939) descreveu os sintomas primários ou fundamentais da doença, o 
que ficou conhecido como os Quatro “As”: associação frouxa de ideias, ambivalência, autismo 
e alterações de afeto. Além dos sintomas primários, Bleuler descreve também os sintomas 
acessórios, dos quais integram as alucinações e os delírios. Embora as causas da esquizofrenia 
sejam desconhecidas, algumas teorias etiológicas ganham destaque, entre elas: a teoria genética, 
a qual considera a doença como uma desordem hereditária, onde sujeitos que possuem parentes 
com esquizofrenia detém um risco mais alto de desenvolver a doença; as teorias neuroquímicas, 
em que a hipótese dopaminérgica ganha destaque, contudo, acredita-se que outros sistemas de 
neurotransmissores também estão envolvidos simultaneamente. O tratamento é basicamente 
com antipsicóticos típicos, os quais possuem a principal ação que consiste no bloqueio de 
receptores dopaminérgicos D2 no Sistema Nervoso Central (SNC). Porém, os antipsicóticos 
apenas atenuam a intensidade das manifestações psicóticas agudas, não sendo capazes de curar 
o paciente, além de possuírem alguns efeitos colaterais preocupantes. Apesar do tratamento 
com os antipsicóticos é necessário um tratamento psicoterápico, pois a medicação apenas reduz 
os sintomas positivos e previne recaídas. É necessário apoio psicoterapêutico e de treinamento 
de estratégias para o enfrentamento e manejo de situações da vida, fazendo com que o paciente 
tenha uma adaptação melhor ao ambiente em que está incluído.

Palavras-chave: Esquizofrenia. Background. Psicologia.
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ENVELHECER: CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO IDOSO NO PAÍS

Eliane de Souza Dauffenbach
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Esta pesquisa trata da caraterização da situação de envelhecimento e velhice bem como seus 
aspectos biológicos, psicológicos, sociais, familiares que envolvem todo processo de adaptação 
neste novo ciclo de vida. O estudo está vinculado à linha de pesquisa em Psicologia do 
Envelhecimento, sendo que o tema escolhido justifica-se devido a sua relevância de caráter 
social, haja vista que se busca apresentar quais os impactos sofridos neste processo. É marcante 
o crescimento da população idosa brasileira, que manteve a tendência de envelhecimento 
nos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca de 30,2 
milhões em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios divulgada pelo 
IBGE (2018). Contudo, não se pode deixar de levar em conta que o crescimento da população 
é fenômeno mundial. O leitor é instigado a refletir e compreender os diversos conceitos de 
envelhecimento, entendendo e identificando fatores na qualidade de vida e saúde do idoso. 
Objetiva-se definir os diferentes conceitos que constituem o envelhecimento e o idoso no país, 
assim como examinar aspectos de proteção social e legais destinados a ele. O método utilizado 
para o desenvolvimento do estudo constitui-se na pesquisa exploratória-descritiva, de cunho 
bibliográfico. O levantamento de dados foi realizado por meio de livros e artigos publicados 
sobre a temática, complementados com assuntos convizinhos pertinentes ao tema. Desta forma, 
constata-se que o envelhecimento é um processo natural com o desgaste biológico, que exige 
“adaptação” em cada fase da vida do indivíduo, o qual possui necessidades próprias de cunho 
psicológico e físico. O ajuste é complexo/sem “fórmula pronta”, dentro de cada grupo familiar 
e social, sendo diferente e única para cada ser humano. As leis recentes colaboram, protegem 
e obrigam o Estado a amparar e indicar o caminho adequado para o idoso, com promoção e 
prevenção.

Palavras-chave: Envelhecimento. Qualidade de Vida. Idoso.
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ESCUTA E ACOLHIMENTO PSICOLÓGIO E HUMANIZADO AO 
VOLUNTARIADO E PACIENTES ATENDIDOS NA REDE FEMININA DE 

COMBATE AO CÂNCER DE RIO DO SUL/SC

Adriana Elisabeth Zimmermann Ramezanali
adrianazr@unidavi.edu.br

Iara Tamar Dias Regis
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Michele Zanella
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O câncer de mama é uma doença crônica e não fatal, e por isso é preciso acompanhar as mulheres 
depois do tratamento, já que grande parte é diagnosticada precocemente e a sobrevida é bem 
maior. Os tratamentos ofertados contribuem muito para uma efetiva melhora na qualidade 
de vida dessas mulheres. Porém, muitas vezes surgirão problemas comuns que podem ser de 
ordem sexual e também psicológica, tais como: dificuldades nas relações familiares e em aceitar 
seu corpo agora “mutilado”, ansiedade e medo, alterações de humor, frustrações, depressão, 
isolamento social, ideação suicida dentre outros mais, que acabarão sendo prejudiciais à saúde 
mental das mulheres mastectomizadas. Autores definem que “a qualidade de vida se apoia 
na compreensão das necessidades humanas fundamentais, materiais e espirituais, e tem no 
conceito de promoção de saúde seu foco mais relevante”. A proposta deste projeto é de escuta, 
acolhimento e prestar apoio e suporte psicológico às mulheres mastectomizadas, como também 
aos demais pacientes que utilizam os serviços disponibilizados pela instituição. No entanto 
tenciona-se estender este projeto a todo o seu voluntariado que ali desenvolvem seu trabalho. 
Desta forma, objetiva auxiliar na melhoria da saúde mental das mulheres mastectomizadas, 
como também aos demais pacientes ali atendidos. Assim, procurando acolhê-los de forma 
humanizada, elevando sua autoestima, acolhendo suas dificuldades, medos e anseios, a fim 
de contribuir na promoção de uma saúde psicológica mais saudável e na melhoria de suas 
relações tanto familiares quanto sociais. Essa proposta vem sendo aplicada na Rede Feminina 
de Combate ao Câncer de Rio do Sul/SC dispondo de um público de mulheres mastectomizadas, 
como também homens com diagnóstico de melanoma metastático atendidos nesse espaço, 
e hoje abrange também o atendimento dos voluntários da instituição. Estão sendo aplicadas 
diversas técnicas, dentre elas a escuta humanizada, o acolhimento, roda de conversa, que veem 
ao encontro das necessidades ali expostas, possibilitando a promoção de saúde mental desta 
população, e um enfrentamento e tratamento da doença mais saudáveis.

Palavras-chave: Acolhimento. Escuta. Suporte Psicológico.
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ESTUDO DO IMPACTO DO USO DE PRODUTOS À BASE DE CANNABIS SATIVA 
NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM EPILEPSIA

Hemily Fernanda Will
hemilywill@unidavi.edu.br

Desde os tempos mais remotos existem patologias que atingem a população e que sem o 
tratamento adequado geram inúmeras consequências para a vida das pessoas, comprometendo 
sua saúde física e mental e diminuindo assim  sua qualidade de vida. Entre estas patologias 
destaca-se a Epilepsia, uma doença neurológica que afeta o sistema nervoso central, acarretando 
também diversos prejuízos biopsicossociais ao paciente. Exige, assim, um conjunto de 
cuidados para garantir, quando possível, qualidade de vida para estas pessoas. O tratamento 
medicamentoso é o mais importante e efetivo para a maioria dos pacientes com Epilepsia, mas 
aproximadamente 30% são farmacorresistentes. A farmacorresistência já pode ser diagnosticada 
após a falta de resposta ao primeiro e ao segundo fármacos utilizados de forma adequada. E 
ainda, em alguns casos, o uso medicamentoso costuma ser limitado pelos seus efeitos adversos. 
Recentemente descobriu-se que produtos à base de Cannabis sativa possuem um potencial 
terapêutico considerável, trazendo efeitos interessantes e que podem ser fundamentais para a 
melhoria da qualidade de vida de pacientes neurológicos. Sensações de relaxamento e bem-
estar, impressões de consciência sensorial aguçada, com sons e visões parecendo mais intensos 
são alguns dos efeitos. Observa-se também a importante ação analgésica proporcionada pela 
Cannabis, podendo assim reduzir as dores e espasticidades causadas pelos distúrbios. Além 
disso, alguns trabalhos sugerem que estes produtos apresentam uma gama de efeitos biológicos, 
com propriedades anti-inflamatórias, anticâncer, estimulador de apetite, anticonvulsivante 
e ação antiemética. O efeito anticonvulsivante, por si só, justifica novos estudos acerca dos 
canabinoides, em especial o canabidiol (CBD), uma vez que ensaios clínicos apontam que o 
CDB poderá se tornar uma das principais alternativas terapêuticas para o controle e tratamento 
desses eventos convulsivos em pacientes com Epilepsia. Com isso, o principal objetivo deste 
trabalho é identificar mudanças na qualidade de vida de pacientes com Epilepsia, que utilizam 
produtos à base de Cannabis sativa. No final do ano de 2019 a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou mudanças significativas na regulamentação dos produtos à base de 
Cannabis no Brasil, trazendo esperança a esses pacientes e seus familiares. O método utilizado 
no desenvolvimento do trabalho consistiu na realização de estudos bibliográficos. Para o alcance 
dos objetivos propostos foi realizada uma busca em bases de dados, como: Google Acadêmico, 
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Centro Nacional de Informação Biotecnológica 
(NCBI), dados publicados em revistas e jornais científicos como “Wiley Periodicals”, 
“Epilepsia (Official Journal of the International League Against Epilepsy)”, Elsevier, além do 
uso da literatura disponível. O foco da pesquisa foram artigos que abordam o uso medicinal de 
canabinoides, em especial no tratamento das Epilepsias, seus mecanismos, efeitos colaterais e 
variedades de produtos farmacêuticos baseados em Cannabis disponíveis para uso clínico.

Palavras-chave: Cannabis Sativa. Epilepsia. Qualidade de Vida.
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FATORES GERADORES DE ESTRESSE OCUPACIONAL EM PROFISSIONAIS 
BOMBEIROS

Daiane Rodrigues Pereira
daiane.pereira@unidavi.edu.br

Pensar no cuidado do profissional bombeiro é de extrema importância, visto que sua demanda 
está estabelecida em níveis de exigências muito elevados. Com isso começam a surgir emoções 
e sentimentos, como por exemplo, o estresse ocupacional, angústia e ansiedade, que precisam 
ser trabalhados com esses colaboradores. Sabe-se também que outra característica central desses 
profissionais seria a sobrecarga de trabalho, que pode se tornar a longo prazo um fator relevante 
para o surgimento do estresse. O estresse é um fator que afeta de forma significativa a vida das 
pessoas, e este pode surgir a partir de situações do cotidiano, que ao longo do tempo causam 
desequilíbrio. Entretanto, essas situações de estresse ocupacional afetam de várias formas e 
resultam em emoções diferentes, que variam de pessoa para pessoa, em função das situações 
serem interpretadas diferentemente por cada um. Os estressores das situações permitem que a 
subjetividade de cada um interprete ou adapte-se a situação de estresse. Com isso, percebe-se 
a necessidade de atenção básica a esses profissionais para compreender como esses fatores 
ocupacionais podem ser relevantes, e se agregados à vida particular podem afetar a forma 
física e mental dos indivíduos. Fazem-se ainda mais necessários projetos e intervenções de 
psicólogos nessa área para ter esse acompanhamento e compreensão - para que as demandas 
sejam atendidas por um profissional bem capacitado, tanto de experiências práticas, teóricas, 
quanto bem estruturado no fator emocional e psíquico. O presente trabalho tem como principal 
objetivo compreender que fatores podem gerar estresse ocupacional em profissionais bombeiros, 
pois nos dias de hoje está se percebendo o aumento excessivo das demandas de emergências 
relacionadas a esse âmbito profissional. Tem como objetivo geral: investigar os principais 
fatores geradores de estresse ocupacional em bombeiros. E, como objetivos específicos: 
levantar as características que contribuem e que dificultam o desenvolvimento do trabalho 
desses profissionais; analisar quais as consequências geradas pelo estresse ocupacional nos 
âmbitos profissional e pessoal; propor estratégias para o enfrentamento e manejo do estresse 
ocupacional. O propósito deste estudo consiste em investigar os principais fatores geradores de 
estresse ocupacional de profissionais bombeiros. Partindo-se deste pressuposto, a abordagem 
metodológica a ser empregada neste estudo é a pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva. 
Para isso serão utilizadas as bases de dados online: Google Acadêmico e EBSCOhost.

Palavras-chave: Estresse. Bombeiro. Estresse Ocupacional.
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A escolha profissional não acontece abruptamente, não é um fato separado na vida do ser 
humano, mas sim algo que foi se constituindo ao longo da vida advindo do seu amadurecimento 
pessoal. O desenvolvimento da escolha profissional é um processo constante que perpassa 
desde a fase da infância até a vida adulta. Nesse sentido, ao eleger uma profissão específica 
a pessoa é influenciada pelas experiências que teve ao longo da vida, por aspectos tanto 
internos quanto externos, trazidos do seu núcleo familiar e pelas possibilidades de trabalho 
que o mercado oferece. O curso de Psicologia vem registrando um aumento significativo no 
número de matrículas. A finalidade é compreender questionamentos e dúvidas vivenciadas 
pelos jovens estudantes e também adultos mais experientes e os possíveis fatores motivacionais 
e correlacionando de tais questões às necessidades da decisão pelo curso universitário a seguir. 
Pretende-se através desta pesquisa bibliográfica compreender o motivo gerador da busca pela 
Graduação em Psicologia e sua relação com as necessidades desses acadêmicos terem uma 
maior qualidade de vida mental, pessoal, social e profissional. Decidir entre duas ou mais 
possibilidades a todo momento significa tomar um posicionamento igualmente atraente. Ao 
observar-se o indivíduo efetuando essas escolhas conjuntamente às escolhas relevantes ao 
ciclo vital, compreende-se que decisões excepcionalmente importantes se sobrepõem. Iremos 
identificar o elevado gasto de energia psíquica essencial para o desempenho dessas tarefas 
concomitantemente, conforme avalia. Nesse sentido, tais situações nos instigaram a pesquisar 
o que leva esse público acadêmico a buscar o curso de Psicologia, ou seja, quais fatores podem 
estar envolvidos nesta escolha. Para realizar esse projeto de Trabalho de Conclusão de Curso será 
utilizada uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa e na modalidade bibliográfica, 
sendo analisados estudos publicados nos últimos dez anos a partir dos seguintes descritores: 
escolha do curso, saúde mental, expectativas dos acadêmicos e matrículas no curso. Para tanto, 
buscar-se-á investigar o processo da escolha pelo curso de Psicologia com o intuito de levantar 
dados que possam contribuir para o entendimento dos fatores motivacionais e geradores desta 
escolha.

Palavras-chave: Fatores Motivacionais. Escolha Profissional. Saúde Mental.
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FATORES MOTIVACIONAIS DO COMPORTAMENTO SUICIDA EM IDOSOS: 
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O suicídio é uma ação em detrimento da própria vida, uma atitude realizada de modo intencional 
que busca eliminar a dor e o sofrimento de quem o realiza, por meio de instrumentos que podem 
ocasionar a morte. Essa conduta multicausal, que conta com fatores emocionais, psiquiátricos, 
religiosos e socioculturais ocorre em todas as fases do ciclo de vida, inclusive nos idosos. A 
população idosa está crescendo cada dia mais no Brasil. Esse fenômeno do envelhecimento 
da população humana vem sendo observado há muitos anos e dessa maneira um desafio. O 
estudo tem por objetivo caracterizar na literatura nacional as motivações e os fatores de risco 
do comportamento suicida em idosos. Se trata de uma revisão integrativa realizada através de 
artigos publicados nas bases de dados SciELO, BVS-Psi e Pubmed. As buscas nestas bases de 
dados foram realizadas usando os descritores: “Suicidal conduct”, “Suicidal behavior”, “Risk 
behavior”, Senior, Cause, Reason, Why e Brazil. A seleção dos artigos se deu conforme os critérios 
de inclusão: artigos empíricos; artigos de revisão de literatura; artigos teóricos; publicados no 
período entre 2010 e junho de 2020. Como critérios de exclusão se elencou: dissertações e teses; 
livros e/ou capítulos de livro; pesquisas realizadas em outros países; pesquisas em outra fase do 
ciclo de vida; pesquisas que abordem outra temática. A pesquisa se encontra em andamento e 
apresenta como resultados preliminares um total de 936 artigos encontrados nas bases de dados 
SciELO, BVS-Psi e Pubmed, a partir da combinação dos descritores e palavras-chave. Após 
exclusão de duplicatas e artigos incondizentes foram selecionados 11 artigos, que estão sendo 
utilizados para o desenvolvimento deste projeto. Percebe-se como resultados preliminares que os 
artigos abordam a temática, especialmente os fatores motivacionais do comportamento suicida 
como: o pertencimento ao sexo masculino, a baixa escolaridade, a idade avançada, ausência de 
religiosidade, impotência sexual, degeneração física e diagnóstico de algum transtorno mental, 
especialmente depressão.

Palavras-chave: Ideação Suicida. Comportamento Suicida. Idosos.
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FATORES RELACIONADOS À PERPETUAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER
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A posição desigual das mulheres em relação aos homens e o uso normativo da violência 
estão fortemente associados a uma estrutura machista e de repressão à liberdade da mulher 
na sociedade. O olhar sobre a cultura patriarcal brasileira, que remonta questões desde 1500 
revela posturas de legitimação e banalização de tais coibições que legislações recentes, como 
a Lei Maria da Penha buscam superar. O trabalho tem como objetivo geral compreender a 
perpetuação da violência contra a mulher no Brasil, através de aspectos históricos relacionados. 
Possui como objetivos específicos caracterizar o histórico da cultura patriarcal no que se refere 
à liberdade das mulheres, entender o machismo estrutural e sua influência na sociedade e 
elencar os principais motivos que levam à banalização do uso da violência contra a mulher. 
Foram realizadas pesquisas em sites da Internet, livros on-line, artigos de periódicos e demais 
trabalhos que possuam ligação com o tema. Percebe-se a dimensão que o assunto pode tomar e 
delimita-se o foco da pesquisa como as características históricas e suas principais influências. 
As referências utilizadas embasaram os referenciais históricos acerca de como essa temática 
atravessa gerações, objetivando desmistificar questões de machismo enraizadas socialmente, 
assim como a banalização dessa pauta. A violência contra a mulher não é algo recente na história 
da humanidade. Faz parte de um sistema social e histórico que condiciona as mulheres a uma 
posição hierarquicamente inferior nas relações entre homens e mulheres em sociedade. Trata-se 
de um ato recorrente e aprisionante, responsável pelo abalo da autonomia da mulher, destruição 
da sua autoestima e diminuição da qualidade de vida, trazendo consequências à estruturação 
pessoal, familiar e social. A violência sofrida pela mulher está em seu dia a dia incorporada e 
enraizada no imaginário social coletivo, que reproduz esses pensamentos machistas, de forma 
velada, em sua própria linguagem cotidiana e através de comportamentos opressores. Além 
da cultura enraizada de preconceito e discriminação contra as mulheres há outros fatores que 
implicam nessa problemática. A mulher também possui sentimentos de culpabilização, impostos 
por estrutura machista, por uma questão de dependência emocional e financeira estabelecida 
nas relações.

Palavras-chave: Violência Contra a Mulher. Discriminação. Desigualdade de Gênero.
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HÁBITOS SAUDÁVEIS E MECANISMOS DE NEUROPLASTICIDADE 
HIPOCAMPAL
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A neuroplasticidade ou plasticidade neural, é um fenômeno que ocorre principalmente na 
área cerebral denominada hipocampo, o qual também é responsável pela formação de novos 
neurônios. Este processo ocorre quando estímulos específicos ativam diferentes áreas do 
encéfalo, onde este acaba por buscar uma adaptação frente às mudanças ambientais apresentadas. 
Esta flexibilidade neuronal também proporciona a compensação de áreas cerebrais específicas 
que foram lesionadas. Entretanto, somente nas últimas décadas este processo obteve o 
reconhecimento de neurocientistas que constataram a possível transformação dos neurônios 
durante toda a vida humana, ao contrário do que se pensava, quando a neuroplasticidade era 
limitada somente até o fim da infância. Diante disso, conhecer hábitos saudáveis que influenciem 
neste processo demonstra grande importância para a promoção de saúde. Tendo como foco 
hábitos que integrem corpo e mente, como a prática de atividades físicas, leitura, meditação 
e psicoterapia, a presente pesquisa buscará articular a influência destes hábitos no processo 
de neuroplasticiade, por meio de uma pesquisa exploratória bibliográfica. Esta se baseia em 
estudos já publicados, que contemplará artigos científicos das bases de dados EBSCO, Google 
Acadêmico e Pubmed, que correspondam aos seus principais objetivos: investigar como as 
pesquisas apresentam a articulação entre hábitos saudáveis e neuroplasticidade; descrever 
hábitos saudáveis que influenciam na saúde e bem-estar do ser humano; identificar a correlação 
entre a prática de hábitos saudáveis e eventos de neuroplasticidade e investigar a relação entre 
a Psicologia, hábitos saudáveis e a plasticidade cerebral. Além de conhecer a articulação entre 
estes temas, a pesquisa poderá subsidiar a conscientização sobre a prática destes hábitos como 
uma estratégia terapêutica para profissionais da área da saúde, indo além do campo clínico e 
psicofarmacológico, proporcionando também benefícios a pessoas acometidas por transtornos 
mentais ou cognitivos, considerando que os hábitos apresentados sejam um estímulo novo 
aos neurônios. Assim, um maior aprofundamento do tema torna-se necessário, considerando 
que este fenômeno seja passível de manipulação em benefício de pessoas que, cada vez mais, 
têm procurado ajuda profissional para diferentes demandas, em áreas como a Psicologia, 
Neuropsicologia, Psiquiatria, entre outras, reconhecendo que parte destas demandas também 
tem origens na comunicação neuronal estabelecida até então. Após serem obtidos os resultados 
desta análise, o trabalho será apresentado para a banca avaliadora do curso de Psicologia da 
Unidavi.
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MANEJO DE CONSEQUÊNCIAS SOCIOAFETIVAS COM IDOSOS DIANTE DA 
REALIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL PELA CONDIÇÃO DE PANDEMIA DE 

COVID-19

Maria Fernanda Goetten de Lima
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A condição de isolamento social é uma medida eficaz e necessária para a redução de ritmo 
de propagação do novo coronavírus (Covid-19), bem como para a mitigação de danos na 
população em geral. No Brasil, as medidas emergenciais de distanciamento social passaram a 
ser empregadas a partir do dia 12 de março de 2020, portaria nº 356/2020, sendo regulamentada 
pela Lei 13.979/20. Essa medida, somada a várias outras adotadas ao longo de sete meses de 
pandemia tiveram relativo sucesso quanto a seu objetivo: proteger vidas humanas. Contudo, 
mesmo que essa seja uma medida necessária, há certas consequências negativas que devem 
necessariamente serem consideradas: isolar pessoas habituadas ao convívio social de forma 
tão abrupta tem consequências sobre a saúde mental daqueles em isolamento, especialmente 
sobre aqueles pertencentes ao “grupo de risco”. Presando pela saúde mental da população idosa 
e reconhecendo a dimensão dos impactos socioafetivos do isolamento social para tal seção 
populacional, o presente trabalho objetiva apresentar um panorama geral da condição de ser 
idoso em tempos de pandemia e maneiras de mediação de consequências emocionais negativas 
em tal circunstância. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica nas plataformas de 
dados SciELO e Google Acadêmico. Também fez-se uso de consulta referencial por meio de 
diálogos com profissionais atuantes na área de Psicologia e Enfermagem para aporte teórico. Em 
conclusão prévia de trabalho constatou- se que, em geral, a condição de isolamento social acaba 
por despertar sentimentos como solidão. ansiedade, estresse, medo e depressão na população 
idosa. É uma medida vital, todavia, o distanciamento de família, amigos e a mudança de rotina 
acabam por afetar diretamente outros pontos também necessários à pessoa idosa. Com isso 
há a possibilidade real de piora em outros quadros de saúde. Para o manejo adequado de tal 
problemática, é necessário expandir o foco da pessoa em isolamento social, desenvolvendo 
novas rotinas e sua manutenção. O uso de tecnologias de comunicação para a manutenção de 
vínculo social também é um fator de prevenção ao adoecimento psíquico.

Palavras-chave: Psicologia. Idosos. Isolamento Social.
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MORTE E LUCRO: O ESTIGMA DOS PROFISSIONAIS QUE GANHAM COM AS 
PERDAS
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Vida e morte são conceitos centrais para a compreensão das concepções de pessoa e 
estão presentes em distintas culturas. Diante da proposta de escrever um artigo de cunho 
fenomenológico sobre um tema existencial, nos ocorreu escrever sobre a morte, porém, através 
do olhar daqueles que trabalham, lucram e obtém seu sustento diretamente da morte alheia: 
as empresas funerárias, que geram diversos postos de trabalho. Porém existem poucos artigos 
que abordam a questão de como esses profissionais encaram a morte lidando mais de perto 
com ela. O presente trabalho tem por objetivos compreender a significação e a relação entre 
morte e lucro a partir das experiências de profissionais que trabalham diretamente com a morte; 
conhecer as concepções sobre a morte dos profissionais que dependem dela para obter seu 
sustento; identificar os sentimentos dos profissionais que lucram com a morte quando ocorre a 
morte de uma pessoa próxima; conhecer as projeções sobre a própria morte dos profissionais 
que se beneficiam com a morte alheia; identificar estratégias de enfrentamento utilizadas pelos 
profissionais que lucram com a morte no contato constante com a morte e com a dor do outro. 
A revisão bibliográfica do tema a ser dissertado no decorrer do artigo está estruturado sob a 
análise de diferentes concepções relacionados aos trabalhadores que têm algum tipo de lucro 
com a morte alheia. O que se constatou na análise fenomenológica da revisão bibliográfica é que 
o trabalho realizado com a morte é visto na maioria dos casos com muito respeito e dedicação 
por parte dos profissionais, porém como algo vergonhoso e temido ao olhar da sociedade, além 
de pouco valorizado. A metodologia de pesquisa utilizada na coleta de dados será entrevistas 
semiestruturadas realizadas com profissionais que lidam diariamente com a morte em seus 
locais de trabalho: proprietários e administradores de funerária e cemitérios, agentes funerários, 
sepultadores e demais profissionais do ramo. Espera-se que o trabalho, quando concluído, possa 
ser útil para esclarecer este tema e favorecer futuras pesquisas.

Palavras-chave: Lucro. Morte. Publicidade Póstuma.
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MULHERES QUE AMAM DEMAIS
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Padrões mórbidos de relacionamentos amorosos são uma experiência comum para muitas 
mulheres. Quando um relacionamento a dois não é saudável, a obsessão, a dependência e a 
insegurança podem estar disfarçadas de amor. O fenômeno de “amar demais” e a seriedade desta 
dependência são a temática de experiências dessa pesquisa. O objetivo do trabalho é compreender 
sob a ótica da Psicologia os sentimentos e comportamentos de mulheres que vivenciam estes 
padrões negativos de relacionamento; analisar fatores que possam contribuir para o surgimento 
destes padrões e investigar caminhos de intervenção e recuperação, possibilitando a busca em 
direção a maneiras mais saudáveis de viver e se relacionar. A metodologia utilizada foi a revisão 
de literatura do livro Mulheres que Amam Demais (Robin Norwood, 2011). Através dela, pode-se 
identificar que o crescimento em um lar disfuncional, onde as necessidades emocionais não são 
satisfeitas, é um dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da dependência 
afetiva. Este não-atendimento das necessidades emocionais não acontece apenas quando a 
criança é privada de amor e afeto mas também, quando seus sentimentos e percepções são 
negados ou ignorados pelos seus cuidadores. Também são características de lares disfuncionais 
a prevalência de comportamentos compulsivos; a violência doméstica; incesto; brigas e tensões 
constantes; prolongados espaços de tempo em que os pais se negam a conversar entre si; 
inflexibilidade e pais que competem entre si ou com os filhos. A importância de se voltar para 
as origens da vida emocional da infância para compreender os reflexos que esta gera na vida 
adulta fica em evidência. Compreender e refletir sobre esta condição de dependência afetiva 
gerada em seus relacionamentos permite que mulheres que “amam demais”, que se habituaram 
a sofrer em suas relações, possam ir ao encontro do amor próprio e da liberdade de se relacionar 
de maneira saudável. Uma das vias para este processo de independência é a terapia individual 
que pode ser desconfortável por enfrentar o medo de estar sozinha. Outro modo de enfrentar e 
combater o medo é unir forças com outras mulheres na mesma jornada, através de um grupo de 
apoio de mulheres que já passaram ou estão passando por esta situação, ou que já encontraram 
o caminho de superação e mudaram seu estilo de vida.

Palavras-chave: Relacionamentos. Terapia. Dependência Afetiva.
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O IMPACTO DA MATERNIDADE NA SAÚDE MENTAL DA MULHER
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A maternidade é uma experiência singular no ciclo de vida da mulher. É um período que traz 
consigo diversas alterações físicas, hormonais, psíquicas e sociais, que refletem diretamente na 
saúde mental da mulher. Esta pesquisa de cunho bibliográfico abarca o tema maternidade e o 
impacto dela na sanidade mental daquelas que a experienciam. A maternidade é considerada 
pela sociedade um dos períodos mais sublimes da vida da mulher. Cada cultura contextualiza 
essa experiência da sua forma, mas o que prevalece no imaginário social é a idealização desse 
momento, com ênfase no amor, na alegria e na realização pessoal. No entanto, na prática, a 
maternagem é um momento de múltiplos sentimentos intensos e que podem ser muito dolorosos. 
A ambivalência costuma acompanhar as mulheres que se tornam mães. A necessidade de 
entrega, a perda da individualidade, a presença de sentimentos como tristeza, medo, solidão e 
ansiedade geram confusão e culpa, esta reforçada pela mídia, pela família, pelas instituições e 
pela sociedade em geral. São diversos os fatores que podem desencadear transtornos mentais 
durante a gravidez e no período pós-parto. O período gravídico-puerperal é a fase de maior 
incidência de transtornos psíquicos na mulher. Os índices de depressão pós-parto e ideação 
suicida nas puérperas são bastante significativos e o tema requer um olhar atento e acolhedor da 
Psicologia, em especial no sentido de oferecer suporte e intervenções psicológicas que sejam 
capazes de amenizar o sofrimento e trazer maior qualidade de vida emocional às mães. Neste 
contexto, o presente estudo tem por objetivo caracterizar a experiência da maternidade e o 
impacto causado por ela, verificando os aspectos que favorecem e os que dificultam a vivência 
do puerpério.

Palavras-chave: Puerpério. Saúde Mental. Psicologia.
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O RACISMO COMO CAUSADOR DE SOFRIMENTO PSÍQUICO
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O racismo “é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que 
se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens 
ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam”. No entanto, 
vê-se que a temática ainda é de certa forma negligenciada e velada pela sociedade e pouco 
explorada pelo campo da saúde. Neste sentido, a presente pesquisa tem como objetivo central: 
compreender os impactos do racismo na vida cotidiana e na saúde mental dos negros. E, como 
objetivos secundários: examinar o que a Psicologia tem produzido acerca desta temática na 
última década; levantar o que as pesquisas discorrem a respeito da saúde dos negros e as 
propostas de políticas públicas já existentes em benefício dessa população; averiguar os efeitos 
psicossociais do racismo e identificar quais psicopatologias podem derivar das experiências 
de discriminação racial. No que tange ao processo metodológico trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica, exploratória e descritiva, com coleta de dados através de bases de dados 
eletrônicas: Google Acadêmico, EBSCOhost e Biblioteca Virtual em Saúde-BVS. Os resultados 
parciais obtidos por meio do levantamento feito para o referencial teórico demonstram que a 
democracia racial no Brasil é mito e que o racismo existe e traz inúmeros prejuízos à população 
negra. Os dados revelam um acesso restrito e inferior à saúde, educação, trabalho, segurança 
que causam consequentemente danos à saúde mental dos mesmos, como explica a Organização 
Mundial da Saúde - OMS (2002, p. 46), “[...] as pessoas que são alvos de racismo por muito 
tempo têm maior risco de apresentar problemas mentais ou sofrer agravamento de problemas 
já existentes”.

Palavras-chave: Racismo. Saúde Mental. População Negra.
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A beleza humana sempre foi venerada conforme as imposições de sua época. No século XVI 
o corpo considerado belo era um corpo robusto “carnudo, cheio de curvas”. O corpo feminino 
em particular ganha então uma espessura vigorosa que não tinha. A aparência se torna mais 
“saudável”. Historicamente a imagem concentra-se com a beleza, a saúde (fertilidade) e 
juventude. A partir do século XIX o padrão de beleza começa a mudar, tornando os corpos 
mais “finos”, passando pelos espartilhos do século XVIII. Foi nessa época também que a 
maquiagem começou a adquirir variadas cores, tornando possível através de sua escolha pessoal 
a individualização.  Deixou de ser caseira e tornou-se especialidade de boticários e perfumistas. 
Com isso o comércio se multiplicou e muitas empresas enriqueceram. Enquanto o comércio 
ambulante comercializava os produtos mais comuns como perucas e pomadas para as mãos. 
O estudo tem por objetivo: entender a influência do padrão de beleza na vida das pessoas e de 
que maneira esse padrão interfere na prática do dia-a-dia. Para a construção deste resumo foi 
utilizada a busca de artigos científicos encontrados em bases de dados renomadas. A partir desta 
pesquisa foi possível entender como a sociedade influencia nessa visão através das mídias, 
publicidades, revistas, outdoors e academias, levando as pessoas a se entregarem à vaidade e 
ultrapassando limites em busca do corpo perfeito. Nessa busca muitas vezes desenfreada se 
submetem a procedimentos arriscados como cirurgias plásticas e  produtos de beleza, sem levar 
em conta prejuízos físicos, emocionais, financeiros e até risco de morte. Milhões de pessoas 
todo o ano são diagnosticadas com algum tipo de distúrbio psicológico, advindo da tentativa 
de atingir o corpo perfeito. A competição entre a beleza e a idade é algo que já enriqueceu 
muitas empresas de cosméticos e cirurgiões plásticos. Na tentativa de parar o tempo e vencer 
o envelhecimento as pessoas estão dispostas a investir financeiramente até o que não podem 
para obter resultados. Porém, nos dias atuais a mídia é quem impõe os padrões de beleza que 
despertam sentimentos intensos e inspiram ações sem limites. O padrão de beleza é considerado 
o que define se a pessoa pode alcançar o “sucesso ou não” ou se será “amada ou não”. Tudo 
envolve o “padrão” e na tentativa de aceitação até mesmo de um “bom emprego” as pessoas 
perdem a noção dos riscos, das consequências e aceitam cirurgias inadequadas de médicos 
aventureiros ou cosméticos de procedência duvidosa.
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Este trabalho refere-se à continuidade do Projeto de Intervenção, que tem por intuito 
proporcionar atendimento humanizado na UTI do Hospital Regional de Rio do Sul/SC. Tem 
foco não somente no paciente, mas principalmente nos familiares tendo em vista a importância 
dos vínculos no processo de recuperação e também na minimização dos impactos negativos 
para todos os envolvidos. Por compreender que a experiência deste contexto é geradora de 
medo e outros sentimentos decorrentes da percepção de finitude do ser humano percebe-se a 
necessidade de um profissional que ofereça suporte aos familiares neste momento. Socialmente, 
a Unidade de Terapia Intensiva é associada ao risco, à iminência e à morte. Por este motivo o 
encaminhamento para este ambiente frequentemente coloca o paciente e seus familiares diante 
da impotência, finitude e fragilidade humana, tornando-se um gerador de angústia, medo, 
insegurança e ansiedade. Além disso, devido à grande demanda de todos os profissionais no 
âmbito hospitalar, infelizmente não é possível contemplar as necessidades emocionais dos 
pacientes e familiares. Por este motivo, o presente projeto almeja resgatar a humanização neste 
ambiente onde a autonomia e identidade são comprometidas, além de oferecer cuidado e atenção 
para aquele que cuida e zela pela vida de algum ente querido. Dada a importância da questão, 
o objetivo principal é auxiliar no suporte emocional de familiares de pacientes internados na 
UTI do Hospital Regional Alto Vale. Além de identificar de que forma a doença interfere no 
cotidiano dos familiares; desenvolver estratégias de intervenção para elaborar uma melhor 
relação interpessoal entre os familiares e paciente; esclarecer aos familiares dúvidas decorrentes 
do funcionamento da UTI e trabalhar com a família a elaboração dos aspectos emocionais em 
relação ao doente e à sua família. A metodologia do trabalho consiste em realizar a rotina 
inicial anteriormente à visita, como verificar os leitos, organizar as roupas de isolamento e por 
fim observar, fazer acolhimento/manejo do paciente quando há necessidade. Após, é realizada 
a liberação das visitas, juntamente com a psicóloga, desta forma, são repassadas informações 
pertinentes ao funcionamento da UTI e sobre a conduta que necessitam ter no setor. A partir 
do momento em que os familiares estão nos leitos, é oferecido o acolhimento e escuta para os 
mesmos. Neste momento o projeto encontra-se em andamento.
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Nos dias atuais, frequentemente nos deparamos com pessoas que possuem algum transtorno 
mental, especialmente algum que afeta o desenvolvimento do indivíduo, como o transtorno do 
espectro autista. A partir disso, surgiu a ideia de pesquisar acerca dessa temática, que está situada 
como um transtorno do neurodesenvolvimento que não só afeta o indivíduo, mas também o 
âmbito de convívio, especialmente o familiar. Ao longo do trabalho buscou-se apresentar os 
transtornos e os possíveis fatores desencadeantes do autismo, tratamento e os elementos que 
envolvem o autista, família e sociedade. O estudo aborda ainda sobre os transtornos mentais, 
inclusão social e os desafios das famílias com filhos portadores do transtorno autístico. Trata-se 
de uma pesquisa na modalidade bibliográfica, ou seja, está sendo realizada através de periódicos 
científicos, em que foram considerados estudos publicados nos últimos 10 anos, a partir dos 
seguintes descritores: autismo e família, transtornos de aprendizagem, autismo e desafios, 
estratégias de enfrentamento autismo, autista e inclusão social. Os artigos foram pesquisados 
somente em português, nas bases de dados online do Google Acadêmico e do EBSCOhost. Após, 
para a construção da análise, será realizada a leitura exploratória do material, na qual buscam-se 
obras que interessam a pesquisa. Em seguida será realizada uma leitura analítica, a qual auxilia 
na organização das informações contidas. No entanto, a maioria dos estudos encontrados busca 
apresentar o autista e a família com seus desafios, como lidam com os mesmo, sejam eles 
desafios no âmbito social, ou em atividades rotineiras da família.
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UM MODELO DE NOCIEPÇÃO E DOR
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A dor é um objeto de fascínio e estudo há séculos, mas que somente nos últimos 114 anos 
começou a ter seus mecanismos realmente elucidados. Com a revolução neurocientífica do 
século XX, as neurociências começaram a tentar dar respostas para todo tipo de comportamento 
e sentimento humano. A dor é um produto direto do sistema nervoso central que é usualmente 
definida como uma resposta de alerta a uma ameaça ou estímulo nocivo ou potencialmente nocivo 
para o sistema, sendo o processo nervoso de dor em nível periférico chamado de nocicepção. 
O objetivo do presente trabalho é apresentar um modelo de nocicepção que abrange desde 
funcionamento nervoso periférico da nocicepção e inflamação. Esse que se inicia com a entrada 
de um estímulo nocivo por meio de um receptor periférico que então encaminha a informação 
para os gânglios medulares, por onde chega ao sistema nervoso central ainda na medula espinhal 
e que, por fim, às vias de ascensão até o destino final da informação nos córtices superiores, 
onde haverá o processamento da informação. O método utilizado no desenvolvimento do 
trabalho consistiu na realização de estudos bibliográficos sobre capítulos específicos acerca 
da dor, nocicepção, inflamação e neuroanatomia, de manuais conceituados de neurociência, 
fisiologia e anatomia como: o “Principles of Neural Science”, de Eric Kandel; “From neuron to 
brain” de Nichols et al; “Basic neurochesmitry” de Brady et al; “Fundamental Neuroscience” 
de Squire et al; “Animal Physiology” de Hill, Wyse e Andersson; “Guyton and Hall textbook of 
medical physiology” de Guyton e Hall; “Atlas of the human body central nervous system and 
vascularization” de Vidi; Milisavljevi e Malikovi, além de artigos do Science direct, como no 
caso do “Basic anatomy and phyology of pain pathways”, de Bourne; Machado e Nagel.
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Nos dias atuais, uma gestão de TI (Tecnologia da Informação) eficiente é fundamental para 
o sucesso do negócio das empresas. Por conta da pressão sobre o setor de TI, em apresentar 
resultados tangíveis, seguros e consistentes pretende-se com esta pesquisa reunir os conceitos 
de melhores práticas e as informações sobre a gestão de TI para apresentar como fazer o melhor 
uso dos serviços em benefício da empresa. O presente trabalho tem como objetivo principal 
analisar a viabilidade de implantação de ITIL (Information Technology Infrastructure Library 
ou Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação) em empresas de prestação de 
serviços de tecnologia da informação no Alto Vale do Itajaí. A pesquisa constitui-se como 
qualitativa, por meio de estudo de caso. Para que o objetivo possa ser alcançado foi aplicado 
um questionário semiestruturado por meio de entrevistas em profundidade em três empresas 
visando a construção do estudo de caso. Este questionário foi desenvolvido baseado na literatura 
e revisado por especialistas da área. Para um melhor entendimento na revisão da literatura 
são apresentados os temas que foram abordados na pesquisa e compuseram o questionário 
da entrevista, sendo eles: conceitos gerais de TI, gestão de TI, estratégia de serviço, desenho 
de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria de serviço continuada. Os 
resultados obtidos com as entrevistas foram relevantes, pois foi demonstrado a importância 
dos temas abordados, sendo possível obter com detalhes a percepção dos entrevistados sobre 
as melhores práticas a qual o ITIL se refere. A partir dos resultados obtidos no estudo de caso 
evidencia-se que embora a minoria das empresas entrevistadas tenha conhecimento das práticas 
do ITIL, todas utilizam de alguns processos descritos na mesma com objetivo de aumentar a 
qualidade, lucratividade e entrega dos serviços que oferecem. No que diz respeito ao registro e 
controle dos processos executados pelas empresas entrevistadas percebe-se que as que realizam 
a documentação dos processos, seja por meio físico ou digital, possuem maior controle e 
facilidade na gestão de TI. Através dos resultados percebeu-se que a implantação do ITIL em 
empresas prestadoras de serviços de TI é viável, pois os entrevistados que não conheciam a 
biblioteca ITIL e seu conjunto de melhores práticas responderam de forma positiva quanto a 
relevância e necessidade de implantá-la. Outro aspecto em que o ITIL pode contribuir para a 
gestão de TI das empresas trata da adoção de uma ferramenta com objetivo de centralizar as 
informações.
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APLICAÇÃO ONLINE DE CLASSIFICADOS E AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS
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Em 1989, nascia a Internet, meio de comunicação entre dispositivos computacionais que se 
expandiu em larga escala pelo mundo todo desde então. Com a popularidade da Internet e com 
o avanço da tecnologia criou-se diversos serviços online que facilitaram a vida da humanidade, 
dentre eles se destaca a possibilidade de poder pesquisar por qualquer assunto. Sendo assim, 
atualmente qualquer pessoa que pensa em comprar ou vender um veículo certamente irá buscar 
ou anunciar através da Internet, seja em sites de classificados, grupos de compra e venda em 
redes sociais, ou até mesmo em aplicativos de classificados e de bate-papo. No entanto, para 
quem procura por um veículo na Internet é uma árdua tarefa encontrar o desejado com o melhor 
custo e benefício dentre os milhares de anúncios. Pois, são diversas características que se devem 
ser consideradas, como por exemplo o ano, quilometragem, estado de conservação, opcionais, 
o próprio valor de anúncio do veículo, o valor da FIPE, entre outras características relevantes 
para determinar se especificado veículo é ou não a melhor opção de compra entre os similares 
anunciados na Internet. Diante desta necessidade surge o questionamento: seria possível criar 
uma aplicação online que apresentasse ao usuário qual a melhor opção de compra para o veículo 
procurado dentre os cadastrados em uma plataforma online, baseando-se nos pontos levantados 
anteriormente? A pesquisa é aplicada e descritiva, pois seu objetivo é desenvolver e descrever 
um protótipo de aplicação online para anúncio de veículos com integração da tabela FIPE e a 
avaliação do custo e benefício do veículo baseado em suas características e seu valor de venda. 
Para quem busca um veículo na aplicação poderá verificar a posição do mesmo no ranking 
da aplicação. Quanto mais alta for a posição do veículo melhor é sua relação custo/benefício 
dentre os veículos cadastrados na aplicação. Neste trabalho se verificará o objetivo geral, os 
objetivos específicos, metodologia, apresentação do sistema e considerações finais.
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As constantes filas de espera, disputa por mesas e a falta de agilidade na hora do atendimento 
são alguns dos inconvenientes de restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes em dias mais 
movimentados. Ter que dividir as atenções entre encontrar um bom lugar e enfrentar a espera 
por um garçom leva muitos clientes a desconsiderarem um estabelecimento para uma refeição. 
O objetivo principal desta pesquisa é detalhar o processo de desenvolvimento de um protótipo 
de aplicativo para a realização de pedidos presenciais em restaurantes proporcionando 
ao cliente uma melhora nos momentos de lazer, seja com amigos ou familiares. Quanto à 
metodologia, este trabalho caracteriza-se como pesquisa descritiva de lógica aplicada. Para que 
os objetivos da pesquisa pudessem ser alcançados foi realizada uma revisão da literatura sobre 
as tecnologias e linguagens de programação utilizadas, seguido de um estado da arte contendo 
a apresentação de ferramentas similares ao aplicativo proposto. Na sequência, no capítulo de 
análise foram descritos os detalhes da especificação da ferramenta, com requisitos, regras de 
negócio e diagramas. Por fim, no capítulo de implementação foram apresentados os aspectos 
relacionados ao desenvolvimento, bem como o funcionamento de cada rotina desenvolvida. O 
Bob Waiter, como foi chamado o aplicativo, oferece aos usuários uma melhora na realização 
de pedidos tornando o processo mais rápido e simples pois permite realizar os pedidos sem ter 
que aguardar pelo atendimento de um garçom. Já para os estabelecimentos, o aplicativo pode 
gerar um maior controle sobre os pedidos, sem correr risco de perder anotações em papeis. 
Além disso, o aplicativo se apresenta como um diferencial para o estabelecimento uma vez que 
se trata de algo inovador na relação com os clientes neste segmento.

Palavras-chave: Aplicativo de Realização de Pedidos. Desenvolvimento de Aplicativo. 
Sistemas de Informação.
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O ambiente educacional, com a incidência da pandemia de Covid-19, requereu habilidades em 
estabelecer novos métodos de ensino e estudo para atender exigências acadêmicas com autonomia 
e profundidade. A transição do ensino superior presencial para o remoto foi fundamentada na 
legislação federal (Decreto n. 509, de 17 de março de 2020) para garantir a continuidade das aulas 
durante o período de isolamento social, possibilitando aproveitamento integral das disciplinas. 
O objetivo foi discorrer sobre a atuação da Unidavi Digital, setor ligado à Pró-reitoria de Ensino, 
durante a transição do ensino presencial para o ensino remoto em virtude da necessidade do 
distanciamento social em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus. A transição foi 
imediata devido à utilização das ferramentas do Google For Education (implantadas desde 
2017 na instituição) e com a atuação ativa da Unidavi Digital no atendimento e capacitação 
de professores e alunos com dificuldades, bem como a disponibilização de equipamentos 
para transmissão e acesso aos ambientes digitais. Os resultados foram muito positivos, pois 
não houve descontinuidade na prestação de serviços por parte da Unidavi e os professores 
e alunos apresentaram convergência na virtualização do ensino. No primeiro semestre de 
2020, nos cursos de Graduação e Pós-graduação, foram ofertadas, respectivamente, 546 e 41 
disciplinas no formato digital. O serviço de suporte da Unidavi Digital foi essencial para o 
êxito do processo, computando no período de cinco meses mais de 300 atendimentos prestados 
a professores e alunos. O departamento desenvolveu 16 tutoriais escritos e nove em formato 
de vídeos, com orientação precisa sobre métodos e ferramentas que auxiliaram nas atividades. 
Houve, ainda, empréstimo de 28 equipamentos audiovisuais para professores. Estes números 
não foram maiores devido à escassez de produtos no mercado, sendo realizadas contínuas 
compras de equipamentos com o apoio total e irrestrito da reitoria. A visão dos professores 
foi positiva. Em pesquisa realizada no primeiro semestre letivo com 132 professores, 2% não 
conseguiu lecionar, com 77% dominando o novo modelo utilizado. A visão dos alunos também 
foi positiva. Nessa mesma pesquisa com 909 alunos, 4% não conseguiu ou teve dificuldades 
em acompanhar as aulas. A pesquisa possibilitou identificar também melhorias necessárias no 
ensino/aprendizagem, como a calibragem de tempo de aula, volume de atividades e melhoria 
na comunicação e didática de ensino. Concluiu-se que a transição do modelo presencial para 
o ensino remoto poderia ter sido impactante se a instituição não estivesse sempre a frente de 
seu tempo. Com o uso do Google For Education o ensino remoto passou a fazer parte da 
rotina acadêmica, sem perdas para o ano letivo. A atuação do setor Unidavi Digital fortaleceu 
docentes e discentes com dificuldades no processamento do modelo remoto.
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Com os dispositivos móveis cada vez mais presentes na vida cotidiana das crianças e adolescentes, 
é importante fazer com que essa ferramenta possa ser utilizada pelos alunos na compreensão 
dos conteúdos didáticos, facilitando o aprendizado em grupo e mesmo fora das salas de aula. 
Esta pesquisa teve como objetivo principal desenvolver um protótipo de aplicativo mobile 
para compartilhar conhecimento e proporcionar aos estudantes e usuários uma ferramenta que 
auxilie em seus estudos. Quanto ao processo metodológico trata-se de uma pesquisa descritiva 
de lógica aplicada. Para que o objetivo pudesse ser atingido primeiramente foi realizada uma 
revisão da literatura sobre as ferramentas e a linguagem de programação selecionada para o 
desenvolvimento. Em segundo lugar foram identificados aplicativos semelhantes já existentes no 
mercado visando a construção do estado da arte. Em terceiro lugar foi realizado o detalhamento 
dos requisitos e a construção dos diagramas para construção do capítulo de análise. E, por 
fim, foi desenvolvido o protótipo, bem como apresentado seu funcionamento detalhadamente 
no capítulo de implementação. O protótipo desenvolvido, chamado de ForStudent, permite a 
troca de conhecimentos entre alunos, onde podem resolver suas dúvidas ou compartilhar o que 
aprenderam por meio das salas criadas diretamente no aplicativo. Permite ainda conectar alunos 
com interesses ou dificuldades na mesma matéria - através dos mais diversos grupos criados por 
eles, fazendo com que compartilhem pontos de vista sobre o mesmo assunto. O ForStudent visa 
facilitar o processo de aprendizagem evidenciando-se, assim, que os dispositivos móveis podem 
ser utilizados como ferramenta auxiliar para o desenvolvimento dos mais diversos conteúdos 
disciplinares que os alunos tenham dificuldades.
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O sistema nervoso é o conjunto de órgãos que comanda o nosso corpo, sente sinais externos 
e internos e interpreta-os. O cérebro é o centro deste sistema, comandando tudo que envia e 
interpretando tudo que recebe. Os simuladores podem representar algo real, sendo utilizados 
por várias empresas e na pesquisa científica. Estudantes pesquisadores de um grupo de Iniciação 
Científica (IC) de uma escola da rede privada situada no município de Rio do Sul/SC decidiram 
construir um simulador de sinapses, que são comunicações entre os neurônios, uma das células 
do cérebro e demais órgãos do sistema nervoso humano. A programação deste simulador foi 
realizada numa plataforma chamada Scratch, com programação de blocos que se autodescrevem. 
Para funcionar sincronizadamente utilizou-se a comunicação entre os sprites. A modificação de 
tamanho, do cenário e dos frames de cada sprite no meio do programa produzem uma animação 
fácil de interpretar. Para construir o simulador, primeiro listou-se e organizou-se as ideias sobre 
o tema, depois tais ideias foram transformadas em uma programação. Alterou-se os sons e as 
imagens para serem mais facilmente interpretados, além de uma área explicativa com o intuito de 
informar características gerais do sistema nervoso humano. O simulador pode ajudar as pessoas 
a entenderem melhor o funcionamento do sistema nervoso, considerando sua importância e 
pouca divulgação. O simulador mostrou que é possível utilizar programas de computador para 
demonstrar o funcionamento de sistemas complexos de uma forma economicamente viável e 
simples. Este, pode ser usado em empresas, como uma que fabrica robôs e precisa testá-los, sem 
custos extras. Ou um grupo de médicos que precisaria “testar” a eficácia de uma intervenção 
cirúrgica.
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